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FIGYELEM!:

Fűnyíró

Az eredeti használati útmutató fordítása

6

Üzembe helyezés előtt alaposan olvassa át a kezelési útmutatót!
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A készüléken található szimbólumok magyarázata
Használat előtt vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.

Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat, és mindig tartsa
be azokat!

Ne használja lejtős terepen felfelé vagy lefelé irányban.

A fűnyíró működtetése előtt távolítsa el a körülötte lévő kisebb tárgyakat, amelyek felverődhetnek.

Működő motor mellett szétrepülő alkatrészek veszélye áll fenn.
Mindenképpen tartsa be a biztonsági távolságot.
Biztosítsa, hogy mások is kellő biztonsági távolságot tartsanak. A készülékkel nem dolgozó személyeket ne engedje az eszköz közelébe.

Karbantartási munkálatok előtt távolítsa el a gyújtógyertyapipát.

A kezeket és lábakat tartsa távol a forgó késektől.

A kezeket és lábakat tartsa távol a forgó késektől.

Fontos. A kipufogógázok mérgezőek, a motort ezért ne működtesse nem szellőztetett területeken.

Figyelem, forró felületek - égési sérülés veszélye!

Viseljen fülvédőt és védőszemüveget!

FIGYELEM! Az üzemanyagok tűzveszélyesek és robbanékonyak - égési sérülés veszélye!

Tartály térfogata

Motorolaj

Kés hossza. Max. vágásszélesség

Garantált hangteljesítményszint

A termék megfelel a hatályos európai irányelveknek.
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1. Bevezetés

2. A készülék leírása

GYÁRTÓ:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

TISZTELT VÁSÁRLÓ!
Sok örömet és sikert kívánunk Önnek, amikor az új
készülékét használja.
KEDVES VÁSÁRLÓ!
A hatályban lévő termékfelelősségi törvény értelmében a berendezés gyártója nem vonható felelősségre
a berendezésen vagy vele kapcsolatban keletkező
károkért a következő esetekben:
• szakszerűtlen kezelés,
• a használati utasítások be nem tartása,
• harmadik személy által végzett, szakképzetlen javítások,
• nem eredeti alkatrészek beszerelése és cseréje,
• szakszerűtlen használat.

a 2 db M8 félgömbfejű csavar
b 6 db alátétlemez
c 2 db műanyag anya
d 2 db műanyag csillaganya
e 2 db M8 félgömbfejű csavar
f 2 db műanyag anya
g 2 db rögzítőlemez

Javaslatok:
1

2

3

4

5

6

Fogantyú
-----Motor fékkar
Felső tolókengyel
Gyorsbefogó kar
Benzintartály
Levegőszűrő
Elsődleges gomb
Futókerék
Gyújtógyertya
Kipufogó
Nívópálca
Hajtókerék
Kerék-magasságállítás
Kivetőfedél
Gyűjtőtartály
Indító berántózsinór
Kábelcsíptetők
Mulcsbetét

Mielőtt a berendezést összeszerelné, és üzembe
helyezné olvassa el a használati útmutató teljes
szövegét.
Az üzemelési utasítások célja a készülékkel való
ismerkedésének megkönnyítése és a használati
lehetőségeinek megismertetése.
Az üzemelési utasítások fontos megjegyzéseket
tartalmaz a készülék biztonságos, szakszerű és
gazdaságos használatával kapcsolatosan, a veszélyek elkerülésére, a javítási költségek megspórolására, a kiesési idő csökkentésére, és a
készülék megbízhatóságának és élettartamának
növelésére.
A használati útmutatóba foglalt biztonsági utasításokon kívül mindenképpen be kell tartani a nemzeti érvényben lévő szabályozásokat a készülék
üzemelésével kapcsolatosan.
Az üzemelési utasításokat helyezze egy tiszta,
műanyag mappába, hogy megóvja a szennyeződéstől és a nedvességtől, és tárolja a készülék
közelében. A munka elkezdése előtt minden gépkezelőnek el kell olvasnia az utasításokat és gondosan be kell tartania őket. Csak olyan személyek
használhatják a készüléket, akiket kiképeztek a
gép használatáról, és a lehetséges veszélyekről,
illetve kockázatokról. Be kell tartani az előírt minimális kort.
A jelen üzemelési utasításokba foglalt biztonsági
előírások és a helyi országos különleges előírások kiegészítéseként be kell tartani az általánosan elismert műszaki előírásokat a fafeldolgozó
szerszámgépek üzemelésekor.

3. Szállított elemek
• Nyissa ki a csomagolást és óvatosan vegye ki a
készüléket.
• Távolítsa el a csomagolóanyagot, valamint a csomagolási / szállítási biztosításokat (ha vannak ilyenek).
• Ellenőrizze, hogy teljes-e a szállítmány.
• Ellenőrizze a készülék és a kiegészítő alkatrészek
szállítás során keletkezett sérüléseit. Reklamáció
esetén azonnal értesítse a beszállítót. Utólagos
reklamációkat nem fogadunk el.
• Lehetősége szerint a garancia érvényességének
leteltéig őrizze meg a csomagolást.
• Használat előtt ismerje meg a kezelési útmutató
segítségével a készüléket.
• Tartozékként és pótalkatrészként csak eredeti alkatrészeket használjon. Pótalkatrészeket szakkereskedőjénél vásárolhat.
• A megrendeléseknél adja meg a cikkszámunkat,
valamint a készülék típusát és gyártási évét.
m FIGYELEM
A készülék és a csomagolóanyag nem gyerekjáték! A gyerekek ne játsszanak a műanyag zacskókkal, fóliákkal és apró alkatrészekkel!

m VESZÉLY
Fennáll a lenyelés és fulladás veszélye!
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4. Rendeltetésszerűi használat

• A fűnyírót biztonsági okokból nem szabad meghajtó berendezésként más munkaeszközökkel vagy
bármilyen egyéb szerszámkészlettel használni.
•
m FIGYELMEZTETÉS
Kérjük, hogy a saját biztonsága érdekében a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el
jelen kézikönyvet és az általános biztonsági utasításokat. Ha a készüléket továbbadja harmadik félnek,
mindig mellékelje a használati útmutatót is.

A gép megfelel az EK gépekkel kapcsolatos érvényes irányelvének.
A munka megkezdése előtt az összes védő- és biztonsági berendezést fel kell szerelni a gépre.
• A kezelő személyzet felelős a munkaterületen tartózkodó harmadik felekért.
• A gépet egy személy általi kezelésre tervezték.
• A gépen található összes biztonsági és veszélyekre vonatkozó utasítást vegye figyelembe.
• A gépen található összes biztonsági és veszélyekre vonatkozó utasítást hiánytalanul tartsa olvasható állapotban.
• A gépet csak műszakilag kifogástalan állapotban,
valamint a rendeltetésének megfelelően, biztonság- és veszélytudatosan, a használati útmutató
figyelembevételével szabad használni!
• Különösen a biztonságot hátrányosan befolyásoló
üzemzavarokat kell haladéktalanul elhárít(tat)ni!
• Tartsa be a gyártó biztonsági, munkavégzési és
karbantartási előírásait, valamint a műszaki adatokban meghatározott méreteket.
• Tartsa be a vonatkozó baleset-megelőzési előírásokat és a többi általánosan elfogadott biztonságtechnikai szabályt.
• A gépet csak olyan szakértő személy üzemeltetheti, tarthatja karban vagy javíthatja, akit ezzel megbíztak, és a veszélyekkel kapcsolatban kioktattak.
Ha a gépen önkényes változtatást hajt végre, az
ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
• A gépet kizárólag a gyártó eredeti tartozékaival és
eredeti szerszámaival szabad használni.
• Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó
nem felel; a kockázatot egyedül a használó viseli.
• A készüléket ne használja kisipari, kéziipari vagy
ipari célokra.
• Amennyiben nem biztos abban, hogy egy adott
munkafeltétel biztonságos vagy nem biztonságos,
akkor ne dolgozzon a géppel.
• A benzines fűnyíró magáncélú használatra alkalmas a ház körüli és hobbikertekben. A fűnyíró ház
körüli és hobbikertekben való magáncélú használata azt jelenti, hogy az éves használat alapvetően nem lépi túl az 50 órát, és túlnyomórészt füves
vagy gyepes területek gondozására, nem pedig
nyilvános tereken, parkokban, sportlétesítményekben, valamint mezőgazdaságban vagy erdőgazdaságban használják.

5. Biztonsági utasítások
A jelen kezelési útmutatóban az Ön biztonságával
kapcsolatos helyeket ez a szimbólum jelöli: m
Ezen kívül a használati útmutató további fontos szövegrészeket is tartalmaz, amelyeket a „FIGYELEM!”
szó jelöl.

m VESZÉLY
Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása esetén a legkomolyabb életveszély, ill. életveszélyes sérülések
veszélye áll fenn.

m FIGYELMEZTETÉS
Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása esetén életveszély, ill. súlyos sérülések veszélye áll fenn.

m VIGYÁZAT
Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása esetén enyhe
vagy közepes sérülésveszély áll fenn.

m MEGJEGYZÉS
Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása esetén fennáll
a készülék vagy más vagyontárgyak károsodásának
a veszélye.
m Figyelem!
A készülékek használatánál, a sérülések és a károk
megakadályozásának az érdekében be kell tartani
egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt a használati
utasítást/biztonsági utasításokat gondosan átolvasni.
Őrizze ezeket jól meg, azért hogy mindenkor rendelkezésére álljanak az információk. Ha más személyeknek adná át a készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt ezt a használati utasítást/biztonsági
utasításokat is. Nem vállalunk felelőséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és a biztonsági utasításoknak a figyelmen kívül
hagyásából keletkeznek.

Figyelem! A kezelő testi épségének veszélyeztetése
miatt a fűnyírót nem szabad a következő munkákra
használni: bozót, sövény és cserje vágására; lejtős
területen, beültetett tetőkön vagy balkonládákban
lévő növényzet vágására és aprítására, illetve járdák
tisztítására (leszívatására), valamint szecskázóként
fa- és sövénynyesedékek aprítására. A fűnyírót nem
szabad motoros kapaként használni a talaj egyenetlenségeinek javítására sem, mint pl. vakondtúrás.

Ki nem használhatja a készüléket:
• Gyermekek, és minden más olyan személy, aki
nem ismeri a használati útmutatót (helyi rendelkezések kitérhetnek a kezelő alsó korhatárára is).
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Kezelés
• Ne üzemeltesse a robbanómotort olyan zárt helyiségekben, ahol veszélyes szén-monoxid gyűlhet
össze.
• Csak nappal vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett vágjon füvet. Ha lehet, kerülje a készülék használatát nedves fű esetén.
• A fűnyírót tilos viharban használni - villámcsapás
veszélye!
• Lejtős terepen mindig ügyeljen a stabilitásra.
• A gépet csak lépéstempóban vezesse
• A kerékkel rendelkező gépek esetén érvényes: Lejtős terepen átlósan vágja a füvet, soha ne felfelé
vagy lefelé.
• Legyen különösen óvatos, ha a lejtős terepen
irányt változtat.
• Ne nyírjon füvet túlságosan meredek lejtős terepen
Legyen különösen óvatos, ha a fűnyíróval megfordul, vagy amikor maga felé húzza a gépet.
• Állítsa le a vágókést, ha a fűnyírót meg kell billenteni, ha nem füves területen viszi keresztül, vagy
amikor a fűnyírót a nyírandó területről vagy területre mozgatja.
• Soha ne használja a fűnyírót sérült védőberendezéssel vagy védőráccsal vagy felszerelt védőberendezések, pl. terelőlapok és/vagy fűgyűjtő berendezések nélkül.
• Ne módosítsa a motor általános beállításait, és ne
járassa túl magas fordulatszámon.
• A motor indítása előtt oldja ki a motorféket.
• A motort óvatosan indítsa, a gyártói utasításoknak
megfelelően. Ügyeljen arra, hogy lába kellő távolságban legyen a vágókéstől.
•
• A motor indításakor vagy járatásakor ne billentse
meg a fűnyírót, ha mégis, akkor kissé emelje meg a
fűnyírót a folyamat közben. Ebben az esetben csak
annyira billentse meg, amennyire feltétlenül szükséges, és csak a kezelőtől elfordított oldalt emelje
meg.
• Ne indítsa el a motort, ha a kivetőcsatorna előtt áll.
• Soha ne tegye kezét vagy lábát a forgó alkatrészekre vagy azok alá. Mindig tartózkodjon távol a
kivetőnyílástól.
• Soha ne emelje fel vagy hordozza a fűnyírót, ha jár
a motorja.
• Állítsa le a motort, és húzza le a gyújtógyertyapipát:
-- mielőtt megszünteti a torlaszokat vagy a kivetőcsatorna eltömődéseit.
-- mielőtt a fűnyírót ellenőrzi, megtisztítja vagy
munkálatokat végez rajta.
-- ha idegen testet talál. Keresse meg a fűnyíró sérüléseit, és végezze el a szükséges javításokat,
mielőtt újra elindítja, és dolgozik a fűnyíróval.
Ha a fűnyíró a szokatlanul erősen vibrálni kezd,
azonnali vizsgálata szükséges.
• Állítsa le a motort:
-- ha nem tartózkodik a fűnyíró közelében
-- mielőtt utántölti az üzemanyagot

• Olyan személyek, akik alkohol, kábítószer vagy
gyógyszer hatása alatt állnak, fáradtak vagy betegek.
Biztonsági utasítások a kézi fűnyíróra vonatkozóan
Megjegyzések
• Figyelmesen olvassa el használati útmutatót. Ismerkedjen meg a gép beállításaival és helyes
használatával.
• Soha ne engedje, hogy gyerekek vagy más olyan
személyek használják a fűnyírót, akik nem ismerik
a használati útmutatót. Helyi rendelkezések kitérhetnek a kezelő alsó korhatárára is.
• Soha ne nyírjon füvet, ha más személyek, különösen, ha gyerekek vagy állatok vannak a közelben.
Gondoljon arra, hogy a gépet vezető személy vagy
a felhasználó felel a más személyeket vagy azok
tulajdonát érintő balesetekért.
• Amennyiben átadja a készüléket más személynek,
akkor mellékelje a jelen kezelési útmutatót is.
• A fűnyírás közben mindig viseljen erős cipőt és
hosszú nadrágot. Ne nyírjon füvet mezítláb vagy
könnyű szandálban.
• Ellenőrizze a terepet, ahol a gépet használni fogja,
és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyeket az
bekaphat és elrepíthet.
m FIGYELMEZTETÉS
A benzin rendkívül gyúlékony:
• A benzint csak kifejezetten erre a célra tervezett
tartályokban tárolja
• Csak a szabadban tankoljon, és ne dohányozzon a
feltöltési folyamat közben
• A motor indítása előtt töltse be a benzint. A motor
működése közben vagy forró gép esetén a tartály
zárját nem szabad kinyitni vagy üzemanyagot betölteni.
• Ha kifolyt a benzin, ne próbálja meg elindítani a
motort. Helyette távolítsa el a gépet a benzinnel
szennyezett területről. Minden gyújtási kísérletet
mellőzzön, amíg el nem párologtak a benzingőzök.
• Biztonsági okokból sérülés esetén cserélje ki a
benzintartályt és az egyéb tartályzárakat.
• Soha ne őrizze szikraforrás közelében a benzint.
Mindig ellenőrzött minőségű kannát használjon.
Tartsa gyermekektől távol a benzint.
• Cserélje ki a meghibásodott hangtompítókat
• Használat előtt mindig vegye szemügyre, hogy a
vágószerszámok, rögzítőcsapok és a teljes vágóegység nem használódtak-e el, és nincsenek-e
megsérülve. A kiegyensúlyozatlanság elkerülése
miatt az elhasználódott vagy sérült vágószerszámokat és rögzítőcsapokat csak készletként szabad
kicserélni.
• A többkéses készülékeknél ügyeljen arra, hogy az
egyik kés forgásával a többi kés is elkezdhet forogni.
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• Ha a gépet túl nagy sebességgel működteti, növeli
a balesetveszélyt.
• Legyen óvatos, ha beállítási munkákat végez a gépen, és ügyeljen rá, hogy ujjai ne szoruljanak be a
mozgó vágószerszám és a készülék merev alkatrészei közé
• Legyen különösen óvatos, ha laza talajon, szemétkupac, árok vagy töltés közelében nyír füvet.

Mérési bizonytalanság KPA = 2 dB(A)
Viseljen hallásvédőt.
A zaj halláskárosodást okozhat.
Vibráció Ahv (bal/jobb) = 9,10 m/s2
Mérési bizonytalanság KPA = 1,5 m/s2

7. Beüzemeltetés előtt

Fennmaradó veszélyek és óvintézkedések

Az alkatrészek összeszerelése.

Az ergonómiai alapelvek elhanyagolása
Egyéni védőeszközök (EVE) gondatlan használata)
Az egyéni védőeszközök gondatlan használata vagy
használatának mellőzése súlyos sérüléseket okozhat.
--Viselje az előírt védőeszközöket.

Néhány alkatrészt szétszerelt állapotban szállítunk.
Összeszerelésük egyszerű, a következő utasítások
figyelembevétele mellett.
Megjegyzés!
Az összeszereléshez és a karbantartási munkákhoz
a következő eszközökre van szüksége, ezek nincsenek mellékelve a gép szállításakor:
• lapos olajfelfogó kád (az olajcseréhez)
• 1 literes mérőpohár (olaj / benzinálló)
• benzinkanna (5 liter kb. 6 üzemórára elegendő)
• tölcsér (a tartály benzinbetöltő csonkjához megfelelő)
• háztartási törlőkendő (az olaj / benzinmaradék letörléséhez; a tartály helyének ártalmatlanításához)
• benzinleszívó szivattyú (műanyag kivitel, kereskedelemben kapható)
• kézi szivattyúval felszerelt olajkanna (kereskedelemben kapható)
• gyújtógyertyakulcs
• 0,45 l motorolaj, SAE 30/10W30

Emberi magatartás, mulasztás
--Minden munkánál folyamatosan maximálisan
koncentráljon.
m Fennmaradó veszély - Soha nem zárható ki.
Zaj általi veszély
Halláskárosodás
A készülékkel végzett hosszabb, védelem nélküli
munka halláskárosodást okozhat.
--Alapvetően viseljen hallásvédőt.
Magatartás vészhelyzetben
Esetlegesen felmerülő baleset esetén kezdje meg a
szükséges elsősegély intézkedéseket, és a lehető
leggyorsabban kérjen segítséget szakképzett orvostól.

Összeszerelés

6. Technikai adatok

1. Vegye ki a fűnyírót és a felszerelendő alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze az alkatrészek hiánytalanságát.
2. Csavarozza fel az alsó tolókengyelt két-két csavarral (a, e), két alátétlemezzel (b), egy műanyag
anyával (c) és egy műanyag csillaganyával (d) a
fűnyíró két oldalára. Közben ügyeljen arra, hogy
a berántózsinór, amelyet később kell rögzíteni, ne
legyen útban (2-3. ábra).
3. Csavarozza fel a felső tolókengyelt az alsó tolókengyelhez a gyorsbefogó karral (5), a rögzítőlemezzel (g), az alátétlemezzel (b) és a műanyag
anyával (f) mindkét oldalra (4-5. ábra). Ügyeljen a
gyorsbefogó kar rögzítőlemezeinek megfelelő beállítására, hogy a gyorsbefogó funkció biztosítva
legyen.
4. Az berántó indítózsinór fogantyúját (17) akassza
be az arra előirányzott kampónál a 6. ábrának
megfelelően.
5. A berántózsinórt rögzítse a mellékelt kábelcsíptetőkkel (18) (7. ábra) a tolókengyelen.
6. Hajtsa fel a fűgyűjtő tartályt (16), és pattintsa be a
műanyag csíptetőket a kereten. (8. ábra)

MP99-42
Technikai adatok

Négyütemű motor /
léghűtéses
Lökettérfogat:
99 cm3
Üzemi fordulatszám
3000 ford/perc
Normál benzin / ólommentes,
Üzemanyag
max. 5% bioetanol
Tartály térfogata
600 cm3
Motorolaj
SAE 30/10W30
Tartály térfogata / olaj
450 cm3
Vágási magasság állítása
25 - 70 mm / 5-szörös
A gyűjtőtartály térfogata
40 l
Vágásszélesség
42 cm
Tömeg
22,4 kg
Teljesítmény
1,5 kW
Motortípus

A műszaki változások jogát fenntartjuk!

Információk a vonatkozó szabványok szerint mért
zajkibocsátási értékekhez:
Hangnyomás LpA = 80 dB(A)
Mérési bizonytalanság KPA = 3 dB(A)
Hangteljesítmény LWA = 93,6 dB(A)
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Minden beállítási, karbantartási és javítási munka előtt állítsa le a motort, és húzza le a gyújtógyertyapipát.

7. Fűnyírás fűgyűjtő tartállyal:
Egyik kezével emelje meg a kivetőfedelet (15), és
a 9. ábrán látható módon akassza be a fűgyűjtő
tartályt (16).
8. Mulcsozás:
Vegye le a fűgyűjtő tartályt (16), és helyezze be
a mulcsbetétet (19) a 10-12. ábrákon látható módon.

A hajtás használata:
• Motorfék (3): Használja a kart a motor leállításához. Ha elengedi a kart, a motor és a vágókés automatikusan megáll.
• A fűnyírás tényleges megkezdése előtt többször
ellenőrizze az indító- / leállítókart. Bizonyosodjon
meg róla, hogy a berántózsinór könnyen működtethető.

A vágásmagasság beállítása
m Figyelem! A vágásmagasság állítását csak leállított motornál és lehúzott gyújtógyertyapipánál szabad végezni.

Figyelmeztetés: A vágókés forog, ha a motor elindul.
Fontos: A motor indítása előtt többször mozgassa
meg a motorféket, hogy ellenőrizze a leállítózsinór
működését is.

• A fűnyírás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a
vágószerszámok nem életlenek-e, és rögzítésük
nem sérült-e.
• Az életlen és/vagy sérült vágószerszámokat célszerű készletben kicserélni, hogy a kiegyensúlyozatlanságot elkerülje. Ennek ellenőrzéséhez állítsa
le a motort, és húzza le a gyújtógyertyapipát.
• A vágásmagasság beállítása a kerék magasságállításával történik (13. ábra / 14. tétel). Öt különböző
vágásmagasság beállítása lehetséges.
• Húzza kifelé a beállítókart, és állítsa be a kívánt
vágási magasságot. A kar bepattan a kívánt pozícióba (13. ábra).

Vegye figyelembe: A motort a fűnyírás és a fűhulladék gyűjtőtartályba juttatásának lépéssebességéhez, valamint hosszú élettartamra tervezték
• Ellenőrizze az olajszintet.
• Nyissa fel a tartályfedelet, és a tartály betöltőcsonkjának alsó pontjáig töltse fel a benzintartályt
(6) kb. 0,6 liter benzinnel. Használjon tölcsért és
mérőedényt a feltöltéshez. Ne töltse túl a tartályt.
Friss, tiszta, ólmozatlan benzint használjon.
Semmi esetre se keverje olajjal a benzint. Olyan
mennyiségű üzemanyagot vásároljon, amely 30
napon belül elfogy, ezáltal garantálhatja az üzemanyag frissességét.
Vegye figyelembe: Ólommentes, max. 5% bioetanolt tartalmazó hagyományos benzint használjon.

8. Kezelés
m Figyelem!
A motort olaj nélkül szállítjuk. Az üzembe helyezés előtt ezért feltétlenül töltse fel olajjal. Normál
univerzális olajat használjon (SAE 30/10W30). A
motor olajszintjét minden fűnyírás előtt ellenőrizze.
Benzint szintén Önnek kell betöltenie, mivel a
motor nincs feltöltve benzinnel.
• A fűnyíró az akaratlan működésbe lépés elkerülésére motorfékkel van ellátva (1. ábra, 3. tétel),
amelyet a fűnyíró elindítása előtt működtetni kell.
A motorfékkar elengedésével vissza kell állnia a kiindulási helyzetbe, és a motor automatikusan leáll.
• Húzza meg a motorfékkart (3), és húzza meg erősen a berántó indítózsinórt (17). (14. ábra)
FIGYELEM: A vágókés kioldott motorfékkarnál is
forog, ha meghúzza a berántó indítózsinórt. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek idegen testek/alkatrészek a vágókés veszélyzónájában.
• Mielőtt a fűnyírást megkezdené, végezze el néhányszor ezt a folyamatot, hogy biztosan meggyőződhessen róla, hogy minden megfelelően működik.

m FIGYELMEZTETÉS
Mindig csak biztonsági benzineskannát használjon.
A benzin betöltése közben ne dohányozzon. Távolítsa el az összes olaj- vagy benzinmaradványt. A benzin betöltése előtt kapcsolja ki a motort, és néhány
másodpercig hagyja lehűlni.
A motor elindítása (14. ábra)
• Győződjön meg arról, hogy az indítókábel csatlakoztatva van a gyújtógyertyához.
• Álljon a motoros fűnyíró mögé. Egyik kezével
nyomja le a motorfékkar (3) kézi fogantyúját, másik
kezét tegye a berántó indítózsinórra.
• Indítsa el a motort a berántó indítózsinórral (17).
Ehhez húzza ki a fogantyút kb. 10-15 centiméterrel
(ameddig ellenállás nem érezhető), majd egy rántással erősen húzza meg. Ha nem indult el a motor,
még egyszer húzza meg a fogantyút.
• A motoron található védőréteg miatt enyhe szagképződés lehetséges, ha a készüléket első alkalommal használja. Ez normális jelenség.

m FIGYELMEZTETÉS
Minden alkalommal, amikor beállítási és/vagy javítási munkát kell végeznie a fűnyírón, várja meg,
amíg a kés már nem forog.

Vegye figyelembe: Alacsony hőmérsékleteknél
az elsődleges gomb megnyomásával könnyebb
az indítás (15. ábra, 8.). Csak hideg gép esetén
használja!
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m Figyelem!
• A berántó indítózsinórt ne hagyja visszavágódni.
• Figyelem: Hideg időben szükséges lehet az indítás
folyamat többszöri megismétlésére.

Lejtős terepen mindig átlósan vágja a füvet.
15 fokosnál erősebb lejtőkön a fűnyírót biztonsági
okokból nem szabad használni.
Különösen óvatosan járjon el ha hátrafelé mozgatja
vagy húzza a fűnyírót. Boltásveszély!

A motor leállítása:
• A motor leállításához engedje el a motorfékkart (3),
és várja meg, amíg a kés leáll.
• A motor akaratlan indulásának megakadályozásához húzza le a gyújtógyertyapipát a gyújtógyertyáról (10).
• Az újbóli indítás előtt ellenőrizze a motorfék berántózsinórját. Ellenőrizze, hogy a berántózsinór helyesen van-e beszerelve. Az elszakadt vagy sérült
leállítózsinórt cserélje ki.

Mulcsozás
A mulcsozás során a nyesedék a fűnyíró zárt házában felaprításra kerül, majd szétoszlatva újra visszakerül a gyepre. Következésképp elmarad a fű összegyűjtésének és ártalmatlanításának művelete.
m MEGJEGYZÉS! A mulcsozás csak viszonylag rövid gyepek esetén lehetséges.
A mulcsozás funkció használatához akassza ki a
gyűjtőtartályt (16), és tolja a mulcsadaptert (10-12.
ábra / 19.) a kivetőnyílásba, majd zárja le a kivetőfedelet (15).

A fűnyírás előtt
Fontos utasítások:
• Megfelelően öltözzön fel. Viseljen erős cipőt, ne
pedig szandált vagy tornacipőt.
• Ellenőrizze a vágókést. Az elgörbült vagy más módon sérült kést ki kell cserélni egy eredeti késsel.
• A benzintartályt a szabadban töltse fel. Használjon
betöltőtölcsért és mérőedényt. Törölje le a túlfolyó
benzint. Zárja le a tartályfedelet kézi erővel (23.
ábra). Túl erős csavarás esetén eltörhet a tartályszellőztető. Ekkor a fűnyíró nem megfelelően
jár, és csak néhány percig működik.
• Olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót és a motorra, valamint a kiegészítő eszközökre vonatkozó utasításokat is. Az útmutatót a készülék többi kezelője számára is tartsa hozzáférhető
helyen.
• A kipufogógázok veszélyesek. Csak a szabadban
indítsa el a motort.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy minden biztonsági
berendezés a helyén van, és megfelelően működik.
• A készüléket csak olyan személy kezelheti, aki arra
alkalmas.
• A nedves fű nyírása veszélyes lehet. Lehetőleg akkor végezze a fűnyírást, amikor a fű száraz.
• Utasítsa az adott személyeket vagy gyerekeket,
hogy ne tartózkodjanak a fűnyíró közelében.
• Soha ne nyírjon füvet rossz látási viszonyok között.
• Szedje fel a földről az oda nem való tárgyakat a
fűnyírás megkezdése előtt.

A fűnyírás
Csak éles, kifogástalan állapotban lévő késsel vágjon, hogy a fű minél kevésbé roncsolódjon, ami a
gyep besárgulását okozhatja.
Hogy vágás után a gyep minél egyenletesebb legyen,
a lehető legegyenesebb pályán vezesse a fűnyírót.
Ennek során a pályák mindig fedjék egymást néhány
centiméterrel, hogy ne maradjanak ki sávok.
Tartsa tisztán a fűnyíró házának alját, és feltétlenül
távolítsa el a rátapadt füvet. A lerakódások megnehezítik az indítási folyamatot, rontják a vágás minőségét és a fű kivetésének folyamatát. Lejtős terepen a
vágás pályája átlós legyen. A fűnyíró lecsúszásának
megakadályozására tartsa ferdén felfelé. A vágási
magasságot az adott fű hosszának megfelelően válassza ki. Többször menjen át a területen úgy, hogy
egyszerre legfeljebb 4 cm füvet vágjon le.
Mielőtt bármilyen ellenőrzést végez a késen, állítsa le
a motort. Jusson eszébe, hogy a kés a motor kikapcsolása után még néhány másodpercig tovább forog.
Soha ne kísérelje meg leállítani a kést.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kés megfelelően
van-e rögzítve, jó állapotban van-e és éles-e. Köszörülje meg vagy cserélje ki, ha nem. Ha a mozgó kés
akadályba ütközik, állítsa le a fűnyírót, és várja meg,
amíg a kés teljesen leáll. Ezután ellenőrizze a kés és
a késtartó állapotát. Ha valamelyik megsérült, ki kell
cserélni.

Utasítások a helyes fűnyírásra vonatkozóan
m Figyelem! Soha ne nyissa fel a kivetőfedelet,
ha a gyűjtőberendezést üríti, és a motor még jár.
A járó kés sérüléseket okozhat.
Mindig gondosan rögzítse a kivetőfedelet és a fűgyűjtő tartályt. Ha eltávolítja, előtte kapcsolja ki a motort.
A vezetőfogantyú által adott biztonsági távolságot a
késház és a kezelő között folyamatosan tartsa be. Ha
emelkedőn vagy lejtőn nyír füvet vagy irányt változtat,
legyen különösen óvatos. Ügyeljen a megfelelő stabilitásra, csúszásgátló, barázdált talpú cipőt és hosszú
nadrágot viseljen.

Utasítások a fűnyírásra vonatkozóan:
• Ügyeljen a kemény tárgyakra. A fűnyíró megsérülhet, és sérülésekhez vezethet.
• A forró motor, kipufogó és hajtás égési sérülést
okozhat. Ezért kerülje ezek megérintését.
• Lejtős vagy emelkedő terepen óvatosan vágjon füvet.
• Csak kielégítő fényviszonyok mellett nyírjon füvet.
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Fűnyírás gyűjtőtartály nélkül (24. ábra):
A gyűjtőtartály nélküli fűnyíráshoz két műanyagdugó
helyezhető az arra előirányzott hornyokba.
Ezáltal a kivetőfedél nem zár teljesen, és a levágott
fű távozni tud lefelé.

• Ellenőrizze a fűnyírót, a kést és egyéb alkatrészeket, ha idegen testen hajtott át, vagy a készülék vibrációja a szokásosnál erősebb.
• Ne végezzen változtatásokat a beállításon vagy javításokat a motor előzetes leállítása nélkül. Húzza
ki az indítókábel csatlakozódugóját.
• Ha úttesten vagy annak közelében dolgozik, ügyeljen a közlekedésre. A fűkivető részt tartsa távol az
úttesttől.
• Kerülje az olyan helyeket, ahol a kerekek kapcsolata a talajjal nem megfelelő, vagy nem biztonságos
a fűnyírás. Hátrafelé mozgatásnál bizonyosodjon
meg róla, hogy nincsenek kicsi gyerekek Ön mögött.
• Tömött, magas fűben a legmagasabb vágási fokozatot állítsa be, és lassabban végezze a fűnyírást.
A fű és egyéb eltömődések eltávolítása előtt állítsa
le a motort, és kapcsolja le az indítókábelt.
• Soha ne távolítson el olyan alkatrészeket, amelyek
a biztonságot szolgálják.
• Soha ne töltsön be benzint, ha a motor még forró
vagy jár.

A fűnyírás után
• Először mindig hagyja lehűlni a motort, mielőtt zárt
térbe állítja a fűnyírót. Távolítsa el a füvet, lombot,
szennyeződéseket és olajat a tárolás előtt. Ne tároljon egyéb tárgyakat a fűnyírón.
• Újbóli használat előtt ellenőrizze az összes csavart
és anyát. A meglazult csavarokat húzza meg.
• Az újbóli használat előtt ürítse ki a fűgyűjtő tartályt
(16).
• Kapcsolja le a gyújtógyertyapipát, hogy a nem
megengedett használatot megakadályozza.
• Ügyeljen arra, hogy a fűnyírót ne veszélyforrás
mellé állítsa. A kilépő gáz robbanáshoz vezethet.
• Javítások során csak eredeti vagy a gyártó által
engedélyezett alkatrészeket használjon (lásd a garancialevélen szereplő címet).
• Ha a fűnyírót hosszabb ideig nem használja, ürítse ki a benzintartályt egy benzinleszívó szivattyú
segítségével.
• Olajozza meg, és tartsa karban a készüléket.

A fűgyűjtő tartály ürítése
A gyűjtőtartály (16) töltésszint-érzékeléssel rendelkezik (16. ábra). Ez a fűnyíró működése közben létrejövő légárammal nyílik. Ha a fedél (16. ábra) a fűnyírás
közben zár, akkor a gyűjtőtartály (16) megtelt, és ki
kell üríteni. A töltésszint-érzékelés kifogástalan működéséhez a fedél alatti lyukaknak mindig tisztának
és áteresztőnek kell lenniük.
Ha fűnyírás közben fű marad vissza, vagy már nem
nyit a fedél, akkor a gyűjtőtartályt ki kell üríteni.

9. Karbantartás és tisztítás
• A készülék biztonsági szintjének és teljesítményének változatlan biztosításához rendszeres, gondos
karbantartás szükséges.
• Gondoskodjon arról, hogy az összes anya, csap és
csavar megfelelően meg legyen húzva, és a készülék biztonságos munkahelyzetben legyen.
• Rendszeresen
ellenőrizze,
hogy
a
fűgyűjtő berendezés nem kopott-e, és továbbra
is
megfelelően
működik-e.
Rendszeresen tisztítsa meg a fűgyűjtő tartályt vízzel, és hagyja megszáradni.
• Az elkopott vagy sérült alkatrészeket biztonsági
okokból cserélje ki.
• Hosszabb ideig tartó tárolás vagy karbantartás
esetén ürítse ki az üzemanyagtartályt. Ezt a szabadban végezze egy benzinleszívó szivattyú (kereskedelemben kapható) segítségével.
•
m FIGYELMEZTETÉS
Arbeiten Sie nie bei laufendem Motor an stromfühJáró motornál soha ne dolgozzon a gyújtásrendszer áramot vezető alkatrészein, és ne érintse meg
ezeket. Minden karbantartási és gondozási munkálat
előtt húzza le a pipát a gyújtógyertyáról. Soha semmilyen munkálatot ne végezzen a járó készüléken.
Az ebben a használati útmutatóban nem leírt munkálatokat csak arra feljogosított szakszerviz végezhet.

m FIGYELMEZTETÉS
A gyűjtőtartály kivétele előtt állítsa le a motort,
és várja meg, amíg a vágószerszám leáll.
A gyűjtőtartály (16) levételéhez egyik kezével emelje
meg a kivetőfedelet (15), másik kezével pedig tartófogantyújánál fogva vegye ki a gyűjtőtartályt (16) (16.
ábra). A biztonsági előírásoknak megfelelően a gyűjtőtartály kiakasztásakor a kivetőfedél (15) zár, és lezárja a hátsó kivetőnyílást.
Ha fűmaradvány látható a nyílásban, célszerű végezni egy könnyed motorindítást a fűnyíró visszahúzásához körülbelül 1 méterrel. A fűnyíró házában és a
munkaeszközön található vágási maradványokat ne
kézzel vagy lábbal távolítsa el, hanem megfelelő segédeszközökkel, pl. kefével vagy kéziseprűvel.
A összegyűjtő funkció megfelelő működéséhez a
gyűjtőtartályt (16) és különösen a belső légrácsot
meg kell tisztítani használat után.
A gyűjtőtartályt (16) csak lekapcsolt motor és álló vágószerszám esetén helyezze be.
Egyik kezével emelje meg a kivetőfedelet (15), másik
kezével fogja meg fogantyújánál a gyűjtőtartályt (16),
és felülről akassza be. (9. ábra)

Tisztítás (25. ábra)
A fűnyírót minden használat után alaposan meg kell
tisztítani.
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Ez különösen az alsó részére és a késfelvevőre vonatkozik. Ehhez billentse bal oldalára a fűnyírót (az
olajbetöltő csonkkal szemben), és távolítsa el a fűmaradványokat, vagy tisztítsa meg vízzel a készüléket a
leírt módon.
• Vegye ki a mulcsbetétet / fűgyűjtő zsákot.
• A tömlő-csatlakozódarabot illessze a fűnyíróra (w),
és nyissa ki a vízcsapot. (25. ábra)
• Indítsa el a fűnyírót, majd kb. 30 másodperc múlva
kapcsolja ki. A forgó késtartó a vizet a fűnyíró alsó
részére veti, ezzel tisztítást végezve.
• Zárja el a vízcsapot, és húzza le a tömlő-csatlakozódarabot.
• Tisztítsa meg a felső oldalt egy ronggyal (ne használjon éles alkalmatosságot).

Soha ne dolgozzon elgörbült vagy erősen kopott késsel, ez vibrációhoz vezet, és a fűnyíró további sérülései lehetnek a következményei.
m Figyelem! Ha sérült késsel dolgozik, növeli a balesetveszélyt.
A kés utólagos köszörülése
A vágókéseket fém reszelővel lehet utánélezni. A kiegyensúlyozatlanság elkerülésére a köszörülést csak
arra feljogosított szakszerviz végezheti.
Olajszint ellenőrzése
m Figyelem! A motort soha ne működtesse olaj nélkül vagy túl kevés olajjal. Ez a motor súlyos károsodását okozhatja. Csak SAE 30/10W30 motorolajat
használjon.

Megjegyzés: A fűnyíró oldalra billentése előtt teljesen ürítse ki az üzemanyagtartályt egy benzinleszívó
szivattyú segítségével. A fűnyírót ne billentse meg 90
foknál jobban. Legegyszerűbb, ha a szennyeződést
és a füvet rögtön a fűnyírás után eltávolítja. A megszáradt fűmaradvány és szennyeződés a fűnyíró működését kedvezőtlenül befolyásolhatja. Ellenőrizze,
hogy a fűkivető csatorna fűmaradványtól mentes-e,
amelyet szükség esetén távolítson el. Soha ne tisztítsa a fűnyírót vízsugárral vagy nagynyomású tisztítóval. A motornak száraznak kell maradnia.
Ne használjon agresszív tisztítószereket, például hidegtisztítót vagy mosóbenzint.

Az olajszint ellenőrzése (18. ábra):
• Állítsa a fűnyírót sík, egyenes felületre.
• A nívópálcát (12) balra forgatással csavarja le, és
törölje le a pálcát. A pálcát dugja be ismét a betöltőcsonkba ütközésig, ne csavarja be.
• Húzza ki a pálcát, és vízszintes helyzetben olvassa
le az olajszintet. Az olajszintnek a nívópálca (12)
max és min jelzései közé kell esnie.
Olajcsere
• A motorolaj cseréjét évente, a szezon kezdete előtt
kell elvégezni üzemmeleg, leállított motornál.
• Csak motorolajat (SAE 30/10W30) használjon.
• Ürítse ki a benzintartályt (egy benzinleszívó szivattyúval).
• Helyezzen el egy lapos olajfelfogó kádat (min. 1 liter térfogatú) a fűnyíró előtt.
• Csavarja ki a nívópálcát, és a fűnyírót billentse meg
addig, amíg az összes olaj kifolyik a felfogókádba.
• Ezután töltse be a friss motorolajat a nívópálca felső jelzéséig (kb. 0,45), ne töltse túl a készüléket.
• Figyelem! Az olajszint ellenőrzéséhez ne csavarja
be a nívópálcát, hanem csak a menetig dugja be.

Tengelyek és kerékagyak
• Ezeket szezonban egyszer tisztítsa meg, és enyhén kenje meg zsírral.
Kés
Biztonsági okokból a kés élezését, kiegyensúlyozását és szerelését csak arra feljogosított szakszervizzel végeztesse. Az optimális vágási eredmény
eléréséhez javasoljuk, hogy a kést évente egyszer
ellenőriztesse.
A kés cseréje (17. ábra)
A vágószerszámot csak eredeti pótalkatrészekre
cserélje le.
A kés cseréjekor használjon kesztyűt, hogy a vágási
sérüléseket kizárja.
Soha ne szereljen be más gyártótól származó kést.
• A penge eltávolítása előtt ürítse ki a benzintartályt.
• A penge cseréjéhez távolítsa el a csavart.
• Mindent úgy helyezzen vissza, ahogyan a 17. ábrán
látható. A csavart megfelelően rögzítse. A rögzítéshez szükséges forgatónyomaték 45 Nm. A penge
cseréjekor a penge csavarját is cserélje ki.

A fáradt olajat a hatályos rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa.
A szíjak tisztítása (17., 19. ábra)
Csak hajtott fűnyíró esetén
• Távolítsa el a kést és a hajtóműházat a csavarok
meglazításával.
• Tisztítsa meg a hajtómű elemeit és az ékszíjakat
évente egy-két alkalommal, kefe vagy sűrített levegő segítségével.
• Helyezze vissza a hajtóműházat és a kést a csavarokkal.

Sérült kés
Ha minden óvatosság ellenére a kés mégis akadályba ütközne, azonnal állítsa le a motort, és húzza le a
gyújtógyertyapipát.
Billentse oldalra a fűnyírót, és ellenőrizze, hogy látható-e sérülés a késen. A sérült vagy elgörbült kést ki
kell cserélni. Az elgörbült kést soha ne egyenesítse ki.

A berántózsinór karbantartása és beállítása
Többször olajozza meg a berántózsinórt, és ellenőrizze, hogy könnyen működik-e.
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A levegőszűrő karbantartása (20. ábra)
Ha szennyezett a levegőszűrő, kevesebb levegő jut a
porlasztóba, és csökken a motor teljesítménye. Ezért
a rendszeres ellenőrzés elengedhetetlen.

Szervíz-információk
Figyelembe kell venni, hogy ennél a terméknél a következő részek már használat szerinti vagy természetes kopásnak vannak alávetve ill. a következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség.
Gyorsan kopó részek*: Gyújtógyertya, szíj, szűrő, kés

25 üzemóránként ellenőrizze, és szükség esetén
tisztítsa meg a levegőszűrőt. Nagyobb portartalmú
levegő esetén a levegőszűrőt többször ellenőrizze.
Vegye le a levegőszűrő burkolatát, és távolítsa el a
szivacsos szűrőt. Cserélje le a levegőszűrőt annak
megakadályozására, hogy tárgyak kerülhessenek a
légbeszívó nyílásba (20. ábra).
Figyelem: A levegőszűrőt soha ne tisztítsa benzinnel
vagy gyúlékony oldószerekkel. A levegőszűrőt sűrített levegővel vagy kiporolással tisztítsa meg.

* nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!

10. Tárolás
• A fűnyírót soha ne tárolja feltöltött benzintartállyal
olyan épületben, ahol a benzingőz nyílt lánggal
vagy szikrával kerülhet érintkezésbe.
• Hagyja lehűlni a motort, mielőtt a fűnyírót zárt térbe
helyezi.
• A tűzesetek elkerülése érdekében tartsa a motort,
a kipufogót és az üzemanyagtartály környékét fűtől, falevéltől mentesen, és ügyeljen a kijutó zsírra
(olajra).

A gyújtógyertya karbantartása (21. ábra)
Először 10 üzemóra után ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya nem szennyezett-e, adott esetben tisztítsa
meg egy rézből készült drótkefével. A gyújtógyertya
karbantartását ezután 50 üzemóránként végezze.
Csavaró mozdulattal húzza le a gyújtógyertyapipát.
Távolítsa el a gyújtógyertyát (10) egy gyertyakulccsal.
Hézagmérő használatával állítsa a távolságot 0,75
mm (0,030“) értékre. Helyezze vissza a gyújtógyertyát (10), és ügyeljen arra, hogy ne húzza túl szorosra.

Előkészületek a fűnyíró tárolásához
Figyelmeztetés: A benzint ne zárt térben távolítsa el,
tűz közelében vagy dohányzás közben. A gázgőzök
robbanáshoz vezethetnek, vagy tüzet okozhatnak.
• A benzintartályt egy benzinleszívó szivattyúval ürítse ki.
• Indítsa el a motort, és hagyja járni mindaddig, amíg
a maradék benzin is elhasználódik.
• Minden szezon után végezzen olajcserét. Ehhez
távolítsa el a régi motorolajat a meleg motorból, és
töltsön be újat.
• Távolítsa el a g a hengerfejről.
• Egy olajkannával töltsön kb. 20 ml olajat a hengerbe.
• Lassan húzza meg az indítófogantyút, úgy hogy az
olaj a hengert belülről védje.
• Csavarja vissza a gyújtógyertyát.
• Tisztítsa meg a henger hűtőbordáit és a házat.
• Tisztítsa meg a teljes készüléket, ezzel ápolva a
festékréteget.
• A készüléket jól szellőző helyen tárolja.

Javítás
Javítás vagy karbantartás után bizonyosodjon meg
róla, hogy minden biztonságtechnikai alkatrészt felhelyezett, és azok kifogástalan állapotban vannak. A
sérülésveszélyes alkatrészeket tartsa más személyek és gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.
Figyelem: A termékfelelősségről szóló törvény szerint nem felelünk azokért a károkért, amelyek szakszerűtlen javítás vagy nem eredeti pótalkatrészek
használata miatt keletkeznek.
Bízzon meg egy vevőszolgálatot vagy egy arra feljogosított szakembert. Ez vonatkozik a tartozékokra is.
Üzemidők
Kérjük, vegye figyelembe a fűnyíró készülékek üzemidőinek szabályozására vonatkozó törvényi rendelkezéseket, amelyek helyileg eltérők lehetnek.

A fűnyíró előkészítése szállításra (22. ábra)
• A benzintartályt egy benzinleszívó szivattyúval ürítse ki.
• Hagyja járni a motort mindaddig, amíg a maradék
benzin is elhasználódik.
• Ürítse ki a motorolajat a meleg motorból.
• Távolítsa el a pipát a gyújtógyertyáról.
• Tisztítsa meg a henger hűtőbordáit és a házat.
• Akassza ki a berántó indítózsinórt (17) a kampóból.
Oldja ki a gyorsbefogó kart (5), és hajtsa le a felső
tolókengyelt. Közben ügyeljen arra, hogy az áthajtás során a berántó indítózsinór ne törjön meg.
• Tömje ki hullámpapírral a felső és alsó tolókengyel
és a motor közét, hogy egymáshoz dörzsölődésüket megakadályozza.

Fontos megjegyzés javítás esetén:
Ha javításra visszaküldi a készüléket, akkor ügyeljen
arra, hogy a készüléket biztonsági okokból olaj és a
benzin nélkül küldje be a szervizállomásra.
Pótalkatrész-rendelés
Pótalkatrész rendelése esetén a következő adatokat
kell megadni:
• A készülék típusa
• A készülék cikkszáma
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11. Megsemmisítés és újrahasznosítás

A készülék és annak tartozékai különböző anyagokból állnak, pl. fémből és műanyagokból. A hibás alkatrészeket juttassa el az újrahasznosító helyekre.
Érdeklődjön a szakkereskedésben vagy a helyi önkormányzatnál!

A szállítási csomagolás ártalmatlanítása
A készüléket a csomagolás védi a szállítási károk ellen.
A csomagolóanyagok kiválasztásában általában fontos szerepet játszik az a szempont, hogy környezetkímélők és könnyen ártalmatlaníthatók legyenek, és
ezért újrahasznosíthatók. A csomagolás anyagkörforgásba történő visszajuttatása kíméli a nyersanyagokat és csökkenti a hulladékmennyiséget.
A csomagolás részei (például fólia, Styropor®) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn! A csomagolás részeit gyermekek
számára nem elérhető helyen kell tárolni, és ártalmatlanítsa azokat a lehető leggyorsabban.

12. Hibaelhárítás
Hibakeresés
A táblázat a lehetséges hibákat, azok okait és elhárítási megoldásait tartalmazza. Ha a problémát ennek ellenére nem
tudná megszüntetni, kérje szakember tanácsát.
m VIGYÁZAT!
Először állítsa le a motort, és húzza ki az indítókábelt, mielőtt ellenőrzéseket vagy beállításokat végezne.
m VIGYÁZAT!
Ha beállítás vagy javítás után a motor néhány percig járt, gondoljon arra, hogy a kipufogó és egyéb alkatrészek forrók.
Tehát az égési sérülések elkerülése végett ne érintse meg ezeket.
Fontos megjegyzés javítás esetén:
Ha javításra visszaküldi a készüléket, akkor ügyeljen arra, hogy a készüléket biztonsági okokból olaj és a benzin nélkül
küldje be a szervizállomásra.
Üzemzavar

Lehetséges ok

Elhárítás

Egyenetlen járás, a készülés erős vibrációja

• A csavarok lazák
• A kés rögzítése laza
• A kész kiegyensúlyozatlan

• Ellenőrizze a csavarokat
• Ellenőrizze a kés rögzítését
• Cserélje ki a kést

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Hideg környezet
• A motor meghibásodott

Nyomja meg a motorfékkart
Ellenőrizze a beállítást
Cserélje ki a gyújtógyertyát
Töltsön be üzemanyagot
Ürítse ki a benzintartályt, és töltse fel tiszta üzemanyaggal
• Nyomja meg az elsődleges gombot
• Keressen fel feljogosított vevőszolgálatot

A motor egyenetlenül
jár

• Elszennyeződött a levegőszűrő
• Elszennyeződött a gyújtógyertya

• Tisztítsa meg a levegőszűrőt
• Tisztítsa meg a gyújtógyertyát

A gyep elsárgul, a vágás nem egyenletes

• A kés életlen
• Túl kicsi vágásmagasság

• Élezze meg a kést
• Megfelelő magasságot állítson be

A fűkivető rész nem
tiszta

• Túl alacsony vágásmagasság
• A kés elkopott
• A gyűjtőtartály eltömődött

• Állítsa be a magasságot
• Cserélje ki a kést
• Ürítse ki a gyűjtőtartályt, vagy szüntesse meg az
eltömődést

A motor nem működik

Nem nyomta meg a motorfékkart
A gázkar rosszul van beállítva
A gyújtógyertya meghibásodott
Üres az üzemanyagtartály
Szennyezett üzemanyag
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CE - Konformitätserklärung Originalkonformitätserklärung
CE - Declaration of Conformity
CE - Déclaration de conformité

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für

PL UE i normami

deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami

hereby declares the following conformity under the EU Directive

LT nį

déclare la conformité suivante selon la directive UE et les normes

HU megfeleloségi nyilatkozatot teszi a termékre

dichiara la seguente conformità s econdo le direttive e le normati-

SI

declara la conformidad siguiente según la directiva la UE y las

CZ výrobek

declara o seguinte conformidade com a Directiva da UE e as

SK výrobok

erklærer hermed, at følgende produkt er i overensstemmelse med

HR mama za sljedece artikle

verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daarop

TR

vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala esitetyt EU-direk-

RO normelor UE pentru articolul

försäkrar härmed följande överensstämmelse enligt EU-direktiv

BG на ЕС и норми за артикул

DE den Artikel

pareiškia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir standartai šį straips-

GB and standards for the following article
FR pour l’article

az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti következo

IT ve UE per l‘articolo

izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za artikel
prohlašuje následující shodu podle smernice EU a norem pro

ES normas para el artículo

prehlasuje nasledujúcu zhodu podla smernice EU a noriem pre

PT normas para o seguinte artigo

DK nedenstående EUdirektiver og standarder

NL betrekking hebbende EG-richtlijnen en normen
FI tiivit ja standardit

ovime izjavljuje da postoji sukladnost prema EU-smjernica i norNormları geregince asagıdaki uygunluk açıkla masını sunar.
declară următoarea conformitate corespunzător directivelor şi
декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива

SE och standarder för följande artikeln

Marke / Brand:				
SCHEPPACH
Art.-Bezeichnung / Article name: 		
RASENMÄHER - MP99-42
						PETROL LAWN MOWER - MP99-42
						TONDEUSE THERMIQUE - MP99-42
Art.-Nr. / Art. no.:				5911222903
Serien Nr. / serial number			
0177-01001 - 0177-03801
2014/29/EU

2004/22/EC

89/686/EC_96/58/EC

2014/35/EU

2014/68/EU

90/396/EC

X 2014/30/EU

X

2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI

2011/65/EU*
X

X

2006/42/EC
Annex IV

X

Notified Body: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Notified Body No.:
Reg. No.: M8A 17 08 72784 040

Noise: MP99-42: measured LWA = 93,6 dB(A);
guaranteed LWA = 96 dB(A)
Notified Body: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Reg.No.: OR/012031/004
Notified Body No.:

2012/46/EU
Emission. No: e11*97/68SA*2012/46*1215*02

Standard references:

EN 14982:2009; EN 5395-1:2013; EN 5395-2:2013
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
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Garantiebedingungen

Revisionsdatum 20. August 2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein Gerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der unten angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die Servicerufnummer zur Verfügung. Die nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen für eine problemlose Bearbeitung und Regulierung
im Schadensfall dienen.
Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen - innerhalb Deutschland - gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen regeln unsere zusätzlichen Hersteller-Garantieleistungen für Käufer (private Endverbraucher) von Neugeräten. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser
Garantie nicht berührt. Für diese ist der Händler zuständig, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist - nach unserer Wahl - auf die
unentgeltliche Reparatur solcher Mängel oder den Austausch des Gerätes beschränkt (ggf. auch Austausch mit einem Nachfolgemodell). Ersetzte Geräte oder Teile gehen in unser Eigentum über. Bitte beachten
Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der
Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unseren Garantieleistungen ausgenommen sind:
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung, nicht fachgerechte Installation, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung (z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart)
bzw. der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Einsatz des Geräts unter ungeeigneten Umweltbedingungen sowie durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Werkzeugen bzw. Zubehör), Eindringen von
Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
- Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen bestimmungsgemäßen, üblichen (betriebsbedingten) oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind sowie Schäden und/oder Abnutzung von Verschleißteilen.
- Mängel am Gerät, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Originalteile sind oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Geräte, an denen Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen wurden.
- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Geräts unerheblich sind.
- Geräte an denen eigenmächtig Reparaturen oder Reparaturen , insbesondere durch einen nicht autorisierten Dritten, vorgenommen wurden.
- Wenn die Kennzeichnung am Gerät bzw. die Identifikationsinformationen des Produktes (Maschinenaufkleber) fehlen oder unlesbar sind.
- Geräte die eine starke Verschmutzung aufweisen und daher vom Servicepersonal abgelehnt werden.
Schadensersatzansprüche sowie Folgeschäden sind von dieser Garantieleistung generell ausgeschlossen.
4. Die Garantiezeit beträgt regulär 24 Monate* (12 Monate bei Batterien / Akkus) und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Maßgeblich ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes
führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines VorOrt-Services. Das betroffene Gerät ist in gesäubertem Zustand zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs, - hierin enthalten die Angaben zum Kaufdatum und der Produktbezeichnung - der Kundendienststelle
vorzulegen bzw. einzusenden. Wird ein Gerät unvollständig, ohne den kompletten Lieferumfang eingesendet, wird das fehlende Zubehör wertmäßig in Anrechnung / Abzug gebracht, falls das Gerät ausgetauscht
wird oder eine Rückerstattung erfolgt. Teilweise oder komplett zerlegte Geräte können nicht als Garantiefall akzeptiert werden. Bei nicht berechtigter Reklamation bzw. außerhalb der Garantiezeit trägt der
Käufer generell die Transportkosten und das Transportrisiko. Einen Garantiefall melden Sie bitte vorab bei der Servicestelle (s.u.) an. In der Regel wird vereinbart, dass das defekte Gerät mit einer kurzen
Beschreibung der Störung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder - im Reparaturfall außerhalb des Garantiezeitraums - ausreichend frankiert, unter Beachtung der entsprechenden Verpackungs- und Versandrichtlinien, an die unten angegebene Serviceadresse eingesendet wird. Beachten Sie bitte, dass Ihr Gerät (modellabhängig) bei Rücklieferung, aus Sicherheitsgründen - frei von allen Betriebsstoffen
ist. Das an unser Service-Center eingeschickte Produkt, muss so verpackt sein, dass Beschädigungen am Reklamationsgerät auf dem Transportweg vermieden werden. Nach erfolgter Reparatur / Austausch senden
wir das Gerät frei an Sie zurück. Können Produkte nicht repariert oder ausgetauscht werden, kann nach unserem eigenen freien Ermessen ein Geldbetrag bis zur Höhe des Kaufpreises des mangelhaften Produkts
erstattet werden, wobei ein Abzug aufgrund von Abnutzung und Verschleiß berücksichtigt wird. Diese Garantieleistungen gelten nur zugunsten des privaten Erstkäufers und sind nicht abtret- oder übertragbar.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches kontaktieren Sie bitte unser Service-Center (via Post, eMail oder telefonisch).
Bitte verwenden Sie vorzugsweise unser Formular auf unserer Homepage: https://www.scheppach.com/Reparaturservice.aspx.
Bitte senden Sie uns keine Geräte ohne vorherige Kontaktaufnahme und Anmeldung bei unserem Service-Center.
Für die Inanspruchnahme dieser Garantiezusagen ist der Erstkontakt mit unserem Service-Center zwingende Voraussetzung.
6. Bearbeitungszeit - Im Regelfall erledigen wir Reklamationssendungen innerhalb 14 Tagen nach Eingang in unserem Service-Center. Sollte in Ausnahmefällen die genannte Bearbeitungszeit überschritten
werden, so informieren wir Sie rechtzeitig.
7. Verschleißteile - Verschleißteile sind: a) mitgelieferte, an- und/oder eingebaute Batterien / Akkus sowie b) alle modellabhängigen Verschleißteile (siehe Bedienungsanleitung). Von der Garantieleistung
ausgeschlossen sind tief entladene bzw. an Gehäuse und oder Batteriepolen beschädigte Batterien / Akkus.
8. Kostenvoranschlag - Von der Garantieleistung nicht oder nicht mehr erfasste Geräte reparieren wir gegen Berechnung. Auf Nachfrage bei unserem Service-Center können Sie die defekten Geräte für einen
Kostenvoranschlag einsenden und ggf. dem Service-Center schriftlich (per Post, eMail) die Reparaturfreigabe erteilen. Ohne Reparaturfreigabe erfolgt keine weitere Bearbeitung.
9. Andere Ansprüche, als die oben genannten, können nicht geltend gemacht werden.
Die Garantiebedingungen gelten nur in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Reklamation und können ggf. unserer Homepage (www.scheppach.com) entnommen werden.
Bei Übersetzungen ist stets die deutsche Fassung maßgeblich.

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH · Günzburger Str. 69 · 89335 Ichenhausen (Deutschland) · www.scheppach.com
Telefon: +49 [0] 8223 4002 99 oder +800 4002 4002 (Service-Hotline/Freecall Rufnummer dt. Festnetz**) · Telefax +49 [0] 8223 4002 20 · E-Mail: service@scheppach.com · Internet: http://www.scheppach.com
* Produktabhängig auch über 24 Monate; länderbezogen können erweiterte Garantieleistungen gelten
** Verbindungskosten: kostenlos aus dem deutschen Festnetz
Änderungen dieser Garantiebedingungen ohne Voranmeldung behalten wir uns jederzeit vor.
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Garantie DE
Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen, andernfalls
verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab
Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in
Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile,

die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsansprüche gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der
Käufer. Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind
ausgeschlossen.

Warranty GB
Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyerís rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in case of
proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we
replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material

or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not manufactured by us
we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The
costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or
the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded.

Garantie FR
Les défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise, sans quoi l’acheteur perd tout droit au dédommagement. Nous garantissons nos machines,
dans la mesure où elles sont utilisées de façon conforme, pendant la durée légale de garantie à
compter de la réception, sachant que nous remplaçons gratuitement toute pièce de la machine
devenue inutilisable du fait d’un défaut de matière ou d’usinage durant cette période. Toutes les

pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne sont garanties que si nous avons la possibilité
d’un recours en garantie auprès des fournisseurs respectifs. Les frais de main d’œuvre occasionnés par le remplacement des pièces sont à la charge de l’acquéreur. Tous droits à rédhibition et
toutes prétentions à une remise ainsi que tous autres droits à dommages et intérêts sont exclus

Garanzia IT
Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i
diritti dellíacquirente inerenti a vizi del genere. Appurato un impiego corretto da parte dellíacquirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere dalla
consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale periodo presenti dei vizi di materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti

non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare
diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi
sono a carico dellíacquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori
pretese di risarcimento danni.

Garantie NL
Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld,
zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines worden
geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietermijn. Deze termijn gaat in
vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel
van de machine dat binnen de garantietermijn aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van ma-

teriaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt echter bij verkeerd gebruik
of verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven
wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de
montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van veranderingen of het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten.

Garantía ES
Los defectos evidentes deberán ser notificados dentro de 8 días después de haber recibido la
mercancía, de lo contrario el comprador pierde todos los derechos sobre tales defectos. Garantizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correcta durante el plazo de garantía legal
a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de este
plazo se torne inútil a causa de fallas de material o de fabricación. Las piezas que no son fabri-

cadas por nosotros mismos serán garantizadas hasta el punto que nos corresponda garantía del
suministrador anterior. Los costes por la colocación de piezas nuevas recaen sobre el comprador.
Están excluidos derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnización
por daños y perjuicios.

Garantia PT
Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos
de matérial ou de fabricação. Peças avariadas são substituidas gratuitamente. cabe ao cliente
efetuar a substituição. Assumimos a garantia unicamente de peças genuinas. Não há direito à
garantia no caso de: peças de desgaste, danos de transporte, danos causados pelo manejo

indevido ou pela desatenção as instruções de serviço, falhas da instalação elétrica por inobservançia das normas relativas á electricidade. Além disso, a garantia só poderá ser reinvidicada
para aparelhos que não tenham sido consertados por lerceiros. O cartão de garantia só vale em
conexão com a fatura.

Garanti NO
Åpenbare mangler skal meldes innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers taper kunden samt- feil. For deler som vi ikke produserer selv, yter vi garanti kun i den utstrekning som garantikrav
lige krav pga slik mangel. Vi gir garanti for at våre maskiner ved riktig behandling under den mot underleverandør tilkommer oss. Kjøperen bærer kostnadene ved montering av nye deler.
rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, på den måten at vi erstatter kostnadsfritt hver Endrings- og verditapskrav og øvrige skadeerstatningskrav er utelukkede.
maskindel, som innen denne tiden påviselig er ubrukbar som følge av material- eller produksjonsTakuu FI
Ilmeisistä puutteista tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.
Muutoin ostaja ei voi vaatia korvausta ko. puutteista. Annamme takuun oikein käsitellyille koneillemme lakisääteiseksi takuuajaksi tavaran luovutuksesta alkaen siten, että vaihdamme korvauksetta minkä tahansa koneenosan, joka osoittautuu tämän ajan kuluessa käyttökelvottomaksi

raaka-aine- tai valmistusvirheestä johtuen. Osille, joita emme valmista itse, annamme takuun
vain mikäli osien toimittaja on antanut niistä takuun meille. Uusien osien asennuskustannukset
maksaa ostaja. Purku- ja vähennysvaatimukset ja muut vahingonkorvausvaatimukset eivät tule
kysymykseen.

Garanti SE
Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruk- dor, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselföreskrifter inte beaktats. Vidare kan
tionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti garantikrav endast ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.
täcker endast orginal-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin täcker ej, transportskaZáruka SK
Zrejmé vady musia byť predstavené v priebehu 8 dni po obdržaní tovaru, ináč zákazník stratí
všetky nároky týkajúce sa takejto vady. Ponúkame záruku na naše aparáty, ktoré sú správne používané počas zákonného termínu záruky tak, že bezplatne vymeníme každú časť aparátu, ktorá
sa v priebehu tohto času môže stať dokázateľne nefunkčnou dôsledkom materiálnej či výrobnej

vady. Na časti ktoré sami nevyrábame, poskytujeme záruku iba v rozsahu, v ktorom nám prísluší
nárok na záručné plněnie k subdodávateľovi. Za trovy týkajúce sa inštalácie novej súčiastky je
zodpovedný zákazník. Nárok na výmenu tovara, na zľavu a iné nároky na nahradenie škody sú
vylúčené.

Garancija SI
Očitne pomanjkljivosti je potrebno naznaniti 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem primeru izgubi
kupec vse pravice do garancije zaradi takšnih pomanjkljivosti. Za naše naprave dajemo garancijo
ob pravilni uporabi za čas zakonsko določenega roka garancije od predaje in sicer na takšen
način, da vsak del naprave brezplačno nadomestimo, za katerega bi se v tem roku izkazalo, da

je zaradi slabega materiala ali slabe izdelave neuporaben. Za dele, ki jih sami ne izdelujemo,
jamčimo samo toliko, kolikor zahteva garancija drugih podjetij. Stroški za vstavljanje novih delov
nosi kupec. Zahteve za spreminjanje in zmanjšanje ter ostale zahteve za nadomestilo škode so
izključene.

Szavatosság HU
A nyilvánvaló hibákat ki kell jelenteni számított 8 napon belül az áruk, különben a vevő elveszti hogy nem termel magunkat, hogy csak olyan garanciát, hiszen jogosultak jótállási igények
minden igényt az ilyen hibák. Kínálunk garanciát a gépeinket a megfelelő kezelés időtartamának beszállítókkal szemben. A költségek beillesztése az új részek a vevőnek. Átalakítása és
hallgatólagos garancia a szállítás időpontját oly módon, hogy cserélje ki minden egyes része ezen csökkentése követelések és egyéb kártérítési igények ki vannak zárva.
idő alatt észlelhető a sorban anyag-vagy gyártási legyen hiábavaló, ingyen. Az alkatrészeket,
Garancija HR
Vidljive štete se moraju prijaviti u roku od 8 dana od primitka robe U suprotnom slučaju kupac periodu Za dijelove koje mi nismo proizveli jamčimo samo ukoliko imamo pravo na reklamaciju
gubi pravo na reklamaciju. Mi jamčimo za naše strojeve u slučaju ispravnog postupanja tijekom prema dobavljačima Troškove za ugradnju novih dijelova snosi kupac Molbe za smanjenjem
perioda zakonskog jamstva tako što zamijenjujemo besplatno bilo koji dio stroja koji dokazano cijene kao i sve druge reklamacije zbog šteta su isključene.
postane neupotrebljiv uslijed neispravnog materijala ili grešaka u proizvodnji u tom vremenskom
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Záruka CZ
Viditelné vady jsou poukazatelné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník všechny
nároky týkající se takovýchto vad. Poskytujeme záruku na naše stroje, s kterými je správně
zacházeno, na dobu zákonnné záruční lhůty začínající od doručení tak, že bezplatně vyměníme
každou část stroje, která se během této doby může stát prokazatelně nepoužitelnou následkem

materiálové či výrobní vady. Na díly, které sami neopravujeme, poskytujeme záruku pouze v
rozsahu , v němž nám přísluší nárok na záruční plnění vůči subdodavateli . Náklady na instalaci
nového dílu nese zákazník. Nárok na výměnu zboží, na slevu a jiné nároky na odškodnění jsou
vyloučené.

Gwarancja PL
Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w
przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad materiału
z jakiego zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że

maszyna będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji
nowych części są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz
redukcje ceny zakupu maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.

Garanție RO
Defecte evidente trebuie să fie raportate în termen de 8 zile de la primirea de bunuri, altfel cum- inutil, gratuit. Pentru părțile care nu ne produc, vom face doar o astfel de garanție, așa cum avem
părătorul pierde toate cererile pentru astfel de defecte. Oferim o garanție de pe mașinile noastre dreptul la pretenții de garanție împotriva furnizorilor. Costurile pentru introducerea de piese noi la
cu un tratament adecvat pe durata unei garanții implicite de la data de livrare în așa fel încât cumpărător. Conversie și reducerea creanțe și alte cererile de despăgubire sunt excluse.
vom înlocui fiecare parte în acel moment detectabil într-un rând în material sau manoperă ar fi
Garantii EE
Ilmselgetest vigadest tuleb teatada 8 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, vastasel juhul materjali- või tootmisvea tõttu. Osade eest, mida me ise ei tooda, anname garantii vaid selles
kaotab ostja kõik õigused garantiile nimetatud vigade tõttu. Õige käsitsemise korral anname oma osas, mis tarnija on meile garanteerinud. Uute osade paigaldamise kulud kannab ostja. Muutmismasinatele garantii seadusega ettenähtud ajaks alates kauba üleandmisest nii, et vahetame ja amortisatsiooninõuded ning muud kahjutasunõuded välistatakse.
tasuta välja kõik masina osad, mis nimetatud aja jooksul peaks muutuma kasutuskõlbmatuks
Garantija LV
Acīmredzami defekti ir jāpaziņo 8 dienu laikā no preces saņemšanas. Pretējā gadījumā pircēja
tiesības pieprasīt atlīdzību par šādiem defektiem ir spēkā neesošas. Mēs dodam garantiju savām
iekārtām, ja pircējs pret tām atbilstoši izturas garantijas laikā. Mēs apņemamies bez maksas piegādāt jebkuru rezerves daļu, kas iespējams kļuvusi nelietojama bojātu materiālu vai ražošanas

defektu dēļ šajā laika periodā. Attiecībā uz rezerves daļām, kuras nav mūsu ražotas, mēs garantējam tikai gadījumā, ja mums ir garantija no saviem piegādātājiem. Jauno detaļu uzstādīšanas
izmaksas ir jāuzņemas pircējam. Pirkuma atcelšana vai pirkuma cenas samazināšana, kā arī
jebkuras citas prasības par bojājumu atlīdzināšanu netiek izskatītas.

Garantija LT
Dėl akivaizdžiai matomų defektų turi būti informuota per 8 dienas nuo įrenginio gavimo momento.
Kitu atveju pirkėjo teisė reikšti pretenziją dėl šių defektų yra negaliojanti. Savo įrenginiams mes
garantuojame įstatymo nustatytą pilną aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, jei yra laikomasi
gamintojo-vartotojo susitarimo ir mes pažadame nemokamai pakeisti bet kurias mašinos dalis,

sugedusias dėl blogos medžiagos ar gamyklinio broko. Mes neatsakome už dalis, pagamintas ne
mūsų ir jūsų gautas iš kito tiekėjo. Naujų dalių montavimo kaštai yra pirkėjo atsakomybė. Pirkimo nutraukimas ar pirkimo kainos sumažinimas, kaip ir bet kurios kitos pretenzijos dėl nuostolių
nebus patenkinamos.

Ábyrgð IS
Augljósar skemmdir verður að tilkynna innan 8 daga frá viðtöku vörunnar. Annars er réttur
kaupanda um bætur vegna slíka skemmda ógildur. Við ábyrgjumst, í tilfelli réttrar meðhöndlunar
yfir lögbundið ábyrgðartímabil frá afhendingu, að við skiptum um hvern vélarhlut án kostnaðar
sem ónothæfur er vegna gallaðs efnis eða skemmda í framleiðslu innan ákveðins tímabils. Af því

er tekur til hluti sem ekki eru framleiddir af okkur, ábyrgjumst við af því leiti aðeins að við eigum rétt
á ábyrgðarkröfum gagnvart birgðasölum. Kostnaður vegna uppsetningar á nýjum hlutum skal falla
í skaut kaupanda. Ógilding sölu eða afsláttur á kaupverði sem og aðrar kröfur vegna skemmda
eru undanskildar.

Garanti TR
Apaçık kusurları malların alınmasından 8 gün içinde bildirilmesi gerekir, aksi takdirde alıcı bu talepleri hakkı olarak kendimizi üretmek değil bu parça için, biz, sadece teminat olun. Alıcıya yeni
kusurları için tüm talepler kaybeder. Biz ücretsiz, yararsız olmalıdır malzeme veya işçilik üst üste parçaların yerleştirilmesi için maliyetleri. Dönüşüm ve azaltma iddiaları ve diğer tazminat talepleri
saptanabilir bu süre içinde her bir parça takmadan böyle bir şekilde teslim tarihinden itibaren zımni dahil değildir.
garanti süresine uygun tedavi ile makinelerde bir garanti veriyoruz. Biz tedarikçiler karşı garanti
гаранция BG
Очевидни недостатъци трябва да бъдат докладвани в рамките на 8 дни от получаването
на стоки, в противен случай купувачът губи всякакви претенции за такива дефекти.
Предлагаме гаранция на нашите машини с правилното лечение на срока на действие
на косвена гаранция от датата на доставка по такъв начин, че ние замени всяка част в
рамките на това време открива в един ред в материала или изработката трябва да бъде

безполезно, безплатно. За части, които ние не се произвеждат, ние правим само като
гаранция, като имаме право на гаранционни искове срещу доставчици. Разходите за
вмъкване на нови части на купувача. Преобразуване и намаляване вземания и други
исковете за обезщетения, са изключени.

Гарантия RU
Об очевидных дефектах необходимо уведомить в течение 8 дней после получения товара. В ином случае все претензии покупателя по таким дефектам не принимаются. Мы
предоставляем гарантию на наши машины при условии правильного обращения с ними.
Гарантия действует с момента передачи машины в течение установленного законом гарантийного срока. В течение этого времени мы гарантируем бесплатную замену любой
части машины, если они стали непригодны к использованию в результате доказуемых

ошибок в применяемых материалах или при изготовлении. На части машины, которые мы
не изготавливаем сами, мы предоставляем гарантии в той мере, насколько нас касаются
рекламационные претензии к изготовителям. Расходы по замене деталей несет покупатель. Претензии на расторжение договора купли-продажи, штрафы и прочие требования
о возмещении ущерба исключаются.

Garantie BE-VLG
Zichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, anders verliest de koper elk recht op aanspraak voor dergelijke gebreken. Bij een juiste behandeling
van onze machines en gedurende de wettelijke garantietermijn vanaf de aflevering bieden wij
garantie door elk machineonderdeel, dat tijdens deze periode door materiaal- of productiefouten

onbruikbaar zou worden, gratis te vervangen. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, bieden
wij enkel garantie in de mate die de toeleveranciers ons bieden. De kosten voor de plaatsing van
de nieuwe onderdelen draagt de koper. Aanspraken voor wijzigingen, waardevermindering en
overige schadeloosstelling zijn uitgesloten.

Garanti DK
Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruk- dor, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselföreskrifter inte beaktats. Vidare kan
tionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti garantikrav endast ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.
täcker endast orginal-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin täcker ej, transportskaεγγύηση GR
Εμφανών ελαττωμάτων που πρέπει να κοινοποιούνται εντός 8 ημερών από την παραλαβή των που δεν έχουν κατασκευαστεί από εμάς έχουμε μόνο εγγυάται εφόσον έχουμε το δικαίωμα να τις
εμπορευμάτων. Διαφορετικά, τα δικαιώματα buyerís της αξίωσης λόγω τέτοιων ελαττωμάτων αξιώσεις εγγύησης έναντι των προμηθευτών. Τα έξοδα για την εγκατάσταση των νέων τμημάτων
ακυρωθεί. Εγγυόμαστε για τις μηχανές μας σε περίπτωση κατάλληλη θεραπεία για το χρόνο της θα πρέπει να βαρύνουν τον αγοραστή. Πρέπει να αποκλείεται η ακύρωση της πώλησης ή η
εκ του νόμου περιόδου εγγύησης από την παράδοση με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικαταστήσει μείωση της τιμής αγοράς, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για αποζημίωση. Η λεπίδα
οποιοδήποτε μέρος δωρεάν μηχανή που αποδεδειγμένα θα αχρηστευτεί λόγω ελαττωματικού πριονιού είναι αναλώσιμο είδος και εξαιρούνται ρητά από καμία εγγύηση.
υλικού ή ελαττώματα της κατασκευής μέσα σε τέτοια χρονική περίοδο . Όσον αφορά τα τμήματα
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