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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FONTOS INFORMÁCIO: Kérjük, a gép használata előtt olvassa el figyelmesen
az utasításokat, míg nem bizonyos benne, hogy megértette őket.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNEW INFORMACJE: Przed przystąpieniem do pracy z nożycami do
żywopłotu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
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MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
INFORMAŢII IMPORTANTE: Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni şi să vă asiguraţi că le---aţi înţeles bine înainte de a folosi
aparatul. Păsţrati aceste instrucţiuni pentru a le consulta şi pe viitor.



AZONOSÍTÁS (MI MICSODA?)
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Illesztőegység
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BE/KI kapcsoló
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Üzemanyagtartály

Segédfogantyú
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Kézikönyv

Vágófej

Szívatókar Kipufogódob

Indító
pumpa

Segédfogantyú beállítóIndítókar

Gázkar

JELMAGYARÁZAT

A. FIGYELEM! A gép veszélyes lehet! A gondatlan vagy nem szabályszerű használat súlyos
vagy akár halálos sérülést okozhat.

B. A fűnyíró használata előtt olvassa el a használati útmutatót és ismerkedjen meg a benne leírt
eljárásokkal.

C. Ezzel a fogantyúval csak a vágófejet használja. Soha ne használjon vágókorongokat vagy
cséplőeszközöket ezzel az eszközzel.

D. FIGYELEM! A vágódamil nagy sebességgel képes feldobni a tárgyakat. A gép kezelője
megvakulhat vagy megsérülhet. Mindig viseljen szemvédő felszerelést.

E. Mindig használjon:
Fülvédőt
Védőszemüveget vagy védőmaszkot

F. A segédfogantyút csak a nyíl alá helyezze.
G. A gépkezelőnek gondoskodnia kell arról, hogy munka közben 15 méteres körön belül senki

ne közelítse meg. Ha több gépkezelő dolgozik egy területen, legalább 15 méteres biztonsági
távolságot kell tartaniuk egymástól.

H. Csak ólommentes vagy minőségi ólmozott benzin és kétütemű motorhoz való olaj 2,5 %---os
keverékét használja.

I. Motor BE/KI kapcsoló.
J. Hangteljesítmény---szint (a 2000/14/EK irányelv vonatkozásában)
K. Az orsó maximális forgási gyakorisága, fordulat/perc
L. Hangnyomásszint 7,5 méternél



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM! Kerti készülékek
használatánál a tűz és súlyos sérülések
kockázatának csökkentése érdekében mindig
be kell tartani az alapvetőbiztonsági óvintézke-
déseket. Az összes utasítást olvassa el és
kövesse.
A gép veszélyes lehet!Agépenés akézikönyv-
ben található utasítások betartása a gépkezelő
felelőssége. A gép használata előtt olvassa vé-
gig a kezelésiútmutatót! Ismerjemegalaposan
a gép kezelőszerveit és használatának
szakszerűmódját. A gépet kizárólag olyan sze-
mélyeknek engedje át használatra, akik a gé-
pen és a kézikönyvben található utasításokat
és figyelmeztetéseket elolvassák, megértik és
betartják. Soha ne engedje, hogy a készüléket
gyermek használja.

KEZELÉSI
ÚTMUTATÓ

A GÉPEN TALÁLHATÓ
BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

VESZÉLY! A damilos vágótoldalékot
soha ne használja vágókorongokkal. Semmi-
lyen toldalékot ne használjon
cséplőeszközökkel. A készülék (a mellékelt da-
milos vágótoldalékkal felszerelve) kizárólagda-
milos nyírási munkákhoz használható. Minden
egyéb tartozék vagy toldalék használata növeli
a sérülések veszélyét.

FIGYELEM! A vágódamil nagy se-
bességgel képes feldobni tárgyakat. A gép
kezeloje ésmás személyekmegvakulhatnak
vagy megsérülhetnek. Viseljen védos-
zemüveget és lábvédo felszerelést. Testrés-
zeit ne tartsa a forgó damil útjába.

A gyermekeket, nézelődőket és állatokat a
munkaterülettől legalább 15 méteres
távolságban tartsa. Ha közelebb jönnek, azon-
nal állítsa le a gépet.
Ha olyan helyzettel szembesül, amelyről a
kézikönyv nem tesz említést, körültekintően és
józan belátással járjon el. Ha segítségre van
szüksége, forduljon hivatalos
szervizképviselethez.

A GÉPKEZELŐ BIZTONSÁGA
S Viseljen megfelelő öltözéket. A gép keze-
lésekor vagy karbantartási munkák vég-
zése alkalmával mindig viseljen
védőszemüveget vagy hasonló szemvédő
felszerelést (védőszemüveg kapható). A
szemvédő felszerelés Z87 jelű legyen.

S Ha az üzemeltetés porral jár, mindig visel-
jen porvédő arcmaszkot.

S Viseljen mindig vastag hosszúnadrágot,
hosszú ujjú felsőt, bakancsot és kesztyűt.
Biztonsági lábszárvédő használata ajánlott.

S Mindig viseljen védő lábbelit. A gépet ne
használja mezítláb vagy szandálban. Ne
álljon a fogó damil útjába.

S Haját vállmagasság fölött rögzítse. A laza
ruhaneműket, vagy lelógó nyakkendővel,
pántokkal, rojtokkal, stb. ellátott ruhadara-
bokat rögzítse vagy vegye le. Ezeket a
mozgó alkatrészek elkaphatják.

S Ha testét teljes egészében ruha fedi, az
egyben a forgó damil által elröpített hulla-
dékoktól és mérgező növényi részektől is
segít megvédeni Önt.

S Őrizzemeg éberségét. Soha ne használja
a gépet, ha fáradt, beteg, ideges, illetve al-
kohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt
áll. Figyeljen oda, mit tesz; józan
belátással cselekedjen.

S Viseljen fülvédő felszerelést.
S Soha ne indítsa és ne járassa a gépet zárt
térben vagy épületben. A belélegzett kipu-
fogógáz halálos lehet.

S Kezéről távolítsa el az olajat és benzint.
S A motort mindig teste jobb oldalán tartsa.
S A gépet két kézzel, szilárdan fogja.
S A vágófejet (vagy más választható toldalé-
kot) derekánál lejjebb, és minden
testrészétől távol tartsa. A motort ne
emelje dereka fölé.

S Minden testrészét tartsa távol a kipu-
fogódobtól és a forgó damiltól. A motort
dereka alatt tartsa. A forró kipufogódob
súlyos égési sérüléseket okozhat.

S Ügyeljen mindig a szilárd lábtartásra és
egyensúlyra. A géppel ne nyújtózkodjon, és
ne használja olyan instabil felületeken állva,
mint létra, fa, meredek lejtő, háztető, stb.

S Csak nappali fénynél, vagy jó mester-
séges megvilágításánál használja.

S Csak a jelen kézikönyvben (vagy a külön
toldalékok kézikönyveiben) ismertetett
munkákhoz használja.

A GÉPPEL ÉS KARBANTARTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
S Karbantartásimunkákelőtt --- aporlasztó---
beállítások kivételével --- a gyújtógyertya
vezetékét húzza ki.

S Minden használat előtt ellenőrizze, nincse-
nek---e a gépen sérült vagy laza alkatrés-
zek, és cserélje ki azokat. Használat előtt
ellenőrizze és javítsa ki a benzins-



zivárgásokat. Tartsa a gépet üzembiztos
állapotban.

S A gép használata előtt cserélje ki a vágófej
kicsorbult, repedt, törött vagy bármilyen
módon sérült alkatrészeit.

S A gépet az ajánlott eljárásoknak
megfelelően tartsa karban. A vágódamil
legyen mindig megfelelően hosszú.

S Csak 2 mm átmérőjű, McCulloch márkájú
damilt használjon. Soha ne használjon
huzalt, kötelet, zsineget, stb.

S Használat előtt szerelje fel szakszerűen a
szükséges védőlapot. Csak az előírt vágófe-
jet használja; ellenőrizze a szakszerű felszer-
elést és a biztos rögzítést.

S Győződjön meg arról, hogy a gép összes-
zerelése helyesen, a kézikönyvben bemu-
tatott módon történt.

S A porlasztó beállítását az alsó rész
alátámasztásával végezze, hogy a damil
semmihez ne érjen hozzá.

S A porlasztó beállítása közben másokat
tartson távol a géptől.

S Csak az ajánlott McCulloch tartozékokat
és pótalkatrészeket használja.

S A kézikönyvben nem ismertetett szerviz---
és karbantartási munkákat hivatalos szer-
vizben végeztesse el.

ÜZEMANYAGGAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
S Az üzemanyagot a szabadban keverje és
töltse.

S Szikrától és lángtól tartsa távol.
S Üzemanyag tárolásához jóváhagyott
tartályt használjon.

S Az üzemanyag vagy a gép közelében ne
dohányozzon, és másokat se engedjen
dohányozni.

S Kerülje az üzemanyag vagy olaj kilöttyené-
sét. A kifolyt üzemanyagot törölje fel.

S Amotor beindításaelőttmenjen legalább3
méter távolságra az üzemanyag--- töltés
helyétől.

S A tanksapka levétele előtt állítsa le éshagy-
ja kihűlni a motort.

S A benzint mindig gyúlékony folyadékok-
hoz jóváhagyott tartályban tárolja.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
S Tárolás vagy járműben való szállítás előtt
hagyja kihűlni a motort és rögzítse a
készüléket.

S Agép tárolása vagy szállítása előtt ürítse ki
az üzemanyagtartályt. Használja el a por-
lasztóban megmaradt üzemanyagot:
indítsa be a motort, és járassa addig, míg
le nem áll.

S A gépet és az üzemanyagot olyan helyen
tárolja, ahol az üzemanyag gőze nem érint-
kezhet szikrákkal, vagy vízmelegítőkből, villa-
nymotorokból, kapcsolókból, kályhákból,
stb. származó nyílt lánggal.

S Akészüléket úgy tárolja, hogy adamilvágó
kés ne okozhasson sérülést. A gépet a
nyelénél felakaszthatja.

S A gépet gyermekektől elzárva tárolja.

KÜLÖNLEGES KÖZLEMÉNY: Keringési
rendellenességekre vagy abnormális
felpüffedésre hajlamos egyéneknél
benzinüzemű kéziszerszámok tartós
használata esetén a rezgés hatása ér--- vagy
idegsérülést okozhat az ujjakban, kezekben
és ízületekben. Hideg időben való tartós
használat különben egészséges egyéne-
knél is érsérüléseket okozhat. Zsibbadtság,
fájdalom, elgyengülés, a bőr színének vagy
textúrájának megváltozása, az ujjakban, a
kezekben vagy ízületekben az érzékelés el-
vesztésevagyehhezhasonló tünetekesetén
szüntesse be a gép használatát és forduljon
orvoshoz. Rezgéscsillapító rendszer az ilyen
problémák megelőzését nem garantálja.
Szerszámgépeket folyamatosan és rends-
zeresen használó egyéneknek állandóan fi-
gyelemmel kell kísérniük fizikai állapotukat
és a szerszám állapotát.
NYÍRÁSSAL KAPCSOLATOS BIZ-
TONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELEM! Minden használat előtt
vizsgálja át a területet. Távolítsa el azokat a
tárgyakat (kavics, üvegcserép, szög, huzal,
stb.), amelyeket a gép elhajíthat, vagy ame-
lyek belegabalyodhatnak a damilba. A
kemény tárgyak tönkretehetik a vágófejet és
elrepülve súlyos sérülést okozhatnak.
S A géppel csak nyírást, tarlóvágást,
kaszálást és söprést végezzen. Ne
használja szélezéshez, fametszéshez
vagy sövénynyíráshoz.

S Jobbról balra vágjon. Ha a védőlap bal ol-
dalán vág, a hulladék nem Ön felé repül.
KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI SZABÁLY-
OK KÜLÖN TOLDALÉKOKHOZ

FIGYELEM! Minden egyes külön tol-
dalék használata előtt olvassa el a teljes ke-
zelési útmutatót, és kövesse a kézikönyv-
ben, valamint a toldalékon feltüntetett
összes figyelmeztetést és utasítást.

FIGYELEM! Szélező vagy bozótvágó
toldalékokkal való használatkor okvetlenül
szerelje fel a fogantyút. A fogantyút a felsőnyé-
len lévőbiztonságicímkén láthatónyíl fölé szer-
elje fel (a gép motor felőli vége). Ha szélező
vagy bozótvágó toldalékához nincs fogantyú,
szervizképviselőjétől beszerezheti a fogan-
tyúkészletet (#530071451).

Fogantyú

SZÉLEZŐVEL KAPCSOLATOS BIZ-
TONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELEM! Minden használat előtt
vizsgálja át a szélezendő területet. Távolítsa el



azokat a tárgyakat (kavics, üvegcserép, szög,
huzal, stb.), amelyeket a penge elhajíthat, vagy
amelyek felcsavarodhatnak a nyélre.
S Miután a gázkart elengedte, a vágókorong
egy ideigmég forog. A vágókorong súlyo-
san megvághatja a gép kezelőjét vagy
másokat.

S Mielőtt a vágókorongot a vágásból
kihúzná, várja meg, míg leáll.
Miután a gázkart elen-
gedte, a vágókorong egy
ideig még forog. A
vágókorong súlyosan
megvághatja a gép
kezelőjét vagy
másokat.

Mielőtt a vágókorongot a
vágásból kihúzná, várja
meg, míg leáll.

S Ameghajlott, elgörbült, repedt, törött vagy
bármilyen egyéb módon sérült vágóko-
rongot selejtezze ki. A gép használata előtt
cserélje ki a repedt, kicsorbult, vagy sérült
alkatrészeket.

S Járómotor illetvemozgó vágókorongmel-
lett ne próbálja eltávolítani a levágott any-
agot és ne fogja a vágandó anyagot.

S A kereket és a mélységállító csúszótalpat
mindig tartsa a földön.

S A gépet mindig lassan tolja a földön.
Ügyeljen az egyenetlen járdákra, a talaj-
ban lévő lyukakra, nagy gyökerekre, stb.

S A szélező toldalékkal együtt mindig
használja a fogantyút is.
LOMBSZÍVÓ--- ÉS FÚVÓVAL KAPC-
SOLATOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELEM! A készülék beindítása
előtt vizsgálja át a területet. Távolítson elmin-
den kemény tárgyat és hulladékot, mint pl.
kövek, üveg, huzal, stb., amelyek felpattan-
hatnak, elrepülhetnek, vagy másképpen
okozhatnak sérülést vagy károkat a
működtetés alatt.
S Járómotorral a készüléket kizárólag tiszta,
kemény felületre tegye le. Különböző hul-
ladékok, mint pl. kavics, homok, por, fű,
stb. a légbeszívó nyíláson keresztül a
gépbe, onnan pedig a kifúvó nyíláson át a
szabadbakerülhetnek,megrongálva agé-
pet és más értéktárgyakat, illetve súlyos
sérülést okozva a gép kezelőjének vagy
nézelődőknek.

S Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a
fúvócsövekbe, szívócsövekbe vagy
fúvókimenetbe.Azelfújt hulladékotmindig
úgy irányítsa, hogy azne emberek, állatok,
üveg, és szilárd tárgyak, pl. fák, autók, fa-
lak, stb. felé tartson. A légfúvás erejénél
fogva a kavicsok, szennyezodések, fada-
rabok elrepülhetnek vagy visszapattan-
hatnak, ami emberek és állatok sérülését,
üvegtörést, vagy egyéb károkat okozhat.

S Soha ne járassa a gépet a megfelelő
eszköz felszerelése nélkül. Ha gépét

fúvókészülékként használja, mindig szer-
elje fel a fúvócsöveket.

S Gyakran ellenőrizze a légbeszívó nyílást, a
fúvócsöveket vagy a szívócsöveket, min-
dig leállított motor és kihúzott gyújtógyer-
tya---vezeték mellett. A szellőzőnyílásokat
és a kifúvó csöveket tartsa tisztán a hulla-
déktól, amely lerakódva gátolhatja a
megfelelő légáramlást.

S Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a lég-
beszívó nyílásba, mivel ez gátolhatja a
megfelelő légáramlást és tönkreteheti a gé-
pet.

S Soha ne használja vegyszer, műtrágya
vagy más, mérgező anyagot tartalmazó
vegyületek kiszórásához.

S A tűz elterjedésének megelőzése érdeké-
ben ne használja avar--- vagy bozóttűz,
tűzrakó hely, kerti sütőalkalmatosságok,
hamutartók, stb. közelében.
BOZÓTVÁGÓVAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

VESZÉLY! A penge nagy sebesség-
gelkilökodhetaz anyagból, amelyet nemtud
elvágni. A kilökődő penge levághatja karját
vagy lábát.

FIGYELEM! A vágófejet ne
használja gyorsítóeszközként a pengéhez.

FIGYELEM! A penge tovább forog,
miután elengedte a gázkart vagy kikapcsolta a
motort. A lassuló mozgású penge elröpíthet
tárgyakat, vagy súlyosanmegvághatja Önt, ha
véletlenül hozzáér. Apengét úgy állítsa le, hogy
a lassuló penge jobb oldalához egy már
levágott anyagot tart.

A lassuló pengét egy
levágott anyaggal
állítsa le.



FIGYELEM! Minden használat elott
vizsgálja át a vágandó területet. Távolítsa el
azokat a tárgyakat (kavics, üvegcserép,
szög, huzal, stb.), amelyeket a gép el-
hajíthat, vagy amelyek belegabalyodhatnak
a damilba.
S Ameghajlott, elgörbült, repedt, törött vagy
bármilyen egyéb módon sérült pengét se-
lejtezze ki és cserélje le.

S Használat elott szerelje fel szakszeruen a
szükséges védolapot. Fémpengével való
használathoz a fém védolapot szerelje fel.

S Csak az eloírt pengét használja; elleno-
rizze a szakszeru felszerelést és a biztos
rögzítést.

S Balról jobbra vágjon. Ha a védolap jobb
oldalán vág, a hulladék nemÖn felé repül.

S A pengével együtt mindig használja a fo-
gantyút és a szakszeruen beállított
vállszíjat is (lásd a bozótvágó toldalék ke-
zelési útmutatójában az ÖSSZESZERE-
LÉS alatti utasításokat).
KULTIVÁTORRAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELEM! A forgó kultivátorfogak
súlyos sérülést okozhatnak. A forgó fogak-
hoz ne közelítsen. A fogak tisztítása vagy
javítási munkák előtt állítsa le a motort és
húzza ki a gyújtógyertya vezetékét.

FIGYELEM! A gép beindítása előtt
vizsgálja át a megművelendő területet.
Távolítson el minden hulladékot, kemény és
éles tárgyat, úgymint kövek, indák, ágak,
kötél, zsineg, stb.
S Kerülje a szilárd tárgyakkal való heves
ütközést, ami leállíthatja a fogakat. Ha ez
bekövetkezik, állítsa le a motort és
vizsgálja át a gépet, nincs---e rajta sérülés.

S A kultivátort soha ne használja úgy, hogy a
boronafedő nincs rajta, vagy nincs
megfelelően rögzítve.

S A fogakat és a vezetőt tartsa hulladéktól
mentesen.

S Ha idegen tárgynak ütközött, állítsa le a
motort, húzza ki a gyújtógyertya---vezeté-
ket és vizsgálja át a kultivátort, nem talál---e
rajta sérülést. Újraindítás előtt javítsameg.

S Mielőtt a fogakról locsolótömlővel
eltávolítaná a lerakódott szennyeződést,
válassza le a toldalékot a hajtómotorról. A
rozsdásodás megelőzése végett olajozza
meg a fogakat.

S A fogak szerelése vagy tisztítása alkalmával
mindig viseljen védőkesztűt. A fogak a
használattól nagyon élessé válnak.

S Talajművelésen kívül ne járassa a gépet
nagy sebességgel.
SÖVÉNYNYÍRÓVAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

VESZÉLY! VÁGÁSVESZÉLY; KEZÉT
TARTSA TÁVOL A PENGÉTŐL --- A penge a
gázkar elengedése után egy ideig még forog.
Ne próbálja meg a levágott anyagot eltávolíta-
ni, miközben a penge mozog. Mielőtt a
vágópengéről eltávolítaná a beakadt anyagot,
győződjön meg arról, hogy a kapcsoló KI
állásban van, a gyújtógyertya vezetékét
kihúzta és apenge leállt.Ne emeljeés ne tartsa
a gépet a vágópengénél fogva.

Ne próbálja meg a
levágott anyagot
eltávolítani, miközben
a penge mozog.

A penge a
gázkar elenge-
dése után egy
ideig még
forog.

FIGYELEM! A készülék beindítása
előtt vizsgálja át a területet. Távolítson elmin-
den kemény tárgyat és hulladékot, mint pl.
kövek, üveg, huzal, stb., amelyek felpattan-
hatnak, elrepülhetnek, vagy másképpen
okozhatnak sérülést vagy károkat a
működtetés alatt.
S Ne használjon meghajlott, elgörbült, re-
pedt, törött vagy bármilyen egyéb módon
sérült vágópengét. A kopott vagy sérült al-
katrészeket cseréltesse ki hivatalos szer-
vizben.

S A gépet mindig teste előtt tartsa. Minden
testrészét tartsa távol a vágópengétől.

S A vágópengét és a szellőzőnyílásokat tart-
sa hulladéktól mentesen.
ÁGVÁGÓVAL KAPCSOLATOS BIZ-
TONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELEM! Az ide---oda mozgó
penge / forgó lánc súlyos sérülést okozhat.
Használat előtt vizsgálja át a gépet. Ne
használja a gépet meghajlott, repedt vagy
életlen pengével vagy életlen lánccal. Apen-
géhez / lánchoz ne közelítsen. Az ide---oda
mozgó penge / forgó lánc éles. Ne érjen
hozzá. A súlyos sérülés elkerülése érdeké-
ben a penge vagy lánc cseréje vagy keze-
lése alkalmával mindig állítsa le a motort,
győződjön meg arról, hogy a penge vagy
lánc leállt, húzzakia gyújtógyertya vezetékét
és viseljen kesztyűt.

FIGYELEM! A lelassuló penge vagy
forgó lánc a motor leállítása után egy ideig
tovább mozog, és ezalatt is képes sérülést
okozni. Tartsa megfelelő ellenőrzés alatt a
gépetmindaddig,míg a penge vagy lánc tel-



jesen le nem állt. Kezét, arcát és lábát tartsa
kellő távolságra az összes mozgó
alkatrésztől. Ne próbálja megérinteni vagy
leállítani a mozgó pengét vagy láncot.

FIGYELEM! A lehulló tárgyak súlyos
fejsérülést okozhatnak. Ha a gépet ágvágó
toldalékkal használja, viseljen védősisakot.

FIGYELEM! A súlyos sérülés el-
kerülése érdekében ágvágó toldalék felszer-
elése esetén ne használjon egynél több
rúdhosszabbítót.

FIGYELEM! Az ágvágót tartsa távol
elektromos--- és távvezetékektol.
S Kizárólag legfeljebb 4 hüvelyk átmérőjű gal-
lyak vagy ágak metszéséhez használja.

S Ne használja a gépet az ágvágáshoz
szükségesnél nagyobb sebességgel.
Vágáson kívül ne járassa a gépet nagy se-
bességgel.

S Ha amunkávalegy időre leáll, vagyamikor
egyik vágási helyről a másikra megy át,
mindig állítsa le a gépet.

S Ha a gép idegen tárgyba ütközött vagy ga-
balyodott, azonnal állítsa le a motort, és
ellenőrizze, nincs---e a gépen sérülés. A
további üzemeltetés előtt javíttassa ki a hibát
hivatalos szervizben. A meghajlott, elgörbült,
repedt vagy törött pengét selejtezze ki.

S Ha túlzott rezgést érez, azonnal állítsa le a
gépet. A rezgés hibát jelez. Mielőtt foly-
tatná a munkát, alaposan vizsgálja át a
készüléket, nincsenek---e rajta kilazult csa-
varok, anyák vagysérülések. Az érintett al-
katrészeket szükségesetén hivatalosszer-
vizben javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
HÓMARÓVAL KAPCSOLATOS BIZ-
TONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELEM! A motor beindításakor
és járó motornál kezét és lábát tartsa távol a
rotortól. Járó motornál soha ne próbálja
megtisztítani a rotort. Az ürítőcsúszdára ler-
akódott hó vagy hulladék eltávolítása, illetve
a lapátok beállítása előtt állítsa le a motort és
húzza ki a gyújtógyertya vezetékét.

FIGYELEM! Soha ne hajoljon át az
ürítőcsúszdán.Szemébeés arcábakavicsok
vagy hulladékok pattanhatnak, súlyos
sérülést vagy vakságot okozva.

FIGYELEM! Vizsgálja át a területet,
ahol a gépet használni kívánja. Távolítsa el
azokat a tárgyakat, amelyek elrepülhetnek
vagy tönkretehetik a gépet. A hó alatt is
rejtőzhetnek tárgyak --- ügyeljen ennek a
lehetőségére.
S A gépből kiszórt anyagot ne irányítsa
üvegházak, autók, stb. felé.

S Hóeltakarításon kívül ne járassa a gépet
nagy sebességgel.

S A hómaró használata közben legyen
körültekintő, és ügyeljen a talajban lévő ly-
ukakra és más rejtett veszélyekre.

S Mielőtt a hómarót felszerelné a gépre,
győződjön meg arról, hogy szabadon for-
og---e a rotor.

S Ha a rotor a ráfagyott jég miatt nem forog
szabadon, olvassza le alaposan, mielőtt
áram alatt megpróbálná működtetni.

S A rotort tartsa hulladéktól mentesen.
S A havat ne szórja mások közelébe. A
hómaró nagy sebességgel hajíthat el apró
tárgyakat, ami sérülést okozhat.

S Ha idegen tárgynak ütközött, állítsa le a
motort, húzza ki a gyújtógyertya---vezeté-
ket és vizsgálja át a gépet, nem talál---e raj-
ta sérülést; szükség esetén javítsa ki,
mielőtt újraindítaná.

S A hómarót soha ne használja üvegházak,
autók és teherautók közelében. Soha ne
próbálja a hómarót háztetőn üzemeltetni.

S Ahómarót soha ne használja világítóudva-
rok, szakadékok, stb. közelében.

S Soha ne szórja a havat közútra vagy közúti
forgalom közelébe.

S Lejtőről csak fel--- és lefelé, soha ne kereszt-
ben haladva takarítsa el a havat.
Irányváltáskor legyen körültekintő. Soha ne
végezzen hóeltakarítást meredek lejtőkön.

S A hóeltakarítás befejeztével járassa
néhány percig a gépet, nehogy a mozgó
alkatrészek megfagyjanak.

S Ha hátrafelé halad, nézzen hátra és óvato-
san lépjen. Legyen óvatos, nehogy eles-
sen vagy megcsússzon, különösen, ha
hátrafelé halad.

S Gyakorolja be a gyors megállást.



ÖSSZESZERELÉS

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy az
összeszerelés megfelelő---e, és minden
rögzítőelem jól zár---e.
Ellenőrizze, nincs---e a gépen sérült alka-
trész. Sérült alkatrészeket ne használjon..
Az üres tankban a benzinszűrő zörgése
normális jelenség.
A kipufogódobon talált üzemanyag--- vagy
olajmaradvány normális jelenség, a gyártó
által elvégzett porlasztó---beállításoknak és
tesztelésnek tudható be.
VÁGÓTOLDALÉK FELSZERELÉSE
FIGYELEM: A vágótoldalék felszerelése-
kor a gépet a stabilitás érdekében sík
felületre helyezze.
1. A gombot az óramutató járásával
ellenkező irányba csavarva lazítsa ki az
illesztőegységet.

Illesztőegység

Forgatógomb

KILAZÍTÁS

MEGHÚZÁS

Szállítási
védőbetét

2. Vegye ki az illesztőegységből a szállítási
védőbetétet.

3. Vegye le a vágótoldalékról a nyélvédő fe-
delet (ha van).

4. A toldalék rögzítő--- / kioldógombját illessze
az illesztőegység vezetőhornyába.

5. Nyomja a toldalékot az illesztőegységbe,
míg a rögzítő--- / kioldógomb be nem kat-
tan a főfuratba.

6. A gép használata előtt a gombot szorítsa
meg jól az óramutató járásának irányába
tekerve.
Illesztőegység Főfurat

Felső
nyél

Rögzítő--- /
kioldógomb Alsó

toldalék

Vezetőhorony

FIGYELEM! A gép használata előtt
ellenőrizze, hogy a rögzítő--- / kioldógomb
rögzült---e a főfuratban, és a gombot szoro-
san meghúzta---e. Minden toldalékot a fofu-
rat segítségével kell csatlakoztatni, hacsak a
megfelelo toldalék kezelési útmutatója
másként nem rendelkezik. A rossz furat
használata súlyos sérüléshez vagy a gép
károsodásához vezethet.

Rögzítő--- / kioldógomb
rögzült---e a főfurat

Rossz furat

A választható toldalékokat illetően lásd a
megfelelő toldalék kezelési útmutatójának
ÖSSZESZERELÉS c. szakaszát.
A VÉDŐLAP FELSZERELÉSE

FIGYELEM! A védőlapot szakszerűen
kell felszerelni. A védőlap részleges védelmet
nyújt a gépkezelőésmások felé repülő tárgyak
ellen, és egy damilvágó késsel van felszerelve,
amely levágja a damil fölösleges részét. A da-
milvágó kés (a védőlap alsó oldalán) éles,
megvághatja Önt.
1. Vegye le az anyát a védőlapról.
2. A tartólemezt illessze be a védőlapon
található nyílásba.

3. Forgassa a védőlapot, míg a csavar át
nem megy a tartólemez furatán.

4. Szerelje vissza az anyát, és a mellékelt
csavarkulccsal húzza meg szorosan.

Nyílás
Védőlap

Anya

Tartólemez

Damilvágó kés

A FOGANTYÚ BEÁLLÍTÁSA

FIGYELEM! A fogantyú beállításánál
ügyeljen arra, hogy az a gázkar és a biz-
tonsági címke között maradjon. A segédfo-
gantyú egy kicsivel a nyíl alá kell helyezni.
1. Lazítsa ki a fogantyún lévő szárnyas anyát.
2. A fogantyút csavarja a nyélen álló hely-
zetbe; húzza meg újra a szárnyas anyát.



KEZELÉS

FIGYELEM! Mielőtt hozzákezdene,
okvetlenül olvassa el a biztonsági szabályok
között az üzemanyagról szóló tudnivalóit.Ha
a biztonsági szabályokkal nincs tisztában,
ne próbálja gépét üzemanyaggal feltölteni.
Forduljon hivatalos szervizhez.
FELTÖLTÉS ÜZEMANYAGGAL

FIGYELEM! Az üzemanyag
utántöltésekor lassan vegye le a tanksapkát.
A motort ólommentes benzinnel való üzemre
hitelesítették. Üzemeltetés előtt a benzint jó
minőségű, nagy fordulatszámú kétütemű
léghűtéses motorhoz való olajjal kell összekev-
erni az előírt arányban. NE használjon gépkoc-
sihoz, vagy motorcsónakhoz való olajat, vagy
benzinkúton kaphatókeverék üzemanyagot.
Ezekkárosítjákamotort.Miolajat anánljuk40:1
(2,5%) arányban keverve. Az 40:1 arányt úgy
érjük el, hogy 0,125 liter olajat keverünk 5 liter
ólommentes benzinhez. Az üzemanyag kever-
ésekor kövesse a tartályon található utasításo-
kat. Mielőtt gépét feltöltené üzemanyaggal,
mindig olvassa el és kövesse az üzemanyagra
vonatkozó biztonsági szabályokat.
FONTOS
A tapasztalat azt mutatja, hogy az alkohollal
kevert (vagy etil--- ill. metil---alkohol fel-
használásával készült) üzemanyagok vonz-
hatják a nedvességet, ami tárolás során savak
kiválását és kialakulását okozza. A savas ben-
zin tárolás közben megtámadhatja a motor
üzemanyag---rendszerét. A motor meg-
hibásodásának elkerülése érdekében az üze-
manyag---rendszert 30 napos vagy hosszabb
tárolás elott ürítse ki. Engedje le a benzin-
tartályt, indítsa be a motort, és járassa addig,
míg a benzinvezetékek és a porlasztó ki nem
ürül. A következő idényben használjon friss
üzemanyagot. A benzintartályba soha ne te-
gyen motor--- vagy porlasztótisztító terméke-
ket, mert maradandó károsodást okozhatnak.
A GÉP LEÁLLÍTÁSA
S A motor leállításához a BE/KI kapcsolót
állítsa KI helyzetbe.

BE/KI kapcsoló

A GÉP BEINDÍTÁSA

FIGYELEM! Amotor beindításakor a
vágófej forog. Vigyázzon, hogy ne érjen a ki-
pufogódobhoz. A forró kipufogódob súlyos
égési sérüléseket okozhat.

HIDEGMOTOR INDÍTÁSA (vagymeleg
motoré az üzemanyag kifogyása után)

Indítási helyzet

Kipufogódob

Indítókar

Gázkar

Gázkar retesz

Indítópumpa

Szívatókar

FONTOS: A gázkar működtetésének
lehetővé tételéhez be kell kapcsolni a gázkar
reteszét. A reteszt a tenyerével kapcsolja be,
amint a gázkart megmarkolja.
1. A gépet helyezze sík felületre.
2. A BE/KI kapcsolót állítsa BE helyzetbe.
3. Lassan nyomja meg hatszor az
indítópumpát.

4. A szívatókart fordítsa TELJES SZÍVATÓ
állásba úgy, hogya kart amatricán jelzett
helyzetbe állítja (lásd az alábbi ábrát).

Szívató
állását
jelző
matrica

5. A gázkart nyomja be, és a további lépé-
sek alatt tartsa így.

6. A berántókötél fogantyúját rántsa meg
erősen, míg nem hallja, hogy a motor
megpróbál beindulni, de legfeljebb
6---szor.

7. Amint úgy hallja, hogy a motor
megpróbál beindulni, a szívatókart
fordítsa el FÉL SZÍVATÓ állásba úgy,
hogy a kart a matricán jelzett helyzetbe
igazítja (lásd az alábbi ábrát).



Szívató
állását
jelző
matrica

8. A berántókötelet rántsa meg, míg a mo-
tor be nem indul, de legfeljebb 6---szor.
Ha amotor 6berántás után sem indult be
(FÉL SZÍVATÓ állásban), a szívatókart
fordítsa el a TELJESSZÍVATÓ állásba, és
nyomja meg 6---szor az indítópumpát. A
gázkart benyomva tartva húzza meg
még kétszer a berántókötelet. A
szívatókart fordítsa el FÉL SZÍVATÓ
állásba, és rántsa meg a berántókötelet,
míg a motor be nem indul, de legfeljebb
6---szor. FONTOS: Ha a motor még
mindig nem indul, valószínuleg befull-
adt. Végezze el a BEFULLADT MOTOR
INDÍTÁSA c. részben leírt lépéseket.

9. Ha a motor beindult, járassa 10 másod-
percig, majd a szívatókart fordítsa el
SZÍVATÓ KI (RUN) állásba ugy, hogy a
kart a matricán jelzett helyzetbe igazítja
(lásd az alábbi ábrát). Járassa a motort
még 30másodpercig SZÍVATÓ KI (RUN)
állásban, mielőtt elengedné a gázkart.
FONTOS: Ha SZÍVATÓ KI (RUN)
állásban a motor leáll, a szívatókart
fordítsa el FÉL SZÍVATÓ állásba, és leg-
feljebb 6---szor rántsa meg a
berántókötelet, míg a motor be nem in-
dul.

Szívató
állását
jelző
matrica

MELEG MOTOR INDÍTÁSA
1. A BE/KI kapcsolót állítsa BE állásba.
2. A szívatókart fordítsa el FÉL SZÍVATÓ
állásba.

3. A gázkart nyomja be és tartsa úgy. A
gázkartmindaddig tartsa teljesenbenyom-
va, míg a motor egyenletesen nem jár.

4. A berántókötelet rántsa meg, míg a mo-
tor be nem indul, de legfeljebb 5---ször.

5. Járassa a motort 15 másodpercig, majd
a szívatókart fordítsa el SZÍVATÓ KI
(RUN) állásba.

FONTOS: Ha a motor nem indul be, húzza
megmég 5---ször a berántókötelet. Ha amo-
tor még mindig nem jár, valószínűleg befull-
adt.

BEFULLADT MOTOR INDÍTÁSA
Befulladt motor indításához a szívatókart
állítsa SZÍVATÓ KI (RUN) állásba, majd
rántsa meg a berántókötelet, így a motorból
távozik a felesleges üzemanyag.
Előfordulhat, hogy a motor csak sok
berántásra indul, attól függően, mennyire
fulladt be.
Ha a gép így sem indul be, nézzen utána a
HIBAELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZATBAN.
AZ ILLESZTŐEGYSÉG KEZELÉSE
Ehhez a modellhez egy illesztőegység tarto-
zik, amely lehetővé teszi külön toldalékok
felszerelését.

FIGYELEM! Toldalékok fel--- vagy
leszerelése előtt mindig állítsa le a motort és
húzza ki a gyújtógyertya vezetékét.
VÁGÓTOLDALÉK (VAGY MÁS
KÜLÖN TOLDALÉK) LESZERELÉSE
FIGYELEM: Toldalékok le--- vagy felszere-
lésekor a gépet a stabilitás érdekében sík
felületre helyezze.
1. A gombot az óramutató járásával
ellenkező irányba csavarva lazítsa ki az
illesztőegységet.

Illesztőegység

Forgatógomb

KILAZÍTÁS

MEGHÚZÁS

Alsó
toldalék

Felső nyél

2. A rögzítő--- / kioldógombot nyomja be és
tartsa úgy.

IllesztőegységAlsó
toldalék

Felső
nyél

Rögzítő--- /
kioldógomb

3. Amotort és a felső nyelet szorosan tartva
húzza ki egyenesen a toldalékot az
illesztőegységbol.

KÜLÖN TOLDALÉKOK FELSZERE-
LÉSE
1. Vegye le a toldalékról a nyélvédő fedelet
(ha van).

2. A toldalék rögzítő--- / kioldógombját illessze
az illesztőegység vezetőhornyába.

3. Nyomja a toldalékot az illesztőegységbe,
míg a rögzítő--- / kioldógombját be nem
kattan a főfuratba.

4. A gép használata előtt a gombot szorítsa
meg jól az óramutató járásának irányába
tekerve.



Illesztőegység Főfurat

Felső
nyél

Rögzítő--- /
kioldógomb Alsó

toldalék

Vezetőhorony

FIGYELEM! A gép használata előtt
ellenőrizze, hogy a rögzítő--- / kioldógomb
rögzült---e a főfuratban, és a gombot szoro-
san meghúzta---e. Minden toldalékot a fofu-
rat segítségével kell csatlakoztatni, hacsak a
megfelelo toldalék kezelési útmutatója
másként nem rendelkezik. A rossz furat
használata súlyos sérüléshez vagy a gép
károsodásához vezethet.

Rögzítő--- / kioldógomb
rögzült---e a főfurat

Rossz furat

ÜZEMELTETÉSI TESTTARTÁS
MINDIG VISELJE:

Szemvédo
felszerelés

Fülvédő
felszerelés

Hosszúnadrág

Vastag lábbeli

Jobbról balra vágjon.

FIGYELEM! Mindig viseljen szem---
és fülvédő felszerelést. Soha ne hajoljon át a
vágófejen. Szemébe és arcába kavicsok
vagy hulladékok pattanhatnak és vakságot
vagy más súlyos sérülést okozhatnak.
A motort ne járassa a szükségesnél nagyobb
sebességgel. A vágódamil akkor vág hatéko-
nyan, ha a motor a teljes gáznál kisebb sebes-
séggel jár. Kisebb fordulatszámnál kisebb a
motorzaj és a rezgés. A damil tovább tart, és
kevésbé valószínű, hogy ”ráforrad” az orsóra.
Ha nem vág, mindig engedje el a gázkart, és
hagyja a motort üresben járni.
A motor leállítása:
S Engedje el a gázkart.
S A BE/KI kapcsolót állítsa KI állásba.

A VÁGÓDAMIL LECSÉVÉLÉSE
Avágódamilbólmindenalkalommalkb. 5cm
kerül lecsévélésre, amikor a vágófej alját en-
yhén a földhöz ütik, miközben a motor teljes
gázzal jár.
A leghatékonyabb damilhosszúság a da-
milvágó által megengedett maximális
hosszúság.
A szerszám muködtetésekor mindig legyen
a helyén a védolap.
A vágódamil lecsévélése:
S Járassa a motort teljes sebességgel.
S A vágófejet tartsa a füves terület fölött, a ta-
lajjal párhuzamosan.

S Egyszer enyhén üsse a vágófejet a talajhoz.
Minden ütésre 5 cm damil tekeredik le.
A vágófejetmindig füves területhez üsse.Be-
ton vagy aszfalt felülethez ütve a vágófej túl
gyorsan elkophat.
Ha a damil 5 cm--- re vagy rövidebbre kopott,
a leghatékonyabb damilhosszúság elérésé-
hez esetleg egynél többször is a földhöz kell
ütni a vágófejet.

FIGYELEM! Csak 2 mm átmérőjű
damilt használjon. Más méretű és alakú da-
milok esetleg nemcsévélődnek le rendesen,
ez pedig a vágófej szabálytalan
működéséhez vezethet vagy súlyos sérülést
okozhat. Soha ne használjon huzalt, zsine-
get, kötelet, stb. A huzalok a vágás során
letörhetnek és veszélyes lövedékként visel-
kedhetnek, súlyos sérülést okozva.
VÁGÁSI MÓDSZEREK

FIGYELEM! Minimális sebességgel
dolgozzon és ne erőltesse a damilt, ha olyan
kemény tárgyak körül nyírja a füvet (kavics,
sóder, kerítésoszlop, stb.), amelyek a damillal
összegabalyodva tönkretehetik a nyírófejet
vagy súlyos veszélyhelyzetet teremthetnek.
S A vágást a damil hegye végzi. A legjobb
teljesítményt és a legkisebb damilkopást
úgy éri el, hogy a damilt nemerőlteti a nyírt
területre. Az alábbi ábra ahelyes éshelyte-
len módot mutatja.

A vágást a damil
hegye végzi.

HELYES HELYTELEN

A munkaterületre
beeroltetett damil.

S A damil könnyedén eltávolítja a füvet és a
gazt a falak, fák és virágágyak körül, azon-
ban a fák, bokrok vagy kerítések gyenge
kérgét is lehánthatja.

S Fűnyírásnál vagy tarlóvágásnál a damil
élettartamának növelése és a fej
kopásának csökkentése érdekében a
maximálisnál kisebb gázzal dolgozzon,
különösen a következő helyzetekben:
S Könnyű nyírási munka.



S Olyan tárgyak körül, amelyekre a damil
rátekeredhet, mint pl. alacsony oszlo-
pok, fák vagy kerítésdrót.

S Kaszálásnál vagy söprésnél a tiszta mun-
ka érdekében teljes gázzal dolgozzon.
FŰNYÍRÁS --- A vágófej alját kb. 80 mm--- re,
szögetbezárva tartsa a talaj fölött.Csak ada-
mil hegye érjen a talajhoz. A vágódamilt ne
erőltesse a munkaterületre.
Fűnyírás

3 hüvelyknyire
(8 cm--- re) a
talaj felett
TARLÓVÁGÁS --- A tarlóvágási technika a
nem kívánatos növényzet eltávolítására
szolgál. A vágófej alját kb. 80mm--- re, szöget
bezárva tartsa a talaj fölött. A damil hegyét
érintsea talajhoz fák, oszlopok, szobrok, stb.
körül. Ez a technika a damil fokozott kopását
okozza.
Tarlóvágás

KASZÁLÁS --- Kézi fűnyírója ideálisan
használható a hagyományos fűnyírókkal
hozzáférhetetlen helyeken. Kaszáláskor a
damilt a talajjal párhuzamosan tartsa. A fejet
ne nyomja bele a talajba, mivel így a földet
gyalulja és tönkreteszi a gépet.
Kaszálás

SÖPRÉS --- A forgó damil legyezőmozgását
gyors és könnyű takarításhoz használhatja
fel. A damilt a söprendő felület fölött, azzal
párhuzamosa tartsa, és mozgassa a gépet
jobbra---balra.
Söprés

KARBANTARTÁS

FIGYELEM! Karbantartási munkák
előtt --- a porlasztó---beállítások kivételével ---
a gyújtógyertya vezetékét húzza ki.
KILAZULT RÖGZÍTŐK ÉS ALKA-
TRÉSZEK ELLENŐRZÉSE
S Gyújtógyertya burkolat
S Légszűrő
S Burkolat csavarjai
S Segédfogantyú csavarja
S Védőlap
SÉRÜLT VAGY KOPOTT ALKATRÉS-
ZEK ELLENŐRZÉSE
A sérült vagy kopott alkatrészek cseréje vé-
gett forduljon hivatalos szervizképvisele-
thez.
S BE/KI kapcsoló --- A kapcsolót amegfelelő
működés ellenőrzéséhez kapcsolja KI.
Győződjön meg arról, hogy a motor leállt;
azután indítsa újra, és folytassa.

S Üzemanyag--- tartály --- Ne használja a gé-
pet, ha az üzemanyag--- tartályon sérülést
vagy szivárgást észlel.

S Védőlap --- Ne használja a gépet, ha a
védőlap sérült.

A KÉSZÜLÉK ÉS A CÍMKÉK
ÁTVIZSGÁLÁSA ÉS MEGTISZTÍTÁSA
S Minden használat után ellenőrizze a teljes
készüléket, nincsenek---e rajta kilazult
vagy sérült alkatrészek. A készüléket és a
címkéket enyhe tisztítószerrel megned-
vesített kendővel tisztítsa meg.

S A készüléket tiszta, száraz kendővel törölje
szárazra.
A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A piszkos légszűrő csökkenti a motor tel-
jesítményét és növeli az üzemanyag--- fogy-
asztást, valamint a károsanyag---ki-
bocsátást. Minden 5 üzemóra után tisztítsa
meg.
1. Tisztítsa meg a fedelet és környezetét,
hogy a fedél eltávolításakor a por-
lasztókamrába ne kerülhessen
szennyeződés.

2. Az alkatrészeket az alábbi ábrán jelzett
módon vegye ki.

FONTOS: A tűzveszély vagy ártalmas
párolgó anyagok keletkezésének
megelőzése érdekében a szűrőt ne benzin-
ben vagy más gyúlékony oldószerben
tisztítsa.
3. A szűrőt szappanos vízben mossa ki.
4. Hagyja megszáradni.
5. Szerelje vissza az alkatrészeket.



Légszűrő

Légszűr
ő fedél

Gomb
A GYÚJTÓGYERTYA CSERÉJE
A gyújtógyertyát évenként cserélje ki, hogy a
motor könnyebben induljon és jobban
járjon. A gyertyahézagot 0,6 mm--- re állítsa
be. A gyújtási idő fix, nem állítható.
1. A gyújtógyertya burkolatát csavarja
meg, majd húzza ki.

2. A gyújtógyertyát vegye ki a hengerből és
dobja ki.

3. Tegyen be egy Champion RCJ---6Y
gyújtógyertyát, és egy 19 mm---es
csőkulccsal húzza meg jól.

4. Tegye vissza a gyújtógyertya burkolatát.

SZERVIZ ÉS BEÁLLÍTÁSOK

A DAMIL CSERÉJE
1. A BE/KI kapcsolót állítsa KI állásba.
2. Húzza ki a gyújtógyertya vezetékét.
3. A kúpos gombot erősenmegnyomva ve-
gye ki az orsót. Tisztítsameg azorsótartó
agy és az orsó teljes felületét. Cserélje ki
egy elore felcsévélt orsóval, vagy vágjon
két 4méteres, 2mmátmérőjűMcCulloch
márkájú damilt.

FIGYELEM! Soha ne használjon hu-
zalt, kötelet, zsineget, stb., melyek letörhetnek
és veszélyes lövedékként viselkedhetnek.
4. A damil végeit kb. 1 cm--- re dugja be az
orsó belsejében található kis lyukba.

Kis lyukak
Orsó

Orsótartó agy

Damilbevezető horony
Damilkivezető lyukak

Damilbevezető horony

5. A damilt egyenletesen és szorosan tek-
erje az orsóra. Az orsón látható nyíl
irányába csévélje.

6. A damilt nyomja be a hornyokba, 7---12
cm--- t szabadon hagyva.

7. A damilt dugja át az agy kivezető
nyílásain az ábra szerint.

8. A hornyokat igazítsa össze a kivezető
nyílásokkal.

9. Az orsót nyomja be az agyba, míg a he-
lyére kattan.

10. Az orsótartó agyból kinyúló damilokat
húzza meg, hogy kikerüljenek a horny-
okból.

A PORLASZTÓ BEÁLLÍTÁSA

FIGYELEM! Üresjárati fordu-
latszám---beállítások végzése közben máso-
kat tartson távol a géptől. A vágófej, a penge
vagy a külön toldalékok az eljárás legnagy-
obb részében forognak. Viselje
védőfelszerelését, és tartsa beaz összesbiz-
tonsági óvintézkedést. A beállítások elvég-
zése után a vágófej, penge vagy más külön
toldalék üresjáratban nem mozoghat / nem
foroghat.
A porlasztót a gyárban gondosan
beállították. Utánállításra akkor lehet
szükség, ha a következő tünetek valamelyi-
két tapasztalja:
S A gázkar kiengedésekor a motor nem jár
üresjáratban.

S Üresjáratban mozog/forog a vágófej, a
penge vagy a külön toldalék.
A beállítások elvégzéséhez a gépet támass-
za alá úgy, hogy a vágótoldalék ne érjen a
földhöz és semmilyen tárgyhoz. Ha járómo-
tor mellett végez beállításokat, tartsa kézben
a gépet. Minden testrészét tartsa távol a
vágótoldaléktól és a kipufogódobtól.

Üresjárati fordulatszám beállítása
Járassa a motort üresben. A fordulatszámot
addig állítsa, míg a motor a vágófej, penge
vagy külön toldalék mozgása vagy forgása
(túl magas üresjárat), illetve leállás (túl alac-
sony üresjárat) nélkül nem jár.
S Ha a motor leáll vagy lefullad, a fordu-
latszám növelése érdekében az
üresjárat---szabályozó csavart forgassa az
óramutató járásának irányába.

S Ha a vágófej, penge vagy külön toldalék
üresjáratban mozog vagy forog, a motor
fordulatszámának csökkentéséhez az
üresjárat---szabályozó csavart forgassa az
óramutató járásával ellentétes irányba.

FIGYELEM! Minden beállítás után
ellenőrizze újra az üresjárati fordulatszámot.
A gépkezelőnek vagy másoknak okozott
súlyos sérülés elkerülése érdekében
üresjáratban a vágófej, penge vagy külön
toldalék nem mozoghat és nem foroghat.



Üresjárati
csavar

Légszűrő
fedél

Ha további segítséget igényel, vagy az
eljárás elvégzésével kapcsolatban bizonyta-
lan, forduljon hivatalosszervizképviselethez.

TÁROLÁS

FIGYELEM! Minden használat után
végezze el a következő műveleteket:
S Tárolás vagy szállítás előtt hagyja kihűlni a
motort.

S A gépet és az üzemanyagot jól szellőző
helyen tárolja, ahol az üzemanyag gőze
nem érintkezhet szikrákkal, vagy
vízmelegítőkből, villanymotorokból, kapc-
solókból, kályhákból, stb. származó nyílt
lánggal.

S Agép tárolása vagy szállítása előtt ürítse ki
az üzemanyagtartályt.

S A gépet és az üzemanyagot gyermekektől
jól elzárva tárolja.

S A készüléket úgy tárolja, hogy minden
védőelem a helyén legyen. A készüléket
úgy helyezze el, hogy az éles tárgyak ne
okozhassanak véletlen sérülést.
IDÉNYJELLEGU TÁROLÁS
Az idény végén, illetve ha legalább 30 napig
nem fogja használni, készítse fel a készülé-
ket a tárolásra.
Ha készülékét egy időre elteszi:
S Hosszas tárolás előtt tisztítsa meg a teljes
készüléket.

S Tiszta, száraz területen tárolja.
S A külső fém felületeket enyhén olajozza
meg.

MOTOR
S Vegye ki a gyújtógyertyát, és a gyertya
nyílásán keresztül töltsön be 1 teáskanál
40:1 arányú, kétütemű (léghűtéses) mo-
torhoz való olajat. Az olaj eloszlatása
céljából lassan húzza meg 8---10---szer a
berántókötelet.

S A gyújtógyertyát cserélje ki egy új, ajánlott
típusú és hotartományú gyertyára.

S Tisztítsa meg a légszűrőt.
S vizsgálja át a teljes készüléket, nincse-
nek---e rajta kilazult csavarok, anyák és
csapszegek. Minden sérült, kopott vagy
törött alkatrészt cseréljen ki.

S A következő idény kezdetén csak friss és a
megfelelő benzin---olaj arány betartásával
kevert üzemanyagot használjon.
GYÉB
S Ne tárolja a benzint egyik idénytől a mási-
kig.

S Ha benzinkannája rozsdásodni kezd,
cserélje ki.



HIBA OK INTÉZKEDÉS
A motor nem
indul.

1. A BE/KI kapcsoló KI
állásban van.

2. A motor befulladt.

3. Az üzemanyagtartály
üres.

4. A gyújtógyertya nem
gyújt.

5. Az üzemanyag nem jut
el a porlasztóhoz.

6. Be kell állítani a
porlasztót.

1. A BE/KI kapcsolót állítsa BE állásba.

2. Lásd a Kezelés c. fejezet “Befulladt
motor indítása” c. részét.

3. Töltse fel a tartályt megfelelo
üzemanyag---keverékkel.

4. Szereljen be új gyújtógyertyát.

5. Ellenőrizze, nem piszkos---e a
benzinszűrő; cserélje ki. Ellenőrizze,
hogy a benzinvezeték nem tört vagy
repedt---e meg; javítsa meg vagy
cserélje ki.

6. Forduljon hivatalos szervizhez.

A motor nem
jár megfelelően
üresjáratban.

1. Be kell állítani a
porlasztót.

2. Kopott főtengely---
tömítések.

3. Kicsi a kompresszió.

1. Lásd: ”A porlasztó beállítása” a
Szerviz és beállítások c. fejezetben.

2. Forduljon hivatalos szervizhez.

3. Forduljon hivatalos szervizhez.
1. A légszűrő piszkos.

2. A gyújtógyertya piszkos
vagy elzáródott.

3. Be kell állítani a
porlasztót.

4. A kipufogódob kivezető
szűrőjén szénréteg
rakódott le.

5. Kicsi a kompresszió.

A motor nem
gyorsul,
elégtelen a
teljesítménye
vagy terhelés
alatt leáll.

1. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a
légszurot.

2. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a
gyújtógyertyát és állítsa be újra a
hézagot.

3. Forduljon hivatalos szervizhez.

4. Forduljon hivatalos szervizhez.

5. Forduljon hivatalos szervizhez.
A motor
túlzottan
füstöl.

1. A szívató részleges
működésben van.

2. Nem jó az üzemanyag---
keverék.

3. A légszűrő piszkos.

4. Be kell állítani a porlasztót.

1. Állítsa be a szívatót.
2. Eressze le és töltse újra az
üzemanyagtartályt megfelelő
keverékkel.

3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a
légszűrőt.

4. Forduljon hivatalos szervizhez.
A lánc
felforrósodik.

1. Nem jó az üzemanyag---
keverék.

2. Nem megfelelő
gyújtógyertya.

3. Be kell állítani a
porlasztót.

4. A kipufogódob kivezető
szűrőjén szénréteg
rakódott le.

1. Eressze le és töltse újra az üzemany-
agtartályt megfelelő keverékkel.

2. Cserélje le megfelelő gyújtógyertyára.

3. Forduljon hivatalos szervizhez.

4. Forduljon hivatalos szervizhez.

FIGYELEM! Az alábbiakban javasolt hibaelhárító intézkedések előtt a készüléket
mindig állítsa leéshúzzakia gyújtógyertya vezetékét, kivéve, ha az intézkedés csaka
készülék működése közben végezhető el.

HIBAELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT a
2000/14/EK irányelv vonatkozásában

Michael S. Bounds, Igazgató
Termékbiztonság és normák

EK megfelelőségi nyilatkozat a 2000/14/EK irányelv vonatkozásában
Mi, az Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, USA, Tel. : +1 903 223 4100,
kizárólagos felelősséggel kijelentjük, hogy aMcCulloch TrimMac 281 fűnyíró az IRÁNYELV
V. Függelékével összhangban értékelésre került, és a 2005---335N00001 sorozatszámtól
folytatódóan megfelel az IRÁNYELV előírásainak. A vágásszélesség 431 mm. A mért
hangteljesítményszint 108 dB, a garantált hangteljesítményszint 114 dB.

Texarkana 05---12---01

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT a
98/37/EK irányelv vonatkozásában

Michael S. Bounds, Igazgató
Termékbiztonság és normák

EKmegfelelőségi nyilatkozat (98/37/EK irányelv, II. Függelék, A) (Csak Európára érvényes)
Mi, az Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, USA, Tel.: +1 903 223 4100,
kizárólagos felelősséggel kijelentjük, hogy aMcCulloch TrimMac 281modellszámú fűnyíró
a 2005---335N00001 sorozatszámtól folytatódóan megfelel a következő IRÁNYELVEK
előírásainak: 98/37/EK (gépi berendezések) és 89/336/EGK (elektromágneses
kompatibilitás), ideértve amódosításokat, és a összhangban vannak a következő normákkal:
EN 12100---2, EN ISO 11806:1997 és CISPR 12.
Az önkéntes típusjóváhagyást az SMP (Svéd Géptesztelő Intézet), Fyrisborgsgatan 3
S---754 50Uppsala, Svédország végezte el. A kiadott tanúsítvány(ok) száma:SEC/04/1035.
Texarkana 05---12---01



ÛSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK
MODELL: TrimMac 281
MOTOR
Lökettérfogat, cm3 32
Maximális motorteljesítmény, ISO 8893
szerint mérve, kW 0,64
MOTOR FORDULATSZÁMOK
Maximális motorteljesítménynél, fordulat/perc 7000
Az orsó maximális forgási gyakorisága, fordulat/perc 10000
Motor fordulatszáma az orsó maximális ajánlott forgási gyakoriságánál,
fordulat/perc 10000
Ajánlott üresjárati fordulatszám, fordulat/perc 3000
ÜZEMANYAG--- ÉS OLAJOZÁSI RENDSZER
Üzemanyag--- tartály kapacitása, cm3 325
Üzemanyag--- fogyasztás maximális motorteljesítménynél,
ISO 8893 szerint mérve, g/h 399
ElŐírt üzemanyag--- fogyasztás maximális motorteljesítménynél,
ISO 8893 szerint mérve, g/kWh 435
SÚLY
Vágótoldalék és védőlap nélkül, üres tankkal, kg 5
VÁGÓTOLDALÉK
Vágófej szerelvény, alkatrészszám #530095846
ZAJSZINTEK (oktávsáv elemzés 100 ---10000 Hz 1/3 oktáv)
HANGNYOMÁSSZINTEK ISO/EN 11806 szerint mérve
ISO 27917 szerint mérve, dB(A) 95,6
HANGTELJESÍTMÉNY---SZINTEK ISO/EN 11806 szerint mérve
ISO/EN 10884 szerint mérve, dB(A) 105,7
REZGÉSI SZINTEK ISO 7916 szerint mérve
ELSŐ MARKOLAT
Üresjárat, m/s2 9,18
Járatás, m/s2 7,33
HÁTSÓ MARKOLAT
Üresjárat, m/s2 20,1
Járatás, m/s2 10,1

GYÁRTÁS ÉVE: 2006
GYÁRTÓ CÍME: Electrolux Outdoor Products Italy

Via Como 72
Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868


