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1. HASZNÁLATA  
A damilos fűnyíró a pázsit nyírására és széleinek igazítására, valamint szűk térben történő fűnyírásra 
szolgál. Kereskedelmi használatra nem való. 

  

 
FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használatba vétele előtt olvassa el ezt az útmutatót 
és az általános biztonsági utasításokat. Elektromos szerszámát csak ezekkel együtt adhatja el más 

felhasználónak.  

 

2. Megnevezés 

1. Fő fogantyú 8. Csatlakozó 

2. BE-/KIKAPCSOLÁS kapcsoló 9. Kerék a gyep nyesésére 

3. Kiegészítő fogantyú 10. Ütköző (drót) 

4. Beállítókar 11. Biztonsági fedél 

5. Beállítógomb 12. Motorszekrény 

6. Nyesés gomb 13. Nejlon damilfej 

7. Kihúzható rúd 14. Damilvágó kés 

 

 

 

 

 



 

3. MŰSZAKI ADATOK  
Névleges feszültség  230-240~  

Névleges frekvencia  50Hz  

Névleges teljesítmény  600W  

Üresjárati fordulatszám  10100 min-1  

Vágásszélesség  300mm  

A damil hossza  Φ1,5 mm  

Vágórendszer  2-húros/automata rendszer  

Tömeg  2,8kg  

Akusztikai nyomásszint LpA 78,7 dB(A), K= 2,5 dB(A) 

Akusztikai teljesítmény szintje LwA 96 dB (A) 

Rezgés 0,87m/s²  K=1,5m/s² 

 

4. AZ IKONOK LEÍRÁSA 

 

Minden használat előtt tanulmányozza át ezen útmutató megfelelő részét. 

 
Ennek figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy a szerszám meghibásodásához vezethet 

 
Megfelel az európai normáknak. 

 
Ez az ikon azt jelzi, hogy a gép használata közben fülvédőre, szemvédőre, erős kesztyűre és cipőre van 
szükség.   

 
Ne használja a gépet esőben, és ne tegye ki neki.  

 
Ha a kábel elszakadt vagy megsérült, húzza ki a csatlakozót a hálózatból. 

 
Akadályozza meg, hogy bárki a közelébe menjen. 

 
Akadályozza meg, hogy bárki a közelébe menjen. Ne érjen hozzá a nejlondamilhoz, hogy másik damilra 
cserélje, amíg teljesen meg nem állt. 

 
II. osztály - a készülék kettős szigeteléssel rendelkezik, és földelő vezetékre nincs szükség. 

  
Garantált akusztikai teljesítményszint dB(A). 



 

5. AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK  

Olvassa el az összes biztonsági előírást és figyelmeztetést. Az alábbi utasítások és figyelmeztetések 

figyelmen kívül hagyásának áramütés, tűz vagy súlyos sérülés lehet a következménye. Minden biztonsági 

figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg a későbbiekre. Az „elektromos szerszám” megnevezés 

a biztonsági figyelmeztetésekben az Ön hálózaton keresztül (kábellel) vagy akkumulátorról táplált 

(tápkábel nélküli) elektromos szerszámára vonatkozik.  

 

5.1 Munkaterület  

 A munkaterületet tisztának és jól megvilágítottnak kell lennie. A szennyezett és sötét terület 

balesetveszélyes.  

 Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes helyen, például ahol gyúlékony 

folyadékokat, gázokat vagy porokat tárolnak. Az elektromos szerszámban szikra keletkezik, amitől 

a por vagy a gőzök meggyulladhatnak.  

 Az elektromos szerszám használata közben tartsa biztonságos távolságban a gyermekeket és más 

személyeket. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a kontrollt a készülék felett.  

 

5.2 Elektromos biztonság  

Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel a típuscímkén feltüntetett feszültségnek.  

 Az elektromos szerszám csatlakozódugójának megfelelőnek kell lennie a konnektorhoz. Semmilyen 

módon ne módosítsa a csatlakozódugót. Földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon elosztót. 

A nem módosított csatlakozók és a megfelelő konnektorok csökkentik az áramütés veszélyét.  

 Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, pl. csövekkel, radiátorokkal, konyhai tűzhelyekkel és 

hűtőkkel. Ha testét földeli, növekszik a halálos áramütés veszélye.  

 Az elektromos szerszámot ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. Ha víz kerül az elektromos 

szerszámba, megnő a halálos áramütés veszélye.  

 Ne okozzon sérülést a tápkábelben. A tápkábelt soha ne használja az elektromos szerszám 

áthelyezésére vagy húzására, és ne a kábelnál fogva húzza ki a csatlakozót a konnektorból. 

A tápkábelt tartsa távol meleg felületektől, olajtól, éles peremektől vagy a mozgó alkatrészektől. 

A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli a halálos áramütés kockázatát.  

 Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, kültéri használatra való hosszabbító kábelt 

vegyen igénybe. A kültéri használatra való hosszabbító kábel használata csökkenti a halálos 

áramütés veszélyét.  

 Ha nedves környezetben kénytelen dolgozni az elektromos szerszámmal, áramvédővel (RCD) ellátott 

tápforrást használjon. Az áramvédő (RCD) használata csökkenti a halálos áramütés veszélyét.  

 

5.3 Személyi biztonság  

 Ha az elektromos szerszámmal dolgozik, figyeljen oda, mit csinál, és használja a józan eszét. Ne 

használja az elektromos szerszámot, ha fáradt vagy ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt 

van. Az elektromos szerszámmal végzett munka közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly is 

sérüléshez vezethet.  

 Használjon biztonsági felszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A biztonsági felszerelés, pl. 

védőmaszk a por ellen, csúszásmentes védőcipő, védősisak vagy fülvédő szükség esetén csökkenti 

a sérülésveszélyt.  

 Akadályozza meg a véletlen bekapcsolódást. A tápkábel hálózathoz történő csatlakoztatása előtt 

ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van-e. Növeli a balesetveszélyt, ha az elektromos 



 

szerszám áthelyezésekor az ujja a főkapcsolón vagy az elektromos szerszám hálózati csatlakozóján 

van, miközben az indítógomb bekapcsolt állásban van.  

 Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítson el minden beállítókulcsot és szerszámot. 

A kulcsok vagy az elektromos szerszám forgó részeihez erősített eszközök sérülést okozhatnak.  

 Ne nyújtózzon túl messzire. A lába minden körülmények között szilárdan a talajon legyen. Ez 

lehetővé teszi, hogy váratlan helyzetben is ellenőrzése alatt tartsa az elektromos szerszámot.  

 Öltözzön megfelelően. Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa 

távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözéket, ékszert vagy hosszú hajat a mozgó alkatrészek 

becsíphetik.  

 Ha rendelkezésre áll porelszívó- vagy felfogóberendezés, ügyeljen rá, hogy fel legyen szerelve, és 

használja megfelelően. Ilyen készülékek használata csökkentheti a por által okozott veszélyt.  

 

5.4 Az elektromos szerszám használata és gondozása  

 Ne várjon az elektromos szerszámtól jobb teljesítményt, mint amire képes. Használjon munka 

jellegének megfelelő elektromos szerszámot. Az elektromos szerszámmal jobb eredményt ér el, és 

nagyobb biztonságban van, ha arra a célra használja, amire való.  

 Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolójával nem tudja be- és kikapcsolni. Az 

elektromos szerszám sérült kapcsolója veszélyes, és javítást igényel.  

 Beállítás, tartozékcsere vagy az elektromos szerszám eltárolása előtt húzza ki a csatlakozót 

a tápforrásból. Ez a megelőző biztonsági intézkedés csökkenti az elektromos szerszám véletlen 

bekapcsolásának kockázatát.  

 Ha nem használja, az elektromos szerszámot tárolja gyermekektől távol, és ne engedje meg, hogy 

olyan személyek dolgozzanak ezzel az elektromos szerszámmal, akik nem ismerkedtek meg 

a szerszámmal és a vele való munkára vonatkozó előírásokkal. Az elektromos szerszám gyakorlatlan 

személy kezében veszélyes lehet.  

 Karbantartás. Ellenőrizze, nincs-e sehol hibás beállítás, mozgásában akadályozott alkatrész, törés 

vagy egyéb jel, ami negatívan befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha az elektromos 

szerszám sérült, meg kell javíttatni. Sok baleset származik gondatlanul karbantartott elektromos 

szerszám használatából.  

 Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A rendszeresen karbantartott, éles pengéjű 

vágószerszám kevésbé akadozik, és könnyebben kezelhető.  

 Ezeknek az utasításoknak megfelelő elektromos szerszámot, tartozékot és vágószerszámot stb. 

használjon az adott elektromos szerszám típusának megfelelő módon. Vegye figyelembe 

a munkakörülményeket és a végzendő munkát. Ha az elektromos szerszámot nem a neki megfelelő 

módon használja, ezzel veszélyes helyzetet okozhat.  

 

5.5 ELŐKÉSZÍTÉS  

 Elektromos szerszámának szervizelését szakképzett szerelőre kell bízni, és csak a standard 

pótalkatrészt szabad használni. Így biztosítható, hogy teljesíti a biztonsági normákat.  

 

6 DAMILOS FŰNYÍRÓKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI BIZTONSÁGI 

ALAPELVEK  

 A damilos fűnyírót nem használhatják gyerekek és arra nem betanított felnőttek.  

 Talpa védelmében vegyen stabil, esetleg magasszárú cipőt.  

 Lába védelme érdekében hosszú nadrágot viseljen.  

 Használat előtt ellenőrizze a gépet. Ha sérült, nem szabad használni.  



 

 Ha az egység sérült, a sérült készüléket javíttassa meg szakszervizben.  

 Ne használja a gépet, ha sérült vagy elhasználódott a tápkábel.  

 Használat előtt ellenőrizze, nem használódott-e el a hosszabbító kábel. Sérülés esetén azonnal 

húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból. Ilyen esetben ne érjen hozzá a tápkábelhez, amíg ki nem 

húzta a fali csatlakozóból.  

 Ne használja a gépet gyermekek vagy állatok jelenlétében.  

 A gépet csak nappali fény vagy jó minőségű mesterséges megvilágítás mellett használja.  

 Soha ne használja a gépet alaposan rögzített fedél nélkül.  

 A gép használata előtt távolítsa el a cserepeket, köveket, drótokat és egyéb akadályokat arról 

a felületről, amelyen dolgozni akar.  

 A gépet csak függőlegesen használja, a vágódamillal a föld felé. Soha ne kapcsolja be a gépet más 

helyzetben.  

 A kezét és a lábát mindig biztonságos távolságban tartsa a vágódamiltól.  

 Ne érjen hozzá a vágódamilhoz.  

 Figyeljen rá, nehogy a tápkábel érintkezésbe kerüljön a vágódamillal.  

 Mielőtt a gépet félreteszi, kapcsolja ki, és várja meg, míg a vágódamil teljesen megáll. Soha ne 

próbálja meg megállítani a damilt.  

 Csak olyanfajta vágódamilt használjon, amit a gyártó ajánlott. Soha ne használjon fémhúrt vagy 

horgászzsinórt.  

 Húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból, ha befejezte a munkát, javítás előtt, vagy ha nem fogja 

használni a gépet.  

 Használat után a gépet mindig biztonságosan, gyermekektől távol tegye el.  

 Ne nyírjon kemény tárgyak közelében. Ez sérülést okozhat vagy a damilos fűnyíró meghibásodhat.  

 Ne használja a damilos fűnyírót olyan fű nyírására, ami nem érintkezik a földdel, hanem pl. falon vagy 

kövön van.  

 

7.   ÖSSZESZERELÉS  
Figyelmeztetés! Az összeállítás előtt győződjön meg róla, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és ki 

van húzva az aljzatból. 

7.1   A fedél összeszerelése 
1) Tegye fel a fedelet a szerszámra az ábra szerint (A ábra)  
2) Illessze a fedelet a B ábrán (B ábra) fekete nyíllal jelzett oldalon lévő kapocsba (Nyomja a fedelet 

vízszintesen előre, illessze a négy kampót a szerszám bal/jobb oldalán lévő vájatokba, ellenőrizze, 
hogy az elülső két kampó teljesen be van-e dugva a szerszámba, a szerelés után nem maradhat 
szabad vég) 

 
                               A ábra                     B ábra 

               

Figyelmeztetés! Soha ne használja a gépet megfelelően rögzített fedél nélkül. 



 

 

7.2   A szegélyvágó kerék felszerelése 
1) Igazítsa a kerék tartójának két hengeres végét (a,b) a szerszámon levő megfelelő két álláshoz  

(A ábra, B ábra)  
2) Dugja be a két hengeres véget a megfelelő nyílásba, mindkét véget teljesen csúsztassa be, mivel 

a kerék használat közben kilazulhat.  

 

 

A ábra                        B ábra                          C ábra 

 

7.3   A biztonsági fedél (ütköző) felszerelése 
1) Tegye le vízszintesen a védő drótfedelet és a szerszámot (A ábra)  
2) Nyomja be a drótfedél két végét a borítás bal/jobb oldalán levő vájatba (A ábra, B ábra)  
3) Nyomja be, és húzza a drótfedelet a megfelelő helyzetbe (C ábra)  

 

 



 

 

8. ÜZEMELTETÉS 

8.1   A segédfogantyú szögének beállítása 
1) Húzza meg a segédfogantyú kezelőgombját az ábrán látható módon (A ábra) 
2) Állítsa a segédfogantyút megfelelő helyzetbe (B ábra) 
3) Ha a segédfogantyú a munkához kényelmes helyzetben van, engedje el a fogantyú kezelőgombját  

(C, D ábra) 

 

 
  A ábra             B ábra             C ábra               D ábra 

 

8.2   A szerszám hosszának beállítása 
Nyomja meg az alumíniumcső gombját (A ábra)  

Nyomja meg a fogantyút, állítsa a csövet kényelmes magasságúra, majd engedje el a csövet (B ábra)  



 

 

A ábra                     B ábra 

 

8.3   A szerszám előkészítése a használatra 

 

Figyelmeztetés! Soha ne rögzítse a hajtókart bekapcsolt állásban 

 

8.4   Fűnyírás 
1) Tartsa a szerszámot az ábra szerint. 
2) Enyhén forgassa a damilos fűnyírót az egyik oldalról a másikra. 
3) Ha hosszú füvet vág, dolgozzon fokozatosan, távol  kemény tárgyaktól és kényes növényektől. 
4) Ha a szerszám lassulni kezd, csökkentse a terhelést. 

 



 

9. A GYEP SZEGÉLYÉNEK KÖRÜLVÁGÁSA 

A körülvágáskor a vágófejnek az 1. ábrán mutatott állásban kell lennie. Ha nem úgy van: 
 
Csavarja le teljesen a cső anyacsavarját, ahogy a 2. ábrán látja. 
Fordítsa el a fogantyút, ahogy a 3. ábrán látja. 
Ha a fogantyú megfelelő állásban van, csavarja be a cső anyacsavarját, ahogy a 4. ábrán látja. 
A vágófej szöge állítható, hogy a legelőnyösebb módon végezhesse a körülvágást, 
ahogy a 5. ábrán látja. 
Megjegyzés: A fogantyút csak az egyik irányba lehet elforgatni 

 

Figyelmeztetés! A körülvágáskor a nyíráshoz ne használjon nagy terhelést 

1. kép 

  

10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS  
 

Szerszámát úgy tervezték, hogy hosszú ideig minimális karbantartás mellett működjön. A folyamatos 

zavartalan működés feltétele a szerszám megfelelő ápolása és rendszeres tisztítása. 

 
Figyelmeztetés! Mielőtt a gépen bármiféle karbantartást végez, kapcsolja ki, és húzza ki a fali 

aljzatból.  
 

 Mielőtt a gépen bármiféle karbantartást végez, kapcsolja ki, és húzza ki a fali aljzatból. 

 Szerszáma szellőzőnyílásait rendszeresen tisztítsa meg egy puha kefével vagy száraz ronggyal. 

 Rendszeresen tisztítsa meg a vágódamilt és a tárcsát egy puha kefével vagy száraz ronggyal. 

 Rendszeresen távolítsa el a füvet és egyéb szennyeződéseket a fedél alsó oldaláról egy tompa 

kaparóval. 

2. 

ábra 
3. 

ábra 

4. 

ábra 

5. 

ábra 



 

Új damilos tárcsa felrakása 

 

F ábra                                G ábra 

1) Húzza ki a szerszámot a fali aljzatból  
2) Tartsa a ① nyelvet lenyomva, és szerelje le a tárcsa fedelét ② a borításról ④. (F ábra) 

3) Vegye le az üres tárcsát ③ a tárcsa burkolatáról. (F ábra) 
4) Távolítson el minden szennyeződést és füvet a tárcsa burkolatáról és a borításról  
5) Fogja a másik tárcsát, és nyomja rá a tárcsa burkolatának öntvényére. A tárcsát enyhén fordítsa 

addig, míg nem illeszkedik. 
6) Szabadítsa ki az egyik vágódamil végét, és vezesse át a damilt az egyik szemen ⑤. A damilnak 

kb. 11 cm-re kell kilógnia a tárcsa burkolata alól. (G ábra) 
7) Szabadítsa ki a másik vágódamil végét, és vezesse át a damilt a másik szemen. A damilnak kb. 

11 cm-re kell kilógnia a tárcsa sarka alól. 

8) Igazítsa össze a ① a tárcsa burkolatán lévő nyelveket  ⑥ a borítás vájjataival. (G ábra) 
9) nyomja a burkolatot a borításra, amíg biztonságosan bepattan a helyére. 

 

11. DIAGNOSZTIKA ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS  
PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS 

Nem jön ki a damil  A damil összeragadt 

 A tárcsán nincs elég damil 

 A damil túl rövidre kopott 

 A damil a tárcsán 

összegabalyodott 

 Kenje be szilikonspray-vel 

 Cserélje ki a tárcsát 

 Szerelje le a tárcsát, és húzza ki 

a damilt 

 A damilt vegye le a tárcsáról, és 

tekerje fel újra 

A vágófej nehezen 

fordul el 

 A fű feltekeredett, vagy 

összegyűlt a fej körül 

 Tisztítsa meg a gép érintett 

alkatrészeit 

A fű állandóan 

rátekeredik 

a tengelyre és 

a damilos fűnyíró 

fejére 

 A magas füvet a földön nyírja  A magasabb füvet felülről lefelé 

nyírja 

A damilos fűnyíró 

leáll, és nem lehet 

újraindítani 

 A gép meghibásodott 

 A csatlakozódugó sérült 

 Forduljon szakszervizhez, hogy 

ellenőrizze a sérülést 

 Ellenőrizze a csatlakozódugót 

 


