
Az eredeti használati útmutató fordítása 
Benzines bozótvágó 4-ütemű motorral 
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FIGYELEM: A gép használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. 
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3. Az üzemanyagtartály kupakja 

4. A berántózsinór fogantyúja 

5. Üzemanyagpumpa 
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8. Üzemanyagtartály 
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10. A motor kapcsolója 

11. Biztonsági kar 

12. Gázadagoló kar 

13. U alakú fogantyú 

14. Meghajtócső 

15. Feszítőcsavar 

16. Adapter 

17. Alsó cső 

18. Védőburkolat  

19. Damilfej 

20. Kés 

21. Tölcsér 

22. Mérőedény 

23. 8–10 mm kulcs 

24. Imbuszkulcs 5 mm 

25. Imbuszkulcs 4 mm 

26. Dugókulcs 

27. Vállheveder 
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MŰSZAKI ADATOK 
 

Modell RPB 360 4T 

Indítás típusa Kézi berántózsinór 

A szerszám tömege (üres tartály, 

vágóberendezés nélkül) 

7,7 kg 

Az üzemanyagtartály térfogata 0,65 l 

Az olajtartály térfogata 0,1 l 

A motor típusa Négyütemű, léghűtéses 

Hengerűrtartalom 35,8 cm3 

Maximális tengerszint feletti magasság 1 000 m 

Maximális üzemi hőmérséklet 40 °C 

A motor maximális teljesítménye: 0,9 kW 6 500 min-1 mellett 

A kés/fej maximális fordulatszáma 10 000 min-1 

Vágásszélesség Bozótvágó: 255 mm    

Damilos fűnyíró: 420 mm 

Vágókés Ø 255 x Ø 25,4 x 1,4 mm 

A damil átmérője Ø 2,4 mm 

A motor üresjárati fordulatszáma 3 000 min-1 ±300 min-1 

Rezgési értékek (ISO 22867) Max.: ahev: 7,780 m/s², K = 1,5 m/s² 

Hangteljesítményszint: LwA (ISO 22868) LWA = 109,9 dB (A), K = 3 dB (A) 

Garantált hangteljesítményszint: LWa(ISO 22868) LWA = 113 dB (A) 

 

A zajszintre vonatkozó információk 

A zajértékek mérése az ISO 11806-1:2011 szabványnak megfelelően történt  

A zajszint feltüntetett értékei a kibocsátási szinteket jelentik, és nem feltétlenül a biztonságos 

üzemi szinteket. Létezik ugyan kapcsolat a kibocsátás és a kitettség szintjei között, ezek az értékek 

azonban nem használhatók annak megbízható meghatározására, hogy szükség van-e további 

intézkedésekre. A dolgozó tényleges kitettségi szintjét befolyásolják a munkaterületre jellemző 

tényezők, a további zajforrások stb., például a gépek száma és az egyéb kapcsolódó folyamatok, 

vagy a zajnak való kitettség időtartama. A megengedett kitettségi szint országonként is változhat. 

Ez az információ mindazonáltal lehetővé teszi, hogy a felhasználó jobban fel tudja mérni a 

veszélyeket és kockázatokat. 

Használjon fülvédőt! 

A teljes rezgési értékek (térbeli vektoriális összeg) megállapítása az ISO 11806-1 szabványnak 

megfelelően történt: 

Az ebben a tájékoztatóban feltüntetett rezgéskibocsátási szint mérése az ISO 11806-1 szabvány 

szerinti szabványosított teszt alapján történt, és használható egy szerszám összehasonlítására más 

szerszámokkal. 

Használható a kitettség előzetes felmérésére. 

A deklarált rezgéskibocsátási szint a szerszám fő alkalmazására vonatkozik. Amennyiben azonban 

a gépet másképpen, más tartozékokkal használják, vagy nem megfelelő a karbantartása, a 

rezgéskibocsátási érték eltérő lehet. Így lényegesen megemelkedhet a kitettség szintje a teljes 

munkaidő során. 
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A rezgések hatásának becslése során számolni kell azzal az idővel is, amíg a gép ki van kapcsolva, 

vagy amíg fut, de éppen nem végez munkát. Ez lényegesen csökkentheti a kitettség szintjét a teljes 

munkaidő során. 

Határozzon meg kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelő rezgésekkel szembeni védelmére, 

mint pl. a szerszámok és a tartozékok karbantartása, a kéz melegen tartása, a munkafolyamatok 

szervezése. 

 

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
 

Ez az egység arra szolgál, hogy a használati útmutató leírásával és biztonsági utasításaival 

összhangban használja. 

- magáncélú használatra 

- gyep szélének, és kisebb, nehezen hozzáférhető füves felületek (pl. bokrok alatt) nyírására 

- vad növényzet, bozótok és cserjék ritkítására. 

 

 A szerszám bármilyen más célra történő használata tilos. 

 

A felhasználó visel minden felelősséget harmadik személyek kárát illetően. 

Az egységet csak a gyártó által megszabott műszaki állapotban üzemeltesse. 

A gyártó nem felelős olyan károkért és egyéb sérelmekért, amelyek utólagos szerkezeti 

módosításokból erednek. 
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AZ IKONOK LEÍRÁSA 
 

Az ikonok használatának az a célja, hogy felhívják a figyelmét a lehetséges veszélyekre. A 

biztonsági ikonokat és a hozzájuk tartozó magyarázatokat tökéletesen meg kell érteni. A bennük 

található figyelmeztetések nem akadályozzák meg a veszélyt, és nem helyettesítik a veszély 

megelőzését biztosító helyes cselekedeteket. 

 

Figyelmeztetés/veszély. 

 

Olvassa el a használati útmutatót, és a biztonsági 

utasításoknak megfelelően járjon el, ld. az útmutató 

vonatkozó fejezetét. 

 

Teljesíti az erre a terméktípusra vonatkozó összes európai 

előírást. 

 

A termékkel végzett munka során használjon fülvédőt, 

védőszemüveget és fejvédőt. 

 

A gép használata közben viseljen csúszásmentes cipőt. 

 

A géppel végzett munka közben használjon védőkesztyűt. 

 

Vigyázzon, nehogy megüsse magát a késsel. 

 

Szigorúan tilos nyílt lángot használni vagy dohányozni a gép 

közelében! 

 

Ne használjon fogazott kést. 

 

Fokozottan ügyeljen a kezelő személy lábsérülésének 

megelőzésére. 

 

A kirepülő alkatrészek sérülést okozhatnak! Mindig tartson 

biztonságos távolságot. Ügyeljen a kicsapódó tárgyakra. A gép 

és a környezetében álló személyek között legalább 15 méteres 

távolságot kell tartani. 

 

A gép beindításakor és a munka közben ügyeljen rá, hogy a 

vágófej ne érjen idegen tárgyhoz. 

 

Vigyázat: a burkolat hátsó részében levő kés sérülést okozhat. 

 

Használat előtt nyomja meg 6-8-szor a kézi pumpát, hogy az 

üzemanyag biztosan eljusson az üzemanyagrendszerbe. 

 

A motorban szénmonoxid, egy színtelen, szagtalan mérgező 

gáz keletkezik. 

A szén-monoxid belélegzése gyomorpanaszokat, 

eszméletvesztést vagy halált okozhat. 
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Kizárólag háromfogú kést és az eredeti damillal felszerelt nylon 

fejet használjon. 

 

A kipufogó és a kipufogógáz forró. Ne érjen hozzá. 

I  O 

A motor kapcsolója: 

Beindításkor és működés közben: « I » állás. 

A motor kikapcsolása: « 0 » állás. 

/BEKAPCSOLVA 
Bekapcsolt szívató (állás hidegen történő indításkor). 

/KIKAPCSOLVA  
Kikapcsolt szívató (állás menet közben). 

 

A hajtótengely maximális fordulatszáma. 

A vágóberendezés forgásiránya. 

 

Garantált hangteljesítményszint xx dB(A) 

 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
FONTOS 

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL, TEGYE EL KÉSŐBBI HASZNÁLAT CÉLJÁBÓ 

 

A gépet midig a gyártó által ebben a használati útmutatóban meghatározott módon kell használni. 

A gyártó nem felelős a nem megfelelő használatból vagy a gép módosításából eredő 

következményekért. Tartsa be a biztonsági javaslatokat, a szerelési és üzemeltetési útmutatót, 

valamint a balesetmegelőzés hatályos szabályait. 

A készüléket tilos nem megfelelő vagy hiányzó alkatrészekkel, vagy biztonsági burkolat nélkül 

üzembe helyezni. A pótalkatrészekkel kapcsolatban a szervizközponttól kaphat tájékoztatást. 

 

1). Oktatás 

a) Gondosan olvassa el ezeket az utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőegységekkel és a 

készülék helyes használatával. 

b) Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a gépet, akik nem 

ismerkedtek meg ezzel az útmutatóval. A kezelő minimális életkorát a helyi előírások 

határozzák meg. 

c) Soha ne használja ezt a készüléket, ha emberek, különösen gyermekek vagy állatok vannak a 

közelben. 

d) Ne feledje, hogy a kezelő vagy a felhasználó a felelős a más személyeket érő balesetekért, 

vagy tulajdonukban okozott károkért. 

e) A nagyobb javításokat csak megfelelő képzettséggel rendelkező személy végezheti. 

f) Munka közben minden személyt és állatot legalább 15 m távolságban kell tartani. 

 

2). Előkészítés 

a) VIGYÁZAT – A benzin nagyon gyúlékony: 

- az üzemanyagot erre szolgáló edényben tárolja; 
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- az üzemanyagot mindig a szabadban töltse, és üzemanyagtöltés közben ne dohányozzon; 

- az üzemanyagot a motor beindítása előtt töltse. Soha ne vegye le az üzemanyagtartály 

kupakját, és ne öntsön bele benzint, ha a motor jár vagy forró; 

- ha a benzin kifolyik, ne próbálja beindítani a motort, hanem húzza el a gépet a kiöntés 

helyétől, és akadályozza meg, hogy bármilyen gyúlékony anyag kerüljön a közelébe, amíg 

a benzingőz el nem párolog; 

- tegye fel és csavarja be az üzemanyagtartály és a kanna kupakját. 

b) Cserélje ki a sérült fojtást. 

c) Használat előtt vizuálisan mindig ellenőrizze, hogy a szerszám nem kopott vagy sérült. Az 

elhasználódott vagy sérült alkatrészeket és csavarokat készletenként cserélje ki, hogy ne 

sérüljön az egyensúly. 

d) Ne dohányozzon a gép közelében.  

e) Ne hordjon laza ruházatot, ékszert vagy hasonló tárgyat, amelyek beakadhatnak az 

indítómotorba vagy más mozgó alkatrészbe.  

f) Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba. Ezek be nem tartása sérülést okozhat 

vagy kárt tehet a gépben.  

g) Amennyiben forró időben, magas tengerszint feletti magasságban és páratartalomban 

használja, magasabban, mint az előírt feltételek, csökkenteni kell a teljesítményt. 

- Maximális üzemi hőmérséklet: 40 °C 

- Maximális tengerszint feletti magasság: 1 000 m 

- Maximális páratartalom: 95 % 

 

3). Üzemeltetés 

a) Ne használja a motort zárt térben, ahol a veszélyes szénmonoxid összegyűlhet. 

b) Tartsa a gépet olajtól, piszoktól és egyéb szennyeződéstől mentesen. 

c) A készüléket mindig egyenes és stabil felületre helyezze. 

d) Soha ne használja a gépet épület belsejében vagy olyan környezetben, ahol nincs megfelelő 

szellőzés. Figyeljen a légáramlásra és a hőmérsékletre. 

e) Ne üzemeltesse és ne tárolja a gépet nedves és párás környezetben. 

f) Gondoskodjon róla, hogy a hangtompító és a légszűrő megfelelően működjön. Ezek az 

alkatrészek védenek a lángtól gyújtáshiba esetén. 

g) Ne érjen hozzá a kipufogórendszerhez vagy más olyan alkatrészhez, ami a működés során 

felforrósodik, nehogy megégesse magát. Figyeljen a gépen feltüntetett figyelmeztetésekre. 

h) A motornak nem szabad túl magas fordulatszámon működnie. A motor túl magas 

fordulatszámon történő működése fokozza a balesetveszélyt. A fordulatszámot befolyásoló 

alkatrészeket tilos módosítani és cserélni. 

i) Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyag-szivárgást és az elhasználódás jeleit az 

üzemanyagrendszeren, pl. porózus cső, szabadon lévő vagy hiányzó kapcsok, a tartály vagy a 

tartály kupakjának meghibásodása. Használat előtt minden hibát ki kell javítani. 

j) Csak nappali fény vagy jó minőségű mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon. 

k) Soha ne emelje fel és ne hordozza a gépet járó motorral. 

l) Kapcsolja ki a motort: 

- minden alkalommal, ha felügyelet nélkül hagyja a gépet 

- üzemanyagtöltés előtt 

m) A gép ellenőrzése és beállítása előtt ki kell szerelni a gyújtógyertyát vagy a gyújtógyertya 

kábelét, hogy megakadályozzuk a véletlen bekapcsolódást. 

n) Ne használja ezt a gépet, ha fáradt, beteg, ha alkohol vagy egyéb kábítószer hatása alatt áll. 

o) A bozótvágó használata során tartson be minden helyi rendelkezést. 
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p) A gép használatára vonatkozó minimális életkorral kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a 

helyi hivatalokhoz. 

q) Használjon védőszemüveget és fülvédőt. Javasoljuk további védőfelszerelés használatát kézre, 

lábra, talpra. A megfelelő biztonsági felszerelés csökkenti az idegen tárgyak kidobódásából 

vagy a bozótvágóval való véletlen érintkezésből eredő sérülések veszélyét. 

r) Mindig őrizze meg stabil helyzetét. A bozótvágót csak sima felületen használja, ahol stabilan 

tud állni. 

s) A készülékkel végzett munka közben mindig stabil cipőt és hosszú nadrágot viseljen. Ne 

dolgozzon a készülékkel mezítláb vagy nyitott szandálban. Mindig tartsa meg a stabilitását, és 

mindig csak akkor dolgozzon a bozótvágóval, ha stabil, biztonságos és sima felületen áll. 

t) Mindig mindkét kézzel tartsa a bozótvágót (a jobb kéz tartja a jobb fogantyút, és kezeli a 

kapcsolót, a bal kéz tartja az elülső fogantyút). Ha rosszul helyezi el a kezét, megsérülhet, ezért 

ezt meg kell előzni. Rendszeresen változtasson munkapozíciót és pihenjen. 

u) A szerszám üzemeltetése során használjon hevedert, és a heveder hosszát úgy állítsa be, hogy 

üzemeltetésre alkalmas legyen. 

v) Mindig a gyártó által javasolt megfelelő kést és tárcsát használja. 

w) Vigyázzon, nehogy a vágóeszközök sérülést okozzanak a kezén vagy lábán. 

x) Mindig gondoskodjon róla, hogy a szellőzőnyílásokban ne legyen szennyeződés 

y) Végezzen mindennapos ellenőrzést használat előtt, és minden olyan esetben, ha a gép leesett 

vagy megütődött, ellenőrizze, hogy nem történt-e meghibásodás. 

z) Őrizze meg a helyes testtartást, rendszeresen pihenjen és váltogassa a pozícióját. Munka 

közben tartsa meg stabil pozícióját, használjon hevedert.  

aa) Néhány személynél feljegyezték, hogy a motor által keltett rezgések Raynaud-szindrómát 

vagy az ujjak elfehéredését okozták. Tünetek lehetnek az ujjak bizsergése, zsibbadása vagy 

elfehéredése, amit többnyire a hideg okoz. Feltételezik, hogy az öröklődés, a hideg és a 

nedvesség, az étkezés, a dohányzás és a munkavégzési szokások hozzájárulnak ezen tünetek 

kialakulásához. Jelenleg nem bizonyított, hogy a rezgések bizonyos fajtája vagy azok hatása 

hozzájárulna a tünetek kialakulásához. A gép kezelője tehet bizonyos óvintézkedéseket, 

amelyek csökkentik a rezgések következményeit: 

• Hideg időjárás esetén tartsa a testét melegen. A munka folyamán viseljen kesztyűt, hogy 

a kezét és a csuklóját melegen tartsa. Bizonyított, hogy a hideg időjárás a Raynaud-

szindróma egyik fő kiváltó oka. 

• Munka közben időnként tornázzon egy kicsit, hogy felgyorsítsa a vérkeringését. 

• Tartson gyakran szüneteket. Korlátozza a hidegben töltött időt. 

• A gépet tartsa jó állapotban, minden csatlakozást húzzon meg, és az elhasználódott 

alkatrészeket cserélje ki. 

• Amennyiben a fent leírt tünetek közül egy vagy több előfordul, ne használja tovább a 

gépet, és forduljon orvoshoz. 

 

4) Karbantartás és tárolás 

a) Figyeljen rá, hogy minden csavar és anya megfelelően meg legyen húzva, hogy biztosítsa a 

gép megfelelő működését. 

b) Soha ne tárolja a gépet benzinnel az üzemanyagtartályban épület belsejében, ahol az 

üzemanyag kipárolgása nyílt lánggal vagy szikrával érintkezhet. 

c) Mielőtt zárt térbe viszi, várja meg, míg kihűl a motor. 

d) Tűzveszély megelőzése érdekében a motort, a fojtást és az üzemanyag tárolóhelyét tartsa 

tisztán növényi anyagoktól és a túl sok kenőanyagtól. 

e) Biztonsági okokból cserélje ki az elhasználódott vagy meghibásodott alkatrészeket. 
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f) Ha ki kell üríteni az üzemanyagtartályt, ezt szabad téren végezze. 

g) Elraktározás előtt a gépet mindig tisztítsa meg, és végezze el karbantartását. 

h) Soha ne szerelje le a tartozékok borítását. 

i) A fémkést mindig hűvös, száraz helyen tárolja, soha ne használjon rozsdás kést. Munka közben 

súlyos sérülést okozhat. 

 

5) SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS 

a) Ha a gépet szállítja, vagy bármilyen műveletet végez vele: 

- kapcsolja ki a motort. Várja meg, míg a vágóberendezés megáll, és húzza ki a gyújtógyertya 

kábelének végét; 

- a késen végzett munkához használjon védőkesztyűt. 

- tegye fel a késvédőt. 

- munka közben a gépet csak a fogantyújánál fogja, és a vágóberendezést helyezze a 

használat irányával ellenkező pozícióba. 

b) Ha a szállításhoz közlekedési eszközt vesz igénybe, úgy helyezze el a gépet, hogy semmilyen 

veszélyt ne jelenthessen az emberekre, rögzítse szilárdan a helyére, nehogy felforduljon, 

aminek eredményeképpen megsérülhet, vagy kifolyhat az üzemanyag. 

 

ÖSSZESZERELÉS 

 

 

VIGYÁZAT! 

Összeszerelés és beállítás előtt győződjön meg róla, hogy a bozótvágó ki van kapcsolva, és a motor 

teljesen leállt. 

 

A fogantyú felszerelése 

 

1) Csavarja ki a csavarokat, és vegye le a felső borítást. 

2) Tegye a fogantyút munkapozícióba, és rögzítse a felső borítást. 

3) Tegye be és húzza meg a csavarokat. 
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A védőburkolat összeállítása 

1) Helyezze fel a burkolatot a feszítőelemre. 

2) Tegye be és húzza meg a csavarokat. 

     

VIGYÁZAT! 

Minden beállítás vagy összeszerelés után ellenőrizze a kést és a kimeneti tengelyt, hogy 

megfelelően vannak-e összeállítva, és simán mozognak-e. 

A késen végzett munkához használjon védőkesztyűt. 

 

A tengely felszerelése  

    
Oldja ki a tengely csavarját, és rögzítse az összekötőelemben (2) levő hajtórúdra (1). 

Ellenőrizze, hogy a központosító kar (L) a vezetőnyílásban (H) van-e. 

Húzza meg a csavart. (S) 
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A kés felszerelése 

 
 

 

 
 

 

(1) Imbuszkulcs 4 mm; (2) Felső karima; (3) 

Kés; (4) Alsó karima; (5) Védőburkolat; (6) 

Csavaranya;  

 

1) Helyezze a felső karima (2) alátétjét a 

tengelyre. 

 

2) Dugja be a 4 mm-es imbuszkulcsot az 

(a) és a (b) nyílásba, hogy 

megakadályozza a kimeneti tengely 

elfordulását.  

3) Helyezze a vágókést (3) a felső karimára 

(2).  

4) Helyezze az alsó karimát (4) és a 

védőburkolatot (5) a késre (3).  

5) Dugókulccsal, az óramutató járásával 

ellentétes irányba (fentről nézve) 

elforgatva húzza meg az anyát. 

6) Vegye ki az imbuszkulcsot. 

 

A kés cseréje 

1) Dugja be a 4 mm-es imbuszkulcsot az 

(a) és a (b) nyílásba és a (c) vájatba a 

váltóműben, hogy megakadályozza a 

kimeneti tengely elfordulását. 

2) Dugókulccsal, az óramutató járásával 

megegyező irányba (fentről nézve) 

elforgatva oldja ki az anyát, majd vegye 

le alátétet, az alsó karimát és a kést a 

kimeneti tengelyről. 

3) Tegye fel az új kést, és centírozza ki. 

4) Helyezze fel az alsó karimát, az alátétet, 

és húzza meg az anyát. 

Vegye ki az imbuszkulcsot. 
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A tárcsa felhelyezése 

1) Helyezze a felső karimát a tengelyre. 

2) Dugja be a 4 mm-es imbuszkulcsot az (a) és a (b) nyílásba és a (c) vájatba a váltóműben, hogy 

megakadályozza a kimeneti tengely elfordulását (8-3. ábra). 

3) Csavarja fel a damilfejet a kimeneti tengely menetére az óramutató járásával ellentétes irányba 

tekerve (fentről nézve). 

4) Vegye ki az imbuszkulcsot.  

 
 

A tárcsa cseréje 

1) Dugja be a 4 mm-es imbuszkulcsot az (a) és a (b) nyílásba és a (c) vájatba a váltóműben, hogy 

megakadályozza a kimeneti tengely elfordulását. 

2) Az óramutató járásával megegyező irányba (fentről nézve) elforgatva csavarja le a damilfejet. 

3) Csavarja fel az új damilfejet a kimeneti tengely menetére az óramutató járásával ellentétes 

irányba tekerve (fentről nézve), és alaposan húzza meg. 

4) Vegye ki az imbuszkulcsot. 
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A damil cseréje  

1. Kapcsolja ki a motort. 

2. Nyomja meg a külső tárcsa két oldalán levő zárakat, és vegye le a tárcsa fedelét. 

3. Vegye ki a tárcsát a külső tárcsából, és cserélje ki a damilt. 

4. Húzza át mindkét végét a külső tárcsa nyílásain. 

5. Tekerje fel a damilt a tárcsára, és rögzítse a végeit.  

6. Tegye be a tárcsát a tárcsatartóba, és húzza meg erősen a fedelet. 

7. Húzza meg erősen a damil mindkét végét, hogy kihúzza a nyílásokból. Távolítsa el a felesleges 

damilt.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VIGYÁZAT! 

Soha ne használjon nem ajánlott vágóberendezést és burkolatot. A nem jóváhagyott 

vágóberendezés használata súlyos sérülést okozhat. 

 

HASZNÁLAT 

 

Használat előtt 

A szerszám használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és ellenőrizze a 

szerszámot.  

 

Ellenőrizze a tartozékokat, soha ne használjon tompa, meghajlott vagy sérült kést. Ellenőrizze, hogy 

a fogantyú és a biztonsági elemek jó állapotban vannak-e. Soha ne használjon tömítetlen 

szerszámot, vagy olyat, amelyet úgy módosítottak, hogy nem felel meg a műszaki adatoknak. A 

gép beindítása előtt megfelelően fel kell szerelni a burkolatokat, amelyek nem lehetnek sérültek. 
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VIGYÁZAT! 

Mindig viseljen jó minőségű kesztyűt, cipőt, fülvédőt és védőszemüveget. Ezeknek rendelkezniük 

kell CE jelzéssel, és a személyi védőeszközökre vonatkozó irányelvek alapján elvégzett vizsgálattal. 

A nem kielégítő védőfelszerelés csökkentheti a védelmet, és a munka közben személyi sérülést 

okozhat. 

 

Az üzemanyag töltése  

 

VIGYÁZAT! 

A bozótvágó négyütemű motorral rendelkezik, ezért külön kell betölteni üzemanyagot és 

olajat. 

1. Vegye le az üzemanyagtartály kupakját. 

2. Töltsön üzemanyagot a tartályba. Ne töltsön a tartályba túl sok üzemanyagot. A kiömlött 

üzemanyagot a motor beindítása előtt törölje le. 

 

FIGYELEM 

● Ne töltsön üzemanyagot, ha a motor jár, vagy forró. 

● Ellenőrizze, nem szökik-e az üzemanyag. 

 

Motorolaj 

Négyütemű motorokhoz való olajat használjon, amelynek minősége megfelel vagy meghaladja 

az API SF besorolás követelményeit. Ajánlott motorolaj: SAE 10W-30, API SE vagy SF. 

 

Az olajszint ellenőrzése 

1. Tegye a motort egy sima felületre. 

2. Kikapcsolt motorral ellenőrizze az olaj mennyiségét. 

3. Vegye ki a nívópálcát a motorból és törölje le. 

4. Azután dugja vissza a nívópálcát a nyílásba, de ne csavarja be. Újra húzza ki, és ellenőrizze az 

olaj mennyiségét. 

5. Ha az olaj szintje a nívópálcán a minimális mennyiséget jelző vonal közelében vagy az alatt 

van, a megfelelő nyíláson át töltsön a motorba annyi olajat, hogy a szintje a nívópálcán a 

maximális mennyiséget jelző vonal közelében legyen. 

6. Töltés közben gyakran ellenőrizze az olaj mennyiségét. Tisztítsa meg a nívópálcát, dugja be 

újra becsavarás nélkül a nyílásba, majd húzza ki. Az olaj szintjének a minimális és a maximális 

jelzés között kell lennie. Ha kell, adjon még hozzá olajat. Ne töltsön be túl sok olajat. 

7. Dugja vissza a nívópálcát a nyílásba, és csavarja be. 

 

 

A légszűrő ellenőrzése 
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Ellenőrizze, hogy a légszűrő tiszta-e, és jó állapotban van-e. 

Csavarja ki a légszűrő fedelének csavarját, és vegye le a légszűrő fedelét. Azután ellenőrizze a fő 

légszűrőt. Tisztítsa meg, vagy szükség esetén cserélje ki a légszűrőt. 

 

A motor beindítása 

 

VIGYÁZAT! 

A motor indításakor a vágóalkatrész mozogni kezdhet. Ügyeljen rá, hogy a vágóalkatrész ne 

érhessen hozzá semmihez. 

 

Gondoskodjon róla, hogy a munkaterületen ne tartózkodjon illetéktelen személy, ellenkező 

esetben súlyos sérülés történhet. 

 

1. Néhányszor nyomja meg az üzemanyagszivattyút (primer), amíg meg nem telik 

üzemanyaggal. 

 

2. Állítsa a motorkapcsolót „I“ állásba. 

 

3. Ha hideg motort készül beindítani, állítsa a szívató karját  start állásba. Ha már meleg 
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motort készül beindítani, állítsa a szívató karját járó motor állásba . 

 

 

Zárja el a szívatót: Indítási állás  

Elhelyezkedés: a légszűrő fedele 

 

4. Lassan húzza a berántózsinór fogantyúját ütközésig, majd rántsa meg erősen. Finoman és 

lassan engedje vissza kézzel a berántózsinór fogantyúját az eredeti helyzetébe. 

14. ábra 

Vigyázat: Szokja meg annak ellenőrzését, hogy a vágóeszköz leáll-e, ha a motor üresjáratban 

fut. 

 

Megjegyzés: A motor első beindításakor néhány indítási kísérletet kell végezni, amíg az üzemanyag 

a tartályból a motorba nem jut. 

 

6. A motor beindítása után fordítsa a szívatót járó motor állásba. 
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5. A motort a beindítása után működtesse 2-3 percig további terhelés nélkül, hogy bemelegedjen. 

Legelőször nyomja meg a biztonsági gombot (1) és adjon gázt (2), hogy a motor beinduljon. 
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A következő körülmények esetén le kell állítani a berendezést: 

 

1. Ha megváltozik a motor fordulatszáma 

2. Szikrázás esetén 

3. Ha sérült a kés 

4. Ha kihagy a gyújtás 

5. Ha erős a rezgés 

6. Ha lángok vagy füst jelenik meg 

7. Esőben vagy viharban 

 

 

VIGYÁZAT! 

Ellenőrizze, hogy a vágóalkatrészek mindig megállnak-e, ha a motor üresjáratban fut.  

 

A heveder felhelyezése 

 Ha ezzel a szerszámmal dolgozik, mindig használja a 

hevedert. 

 Csatlakoztassa a vállheveder reteszét (2) a heveder 

felfüggesztésébe (1). 

Megjegyzés: Ha szeretné gyorsan eltávolítani a 

szerszámot a vállhevederről, rántsa meg a gyorskioldó 

nyelvet (3). 

 

 

Fontos: 

Ha ezzel a szerszámmal dolgozik, mindig használja a 

vállhevedert. Helyezze fel a vállhevedert rögtön a 

motor beindítása után, ha a gép üresben fut. 

 

VIGYÁZAT! 

Mielőtt a hevedert leveszi, mindig kapcsolja ki a 

motort. 
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Fűnyírás 

Nyírás közben ne tartsa az üzemi fordulatszámot a tengelykapcsoló kapcsolási sebességének 

közelében. Minden alacsony fordulatszámon történő hosszútávú használat valószínűleg koptatja 

a tengelykapcsolót. 

 

Másrészt a nyírás után nem szabad a motor fordulatszámát a maximumon tartani. Minden magas 

fordulatszámon történő hosszútávú használat valószínűleg csökkenti a motor élettartamát. 

 

A füvet jobbról balra nyírja. 

 

Mindig ügyeljen rá, hogy stabilan és biztonságosan álljon. 

 

Úgy viselje a hevedert, ahogy az ábrán látja. A kés az óramutató járásával ellentétes irányba forog, 

ezért javasoljuk, hogy az egységet jobbról balra használja, hogy a fűnyírás hatékony legyen. 

Győződjön meg róla, hogy a jelen lévő személyek legalább 15 m távolságban vannak.  

 

FIGYELEM! 

Vészhelyzet esetén a motorkapcsoló stop állásba állításával állítsa meg a motort. 

 

Ha a vágóberendezés kőnek vagy egyéb törmeléknek ütközik, állítsa le a motort, és ellenőrizze, 

nem sérült-e meg, és a vágóberendezés a tartozékaival együtt biztonságos maradt-e.  

Ha fű vagy ágak maradtak a vágóberendezésben, állítsa le a motort, és távolítsa el őket. 
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Vágóalkatrészek: 

 

 

VIGYÁZAT! Tekintettel arra, hogy a lehetséges használati módok keretében felszerelt tartozékok 

kiválasztása, alkalmazása és használata kizárólag a felhasználó által végzett tevékenység, ő viseli a 

felelősséget az ezen tevékenységek következtében történő mindennemű károsodásért. Ha kétsége 

merül fel, vagy nem ismeri eléggé egy-egy tartozék jellemzőit, forduljon szakosított központhoz. 

 

A visszarúgás és a hozzá kapcsolódó figyelmeztetések 

A visszarúgás hirtelen reakció a beszorult, forgásában akadályozott késre. A beszorulás vagy 

megakadás nyomán a forgó alkatrész hirtelen veszít sebességéből, és ebből következően az 

ellenőrizetlen mozgású szerszám a becsípődés helyén kényszerűen a korábbi forgással ellentétes 

irányba mozog. 

Például, ha a kés egy beszorul vagy megakad egy kő miatt, a kés beszoruló éle belemélyedhet az 

anyagba, és emiatt a kés kifordul vagy kiugrik. A beszorulás helyétől és a kés mozgásának irányától 

függően a kés a kezelő felé vagy tőle távolodó irányba is kiugorhat. 

A visszarúgás a szerszám helytelen használatának és/vagy a nem megfelelő munkavégzésnek vagy 

feltételeknek a következménye, és az alábbi intézkedésekkel előzhető meg. 

a) Tartsa a szerszámot erősen, a testét és a karját pedig úgy tartsa, hogy ellen tudjon állni a 

visszarúgó erőnek.  

b) Soha ne tegye a kezét a forgó alkatrészek közelébe. A tartozék a kezén keresztül is vissza 

tud rúgni. 

c) Fokozottan figyeljen, ha sarkokban, éles peremeken stb. dolgozik. Akadályozza meg, hogy 

a tartozék ütődjön vagy megakadjon. A sarkok, éles peremek, vagy a munkaeszköz ugrálása 

hajlamosak megakasztani a forgó alkatrészt, ami a kontroll elvesztéséhez vagy visszarúgáshoz 

vezethet. 
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A vágódamil meghosszabbítása 

Ha meg akarja hosszabbítani a vágódamilt, 

növelje a motor fordulatszámát maximumra, és 

üsse a vágófejet a talajhoz. Ilyen módon a damil 

automatikusan meghosszabbodik. A külső fedél 

alatti damilkés a damilt a megfelelő 

hosszúságúra vágja. 
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A motor kikapcsolása 

1. Csökkentse a motor fordulatszámát, és hagyja néhány percig terhelés nélkül futni. 

2. A motorkapcsoló stop állásba állításával kapcsolja ki a motort.  

 

A vágóberendezés balesetet okozhat, ha tovább forog a motor megállítása vagy a motorkapcsoló 

elengedése után. Ha az egység leállt, mielőtt leteszi, ellenőrizze, hogy a vágóberendezés 

abbahagyta-e a forgást. 

 

FIGYELEM: A vágófejben ne használjon fémdrótot vagy műanyag bevonatú drótot. Ezek a 

felhasználónak súlyos sérülést okozhatnak. 

 

 

KARBANTARTÁS 
 

A jól elvégzett karbantartás az üzemelés biztonsága, gazdaságossága és megbízhatósága miatt 

fontos. Hozzájárul a környezetszennyezés mértékének csökkentéséhez is. 

 

A karbantartási és beállítási terv célja a gép minél jobb üzemi állapotának megőrzése. 

 

Bármiféle karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a motort. Ha a motornak mennie kell, 

győződjön meg róla, hogy a munkaterület kellőképpen szellőzik-e. A kipufogógázok mérgező 

szén-monoxidot tartalmaznak. 

 

Mindig az ajánlott tartozékokat válassza. A nem kielégítő minőségű tartozék kárt okozhat a 

gépben. 

 

Soha ne használjon nem jóváhagyott alkatrészt, és ne távolítsa el a biztonsági berendezéseket a 

karbantartás során vagy után. 

 

Karbantartás 
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Tisztítsa le a gép külsejét. X   

Gondoskodjon róla, hogy a gázkar rögzítve legyen, és a fojtószelep 

biztonsági szempontból megfelelően működjön. 

X   

Ellenőrizze, hogy a motorkapcsoló megfelelően működik-e. X   

Ellenőrizze, hogy a kések nem mozognak, ha a motor üresjáratban fut, vagy 

ha a szívató indítási állásban van. 

X   

Ellenőrizze, hogy a kések sértetlenek-e, nem mutatják-e törés vagy 

meghibásodás jeleit. Szükség esetén cserélje ki a késeket. 

X   

Ellenőrizze, nem sérült vagy deformált-e a késfedél. Ha a késfedél meghajlott 

vagy sérült, cserélje ki. 

X   
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Tisztítsa meg, és szükség esetén cserélje ki a légszűrőt. X   

Ellenőrizze, hogy a csavarok és az anyák meg vannak-e húzva. X   

Ellenőrizze, nem szökik-e az üzemanyag a motorból, a tartályból vagy az 

üzemanyag-vezetékből. 

X   

Ellenőrizze az indítót és a berántózsinórt.  X  

Tisztítsa meg a gyújtógyertyát, és ellenőrizze az elektródák közti hézagot. 

Állítsa be a hézagot 0,6–0,7 mm-re, vagy cserélje ki a gyújtógyertyát. 

Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertyához csatlakoztatva van-e a gyertyakábel 

vége. 

 X  

Tisztítsa meg a gép hűtőrendszerét.  X  

Tisztítsa meg a karburátor külsejét és a környezetét.  X  

Ellenőrizze, helyesen van-e felszerelve és meghúzva a karima, a kupak és az 

anya. 

 X  

Tisztítsa meg az üzemanyagtartályt.   X 

Ellenőrizze az összes kábelt és csatlakozást.   X 

Ellenőrizze, nincs-e elhasználódva a tengelykapcsoló, a tengelykapcsoló 

rugói és dobja. Szükség esetén a cserét bízza szakszervizre. 

  X 

Cserélje ki a gyújtógyertyát. Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertyához 

csatlakoztatva van-e a gyertyakábel vége. 

  X 

Távolítsa el a szennyeződéseket, leveleket, felesleges kenőanyagot stb. a 

kipufogó fojtásából és a motorból, hogy megelőzze a tűzveszélyt. 

  X 

 

 

A KARBANTARTÁST RENDSZERES 

IDŐKÖZÖNKÉNT, minden megadott 

hónapban vagy meghatározott üzemórát 

követően (amelyik előbb következik be) el kell 

végezni.(1) 

Minden 

használat 

előtt 

Havonta, vagy 

25 órányi 

használat után 

3-havonta, 

vagy 50 órányi 

használat után 

6-havonta, vagy 

100 órányi 

használat után 

 

 

Motorolaj Tisztítsa ki X X X(1)  

Légszűrő Tisztítsa ki   X(1)  

Üzemanyagtartály 

és szűrő 

Tisztítsa ki    X(2) 

Kenőolaj a 

hajtóműházban 

Töltés   X(1)  

Kés Ellenőrizze 

(szükség esetén 

cserélje ki) 

X  X  

Üzemanyag-vezeték Ellenőrizze 

(szükség esetén 

cserélje ki) 

3-évenként (2) 

(1) Ha poros környezetben dolgozik, gyakrabban végezze el a karbantartást. 

(2) Ezt a karbantartást szakember végezze, ha a tulajdonos nem rendelkezik a megfelelő 

szerszámokkal vagy műszaki ismeretekkel. 
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Légszűrő 

FONTOS: A szerszám teljesítményének és hosszú élettartamának megőrzése érdekében szükséges 

a légszűrő tisztítása. Soha ne használja a szerszámot, ha sérült vagy hiányzik a légszűrő, mert az 

tartósan károsíthatja a motort. 

A tisztítását minden 8–10 órányi használat után el kell végezni. 

Tisztítsa ki a szűrőt az alábbi módon: 

- Csavarja ki a csavart (3), vegye le a fedelet (1) és vegye ki a szűrőt (2). 

- Mossa le a szűrőt (2) szappanos oldatban. Ne használjon benzint vagy más oldószert. 

- Hagyja a szűrőt a szabadban megszáradni. 

- Tegye vissza a szűrőt (2) és a fedelet (1), és húzza meg a csavart (3). 

  

 

 

FIGYELEM: 

Ha benzint vagy gyúlékony oldószert használ a tisztításhoz, tűz vagy robbanás következhet be. 

Ezért csak szappanos vizet vagy nem gyúlékony oldószert használjon. Soha ne működtesse a gépet 

légszűrő nélkül. 

 

Gyújtógyertya  

A gyújtógyertyán megfelelően beállított hézagnak kell lennie, a gyertyán nem lehetnek lerakódások, 

hogy garantálni lehessen a motor megfelelő működését. 

1. Vegye le a gyújtógyertya-kábel végét. 

2. Távolítson el minden szennyeződést a gyújtógyertya alapzatának közeléből. 

3. A mellékelt dugókulcs segítségével szerelje le a gyújtógyertyát. 

4. Vizuálisan ellenőrizze a gyújtógyertyát. Egy drótkefével távolítsa el a karbonlerakódást.  

5. Ellenőrizze a gyújtógyertya felső részének elszíneződését. A normál elszíneződés világosbarna.  

6. Ellenőrizze a hézagot a gyújtógyertyán. Az elfogadható hézag 0,6–0,7 mm között van. 
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7. Szerelje vissza óvatosan kézzel a gyújtógyertyát. 

8. Amikor a gyertya a helyén van, húzza meg a kulcs segítségével.  

9. Tegye vissza a kábel végét a gyújtógyertyára. 

 

Tisztítás 

1. A szerszámot tartsa tisztán. A külsejét puha, nedves ronggyal, szükség esetén enyhe 

tisztítószerrel tisztíthatja. A szerszám tisztításához soha ne használjon vizet, mert az 

meghibásodást okozhat a belső alkatrészekben.  

2. Bizonyos karbantartásra szolgáló termékek és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag 

alkatrészekben, mivel benzolt tartalmaznak. Triklór-etilén, kloridok, ammónia.  

3. Különösen ügyeljen a szellőzőnyílások átjárhatóságára. Egy finom kefével történő tisztítás, 

majd egy adag sűrített levegő rendszerint elég a belső alkatrészek tisztán tartásához.  

4. Tisztításkor viseljen védőszemüveget.  

 

 

 

Az üzemanyag leeresztése 

• Csavarozza le az üzemanyagtartály kupakját. 

• Engedje ki egy megfelelő edénybe az egész üzemanyagot. 

• Néhányszor nyomja meg az üzemanyagszivattyút, hogy a maradék üzemanyagot kinyomja 

az üzemanyagtartályba. 

• Újra töltsön be üzemanyagot. 

• Csavarja vissza az üzemanyagtartály kupakját. 

• Tegye a szerszámot sima felületre. Néhány percig melegítse a motort, majd kapcsolja ki. 

 

Az olaj leeresztése 

• Csavarozza ki és vegye ki a nívópálcát. 

• Engedje ki a tartályból a motorolajat egy megfelelő, olaj használatára engedélyezett edénybe. 

• Csavarja vissza a nívópálcát. 

Javítások 

A gépet csak szakszerviz javíthatja. 
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Hiba Ellenőrzés Állapot Ok Megoldás 
A

 m
o

to
r 

m
e
g

á
ll
, 
n

e
h

e
ze

n
 v

a
g

y
 e

g
y
á
lt

a
lá

n
 n

e
m

 l
e
h

e
t 

ú
jr

a
in

d
ít

a
n

i Üzemanyag a 

karburátorban 

Az üzemanyag 

nem jut el a 

karburátorba 

Eltömődött 

üzemanyagszűrő 

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki 

Az üzemanyag-

vezeték eldugult 

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki 

Karburátor 
Kérjen tanácsot az 

eladótól 

Üzemanyag a 

hengerben 

Az üzemanyag 

nem jut el a 

hengerbe 

Karburátor 
Kérjen tanácsot az 

eladótól 

A kipufogóban 

üzemanyag van 
X 

Állítsa a szívató karját 

járó motor állásba. 

Tisztítsa ki vagy 

cserélje ki a légszűrőt 

Szikrák a 

gyújtógyertya 

elektródáin 

Nincs szikra 

A kapcsoló „O” 

állásban 

Állítsa a kapcsolót „I” 

(járó motor) állásba 

Elektromos hiba Kérjen tanácsot az 

eladótól Kikapcsolt kapcsoló 

Szikrák a 

gyújtógyertya 

elektródáin 

Nincs szikra 

Rossz az elektródák 

hézaga 

Állítsa a hézagot 0,6–

0,7 mm értékre 

Az elektródák 

szennyeződtek 

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki 

Az elektródák 

üzemanyaggal 

szennyeződtek 

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki 

Meghibásodott 

gyújtógyertya 

Cserélje ki a 

gyújtógyertyát 
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Légszűrő 
Szennyeződött 

légszűrő 

Normál 

elhasználódás 

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki 

Üzemanyagsz

űrő 

Szennyeződött 

üzemanyagszűr

ő 

Szennyeződések vagy 

lerakódás az 

üzemanyagban 

Cserélje ki 

Légtelenítő 

szelep 

Eldugult 

légtelenítő 

szelep 

Szennyeződések vagy 

lerakódás az 

üzemanyagban 

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki 

Gyújtógyertya 

Szennyeződött 

vagy 

elhasználódott 

a gyújtógyertya 

Normál 

elhasználódás 

Tisztítsa meg, állítsa 

be, vagy cserélje ki 

 

TÁROLÁS 
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Ha a szerszámot gépjárműben szállítja, előtte teljesen ürítse ki az üzemanyagtartályt, nehogy az 

üzemanyag szökjön. 

 

A gépet, a használati útmutatót és a kiegészítőket szükség esetén az eredeti csomagolásban 

tárolja. Így kéznél lesz minden információ és alkatrész. 

A gépet jól csomagolja be, vagy használja az eredeti csomagolóanyagot, nehogy szállítás közben 

megsérüljön. A késen végzett munkához használjon védőkesztyűt. Használja a kés védőeszközeit, 

kivéve, ha közvetlenül a késsel dolgozik. 

 

A szerszámot száraz és jól szellőző helyen, üres üzemanyagtartállyal tárolja. Ne tárolja az 

üzemanyagot a gép mellett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


