14. VYHLÁSENIE O ZHODE ES
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Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.
58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang 315403, ČĽR

že koncepcia a konštrukcia nasledujúceho zariadenia, ktoré uvádzame na trh, je v súlade so základnými
bezpečnostnými

a hygienickými požiadavkami príslušných európskych smerníc,

V prípade neoprávnených zásahov do tohto zariadenia sa stáva toto vyhlásenie neplatným.
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FIGYELEM:

TARTALOM

A saját biztonsága érdekében az új gépe használatának megkezdése előtt
olvassa el ezt az útmutatót. Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos
személyi sérülésekhez vezethet. Szánjon kis
fűnyírójával, mielőtt

időt,

és ismerkedjen meg

használatba venné. Tartsa ezt az útmutatót biztonságos

helyen, hogy bármikor hozzá tudjon férni ezekhez az információkhoz. Ha a
terméket másoknak továbbadja, adja mellé ezeket a használati utasításokat és
biztonsági felhívásokat is.

Rendeltetésszerű

megfelelő

ennek figyelmen kívül hagyásából fakadó

célra használható. Minden egyéb használati mód helytelen. Az

mindennemű

kárért vagy sérülésért nem a gyártó, hanem a

felhasználó felelős.
A benzines fűnyíró privát célra, a ház körül és a kertben használható.
A privát használat annyit jelent, hogy az éves

működési idő

legfeljebb 50 óra lehet, mely során a gépet

leginkább kisebb területen, lakóházak vagy hobbikertek gyepén használják. Ebbe tehát nem tartoznak bele a
nyilvános létesítmények, sportcsarnokok és
Tartsa tehát szem

előtt,
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használat

A készülék csak a rendeltetésének

mezőgazdasági

vagy erdészeti területek.

hogy a gép nem kereskedelmi, üzleti vagy ipari használatra készült. Ha a gépet

kereskedelmi, üzleti, ipari vagy hasonló célokra használják, a garancia érvényét veszti.
Őrizze meg a gyártó kezelési útmutatóját és szükség esetén vegye igénybe, így biztosítva a fűnyíró megfelelő

használatát és karbantartását. Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz a kezeléssel, karbantartással és
szervizeléssel kapcsolatban.
Fontos! A felhasználó személyi sérülésének veszélye miatt a

fűnyírót

tilos bokrok, sövények vagy cserjék
vágására, növények metszésére használni, továbbá ne használja beültetett tetők, teraszon növesztett fü
nyírására, illetve járdákról törmelékek tisztítására, felszívására, valamint sövények, fák nyesedékeinek
felaprítására. Ezenfelül a fűnyíró nem használható talajművelő eszközként magasabb kiemelkedések, például

A

vakondtúrások kiegyenesítésére.
Biztonsági okokból a fünyíró nem használható meghajtóegységként más szerszámok, eszközök számára.

A saját biztonsága érdekében az új gépe használatának megkezdése

FIGYELEM:
előtt

olvassa el ezt az útmutatót. Az

utasítások figyelmen kivül hagyása súlyos személyi sérülésekhez vezethet. Szánjon rá kis
ismerkedjen meg fünyírójával,

m in .
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1. RÉSZ

mielőtt

időt,

és

használatba venné.

A fűnyíró kicsomagolásakor legyen óvatos, ne csavarja vagy hajlítsa meg a kábeleket, és ne
húzza a készüléket a vezetékénél fogva. Ez javíthatatlan károkat okozhat, melyekre a jótállás
nem vonatkozik.

SOHA NE INDITSA BE A MOTORT, MIELDTT OLAJAT
max

T0LTENE BELE.
10W-30

min
2

3

1. A TERMÉKEN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK

meg

A

későbbi

használatra.

FIGYELEM: A gép a

működés során elektromágneses teret kelt. Ez a tér bizonyos esetekben zavart

B1 Olvassa el a kezelési útmutatót.

kelhet egyes aktív vagy passzív orvosi implantátumok

B2 Tartsa a közel állókat távolabb.

veszélyének lecsökkentése érdekében az orvosi implantátumokkal

B3 A kezek és a lábak sérülésének veszélye.

használata

előtt javasolt

működésében.

A súlyos vagy halálos sérülések

rendelkező

személyeknek a gép

kikérniük kezelőorvosuk vagy az implantátum gyártójának véleményét.

B4 Gyúlékony üzemanyag. Tartsa a nyílt lángokat távol. Ne öntsön b

üzemanyagot járó motor mellett.
B5 Mérgezö gázok. Ne üzemeltesse zárt térben.

Gyakorlat

B6 A használat során viseljen védöszemüveget és füldugót.

•

B7 Nagyfeszültségű elektromos gyújtóáramkör. Karbantartás előtt

vegye ki a gyújtógyertyát.
B6

B7

•

1. ábra: Szimbólumok a hátsó fedélen

Soha ne hagyja hogy gyermekek vagy ezt az útmutatót nem
kezelő

•
•

BB

kezelőszerveivel

és a helyes

használatával.

B8 Vigyázat: A motor forró.
B5

Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerkedjen meg a berendezés

korát a helyi

előírások

ismerő

személyek használják a fűnyírót. A

is korlátozhatják.

Soha ne nyirjon füvet, ha más személyek, különösen gyermekek vagy háziállatok vannak a közelében.
Ne feledje, hogy a készülék használója felelős minden más személyt vagy tulajdont ért balesetért és
veszélyért.

•

DANGER

A kezelőknek megfelelően meg kell tanulniuk a gép használatát, beállításait és kezelését, ideértve a
tiltott használati módokat is.

Az éles kések súlyos sérüléseket okozhatnak, akár a végtagokat is

Előkészületek

csonkíthatják.
TARTSA A KEZEIT ÉSA LÁBAIT TÁVOL.

•

A fílnyírás során mindig viseljen zárt lábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a berendezést mezítláb
vagy nyitott szandálban.

2. ábra: Biztonsági címke

Figyelem: A berendezésen

lévő

biztonsági jelzéseket hagyja szabadon és jól láthatóan. Ha a biztonsági

jelzések hiányoznak vagy nem felismerhetők, azokat cserélje le.

•

Alaposan vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni fogja, távolítson el minden olyan tárgyat,
például köveket, játékokat, botokat és vezetékeket, melyeket a gép elkaphat.

•

FIGYELEM -A benzin nagyon gyulladásveszélyes .

- A benzint kifejezetten benzin tárolására alkalmas tartályban tárolja.

A

- A benzin betöltését kizárólag kültéren végezze, és a betöltés alatt ne dohányozzon.
A motort csak a benzin betöltése után indítsa el. Soha ne vegye le a benzintartály sapkáját és ne

2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

töltsön be benzint, amikor a motor jár vagy még forró

Az Ön és mások biztonsága rendkívül fontos. Ebben az útmutatóban és a gépen nagyon fontos biztonsági

Ha a benzin melléfolyik, ne próbálja beindítani a motort. A begyújtás során keletkező szikrák
robbanást okozhatnak. Vigye el a gépet a területről, elkerülve a begyulladás veszélyét addig, amíg

figyelmeztetéseket találhat. Ezeket a figyelmeztetéseket olvassa el figyelmesen.

A

A biztonsági felhívások figyelmeztetik a lehetséges veszélyekre, melyek sérüléssel járhatnak az Ön és

a benzingőz el nem párolgott.

mások számára. Minden biztonsági felhívás előtt egy biztonsági figyelmeztető szimbólumot láthat az alábbi

a benzintartály és a benzin tartóedényének sapkáját biztonságosan csavarja vissza.

három szó mellett: VESZÉLY, FIGYELEM vagy VIGYÁZAT.

•

Ezek a figyelmeztető szavak az alábbiakat jelentik:

A
A
A

A

FIGYELEM: Ha nem követi az utasításokat, az HALÁLESETTEL vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSSEL

1. üzemanyagszint •

•

•

olajszint

3.

légtisztító

4.

folyadékszivárgások

működő szerszámok használata során mindig kövesse az alapvető biztonsági

óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat is, így lecsökkenti a súlyos személyi sérülések és/vagy a készülék
sérülésének kockázatát. A termék használatba vétele

előtt

olvassa végig ezeket az utasításokat, és őrizze

Cserlélje ki a kipufogó dobját, ha az sérült;.
Minden használat előtt vizuálisan vizsgálja meg a pengét és a penge csavarjait, hogy azok nem kopottak
vagy sérültek-e. Az egyensúly fenntartása érdekében a kopott vagy sérült pengéket és csavarokat

Minden figyelmeztetés közli a veszély jellegét, hogy mi történhet, illetve hogy mit tehet, hogy a sérüléseket
elkerülje.
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2.

vagy sérült alkatrészek

járHAT.

FIGYELEM: Benzinnel

hibás müködést eredményezhet, mely súlyos sérüléshez vagy halálesethez vezethet. Minden

egyes használat előtt vizsgálja át a készüléket, és ha hibát talál, javítsa ki.
A motor indítása előtt minden esetben ellenőrizze az alábbiakat:

VESZÉLY: Ha nem követi az utasításokat, az HALÁLESETTEL vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSSEL jár.

VIGYÁZAT: Ha nem követi az utasításokat, az SÉRÜLÉSSEL járHAT.

A

FIGYELEM: A motor helytelen karbantartása, vagy egy probléma figyelmen kívül hagyása beindítás
előtt

készletben cserélje ki.

Kezelés
FIGYELEM: A motor kipufogógáza

A

mérgező

szén-monoxidot tartalmaz. A szén-monoxid

mérgező.

Belélegzése eszméletvesztéshez vagy akár halálesethez is vezethet. Ne járassa a motort, ha nincs

5

megfelelő szellőzés

•
•

biztosítva, és ne indítsa be a motort kültéren.

FIGYELEM: Ne használja a fűnyírót, ha villámlik.
VESZÉLY: A motor és a kipufogó a múködés közben nagyon forró. Tartsa a motort legalább 1 méter

A

távolságra az épületektől és az egyéb berendezésektől. Tartson távol minden gyúlékony
anyagot, és ne tegyen semmit a mororra, amikor jár.

•
•

Ajánlott korlátozni a használati

•

Csak nappali fényben nyírja a füvet.

•
•
•
•

Legyen

elővigyázatos,

időt,

•
•
•

lejtők,

Ha a benzintankot le kell ereszteni, azt kültéren végezze.
A helytelen karbantartás, nem
vagy módosítása kárt tehet a

odaillő

Előtte

hagyja 15 percig

fűnyíróban

és súlyos sérülésekhez vagy halálesethez is vezethetnek.

Csak a gyártó által ajánlott pengéket és pótalkatrészeket használja. A nem eredeti alkatrészek

•

Ha a penge nem áll le közvetlenül a motor leállításakor, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

használata kárt tehet a gépben és a kezelöiben is. A fűnyírót tartsa

árkok vagy töltések közelében használja.

A

Ne használja a berendezést nedves füvön .

hűlni.

pótalkatrészek használata, vagy a biztonsági elemek eltávolítása

•

csökkentve a zaj és a rázkódás okozta kockázatokat.

amikor a fűnyírót emelkedőkön,

Cserélje le a kopott vagy sérült alkatrészeket.

VESZÉLY:

megfelelő

üzemi állapotban.

Ne érjen a forgó pengéhez.

Az emelkedőkön legyen elővigyázatos .
Lassan haladjon, soha ne fusson.

A

Az emelkedőkön keresztbe haladjon, ne fel és le .
elővigyázatos,

FIGYELEM: Az üzemanyag betöltését végezze jól

szellőző

helyen, miután a motor leállt.

amikor a lejtőkön irányt változtat.

•

Legyen különösen

•

Ne nyírja a füvet túl meredek lejtőkön.

•

Legyen nagyon óvatos, amikor hátrafelé halad, vagy ha a fűnyírót maga felé mozgatja.

•

Állítsa le a pengét, ha a fűnyírót szállításhoz oldalra fordítja vagy ha a fűtől eltérő felületeken halad,
valamint ha elviszi a fűnyírót arról a

területről,

ahol a

fűnyírást

végezte.

•

Soha ne használja a fűnyírót, ha a védöelemei, pl. a terelölapjai és/vagy a

•

Vigyázat: Ne használja a fűnyírót, ha a teljes fűgyűjtő vagy az önzáró kiöntönyílás védöeleme nincs a

fűgyüjtöi

•

Ne cserélje le a motor fordulatszám szabályozóját.

sérültek.

helyén.
•

Ne piszkálja és ne tiltsa le a fűnyíró biztonsági rendszereit vagy funkcióit.

•

A motor beindítása elölt engedjen ki minden hajtókapcsolót.

•

A motort óvatosan, az útmutatóban leírtak szerint indítsa be, a lábait pedig tartsa távol a

•

Ne döntse meg a

•

Ne indítsa be a motort, amikor a kidobónyílás elölt áll.

•

fűnyírót,

pengétől.

amikor a motort indítja.

Ne tegye a kezeit vagy a lábait a forgó alkatrészek közelébe vagy alá. A kidobónyílást mindig hagyja
szabadon.

•

Soha ne emelje fel vagy hordozza a fünyírót, amíg a motor jár.

•

Állítsa le a motort és szüntesse meg a gyújtógyertya csatlakozását, várja meg, míg minden mozgó rész
teljesen leáll, és ahol kulcs is van, azt vegye ki
- az eltömödések kitisztítása és a kidobónyílás kitömítése

előtt.

A fűnyíró ellenőrzése, tisztítása és más munkálatai elölt;
Miután idegen tárgyba ütközött.
mielőtt

a

fűnyírót

Ellenőrizze,

hogy a fűnyíró nem sérült-e, és végezze el a szerelést,

újraindítaná és használná.

Ha a fünyíró túlzott mértékben rázkódik (ellenőrizze azonnal);
Üzemanyag betöltése elölt.

Karbantartás és tárolás
•

A biztonságos üzemelés érdekében gondoskodjon az anyacsavarok, csapszegek és csavarok

•

A motor működtetésekor mindig ügyeljen a megfelelö szellőzésre.

szorosságáról.
•

A berendezést soha ne tárolja épületen belül, ha az üzemanyagtankjában benzin van.

•

Tárolás előtt hagyja a motort lehűlni. Tárolás elölt végezze el a

•

A tűzveszély elkerülése érdekében a motort, a kipufogódobot és a benzintartály területét tartsa
levelektől

•

6

fűnyíró

tisztítását és karbantartását.
fűtől,

és gyantától mentesen.

Rendszeresen

ellenőrizze

a

fűgyűjtő

kopását vagy elhasználódását.
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4. MŰSZAKI ADATOK

3. AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

modell

HBD-41 (DYM1651PF)

HBD-46R (DYM1666)

amotor típusa

DG350

DG450 (DYM1 P64FA)

motorszerkezet

4

ütemű ,

felülszelepelt,

egyhengeres

2

\

18

'
''
'
'
''
'
9

17

'
'
''

3. ábra

/

''

15

'
13b 16

7

kellékek:
4. ábra

98.5 cm 3

135cm3

1.9kW

2.4 kW

pengehossz

410mm

460mm

maximális nyomaték

4.9 Nm, 3000 min-1 értéken

7 Nm, 2600 min-1 értéken

hűtőrendszer

kényszerlég hütés

kényszerlég hűtés

kenési rendszer

kényszerszórás

kényszerszórás

gyújtórendszer

TCI

TCI

PTO tengelyforgás

óramutató járásával

óramutató járásával

ellenkező

ellenkező

gyertyahézag

0.7-0.8 mm

névleges sebesség

3000 min-1

0.7 -0.8 mm
2800 min-1

szelephézag

0.1 -0.15mm

0.12- 0.15 mm

űrtartalma

0.81

1.4 1

szükséges motorolaj

0.41

0.51

a fűgyűjtő ürtartalma

501

601

nettó súly

19.6 kg

33 kg

magasságállítás

''

25 - 75mm, 7 állásban

25- 75 mm, 10 állásban

83.7dB(A)

83dB(A)

EN ISO 5395-1 szabvány F melléklete és az EN
ISO 5395-2 valamint az EN ISO 4871 szerint

K= 3dB(A)

K= 3dB(A)

mért hangerőszint LWA

91.73dB(A)

91.7 dB(A)

kezelő

helyén (az

K = 0.85 dB(A)

K = 1.81 dB(A)

garantált hangerőszint LWA G
(A 2000/14/EK szerint)

96dB(A)

96dB(A)

rezgés (az EN ISO 5395-1 szabvány G

5.786 m/s2

3.01 m/s2

melléklete és az EN ISO 5395-2 szerint)

K= 1.5m/s2

K= 1.5m/s2

A.

gyertyakulcs

HBD-41 (DYM165IPF)

felülszelepelt,

névleges teljesítmény

garantált hangnyomásszint a

''
10

HBD-46R (DYM1666)

'

ütemű,

a motor lökettérfogata

a benzintank

'

4

egyhengeres

5. ÖSSZESZERELÉS
5.1 ÖSSZECSUKHATÓ FOGANTYÚ

1.
felső

fogó

2.

3.

4.

5.

6.

önhajtó

indítókar

gyorskioldó

fűgyűjtő

magasságállító kar

7.
kerék

9.

10.

11 .

12.

gépház

gyújtógyertya

benzinsapka

kábel kapocs

14.

15.

16.

fékvezérlö

légszűrő

karburátor

17.
kipufogódob

18.
a vízlömlö
csaHakozója

8.
olaj betöltő cső

a.

szivatókar
b.

primer

ADYM1651PFmodellekhez

rögzítse a mellékelt csavarokkal egy PZ2 csavarhúzó segítségével (5-7.ábra).
2. óvatosan húzza a felső fogórudat a megfelelő összekapcsolt állásba az alsó fogórudakkal.
3.

és szintpálca
13

5.1.1

1. Illessze be az alsó fogórudakat a gépház hátulján található függőleges, hengeres nyílásokba. Ezután

vezérlőkar

Kapcsolja össze a felső és az alsó fogót a rögzítőgombokkal és a csavarokkal (8.ábra).

4. Szerelje fel a kábel kapcsot a látható helyzetben úgy, hogy a bowdenek alatta fussanak (9.ábra).

szivattyú

8

9

5.ábra

6.ábra

7.ábra

13.ábra HBD-41 (DYM1651PF)

14.ábra HBD-41 (DYM1651PF)

15.ábra HBD-41 (DYM1651PF)

16.ábra HBD-46R (DYM1666)

17.ábra HBD-46R (DYM1666)

18.ábra HBD-46R (DYM1666)

kábelka ocs
8.ábra

5.1.2

9.ábra

5.3 INDITÓKAR

A DYM1666 modellekhez

1. Rögz!ltse az alsó fogórudakat a hátsó gépházhoz egy csavarkulcs segítségével (8 .ábra).

Finoman húzza ki az indítókart a motorból a

kábelvezető

felé(19, 20.ábra).

2. Nyissa ki a két gyorskioldót a felső fogókar kihajtásához (9.ábra).
3. Állítsa a felső fogórudat működési helyzetbe. Zárja vissza a két gyorskioldót (9 és 10.ábra).

Ne

4. A feszesség beállításához csavarjon a záranyán egy villáskulcs segítségével (11.ábra).

indítsa

be

a

5. Szerelje fel a kábelkapcsot a látható helyzetben úgy, hogy a bowdenek alatta fussanak (12.ábra).

motort,

mielőtt

olajat töltene bele!
19.ábra

20.ábra

5.4 VÁGÁSI MAGASSÁG
Kifelé nyomással akassza ki a kart a jobb hátsó kerék tartóeleméböl. A vágási magasság állításához
8.ábra

9.ábra

10.ábra

mozgassa a kart előre és hátra. A beállítás egy karral mind a 4 kerékre egyforma lesz (21 és 22.ábra).

gyorskloldó
11.ábra

12.ábra

21.ábra: HBD-41 (DYM1651PF)

22.ábra: HBD-46R (DYM1666)

5.2 A FŰGYŰJTŐ FEL- ÉS LESZERELÉSE
1. Felszerelés: Emelje fel a hátsó fedőt és akassza be a

fügyüjtőt

a fűnyíró hátuljába (13-18.ábra).

2. Leakasztás: Emelje fel a fedőt. Akassza le a fügyüjtöt.

10
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6. KEZELÉSI UTASiTÁSOK
6.1 INDÍTÁS ELŐTT
6.2.1 Olaj betöltése

•

Állítsa le a motort, és maradjon távol hőforrásoktól, szikráktól és nyílt lángoktól.

•

A betöltést kizárólag kültéren végezze.

•

A melléfolyt benzint azonnal törölje le.

Az üzemagyag kárt tehet a festett felületekben és egyes müanyagokban is. Ügyeljen arra, hogy ne öntse mellé,
amikor a tartályt feltölti. A melléfolyt üzemanyag okozta károkra a jótállás nem vonatkozik. Soha ne használjon

A

VIGYÁZAT: A gép olaj nélkül kerül kiszállításra. A motor

állott vagy szennyezett benzint. Ügyeljen arra, hogy ne jusson kosz vagy víz a benzintank belsejébe.

károsodik, ha olaj nélkül indítják el.

1.

Vegye le a tanksapkát.

2.

Töltsön be benzint a benzintank nyakán jelzett betöltési szint aljáig.

Ne feledjen betölteni olajat, mielőtt beindítaná. Használjon tiszta, jó minőségű olajat, SAE30 és API.SG, SH
vagy SJ besorolással.
Olyan 4 ütemű motorolajat használjon, mely megfelel az API

3.

Ne töltse túl. A motor betöltése előtt törölje le a melléfolyt benzint.

4.
5.

Szorosan csavarja vissza a tanksapkát.

A benzintank

űrtartalma:

SH, SJ vagy annak megfelelő besorolásának, vagy meghaladja

DG350:

0.81

azt. Mindig ellenőrizze az API szervizcímkét az olaj flakonján,

DG450 (DYM1P64FA):

1.41

hogy azon szerepelnek-e az SH, SJ vagy annak megfelelő

111 "~" 1

jelzések.

Az általános használathoz az SAE 10W-30 ajánlott. A
táblázatban látható viszkozitások akkor használhatóak, ha a

-20

0

-30 -20

20
-1 0

40
0

60
10

'1

80

20

1:
30

40' C

használat helyén a hőmérséklet a jelzett tartományban van.

6.2.1

AHBD-41 (DYM1651PF)modellekhez

1.

A készülék gyújtógyertyáján egy gumisapka található, ügyeljen arra, hogy az a helyére rögzüljön.

2.

A hidegindításhoz nyomja meg a szivatógombot 3-5 alkalommal a motor beindítása

előtt

(23.ábra).

Megjeyzés : Meleg motor újraindítása során nincs szükség szívató használatára.

A motorolaj mennyisége:

DG350:

6.2 A MOTOR BEINDITÁSA ÉS A PENGE ELINDITÁSA

100' F

3.

0.41

A gép mögött állva tartsa a fékvezérlő kart a felső fogóhoz (24 .ábra).

A

DG450 (DYM1P64FA): 0.51

FIGYELEM: Ha a szivatógombot túl sokszor nyomja meg, túl sok benzin fog jutni a karburátorba,

így a motor nehezebben indul majd.

6.2.2

Az olajszint
Ellenőrizze

1.
2.

ellenőrzése

4.

Húzza ki az indítókart lassan, amíg a zsinóron ellenállást nem érez. Ezután húzza ki a zsinórt egy gyors
mozdulattal. Amint a motor beindul, engedje vissza lassan a zsinórvezető csavarhoz (19.ábra).

a motorolaj szintjét leállított motor mellett.

Vegye le az olajbetöltő sapkát/szintpálcát és törölje

Ne hagyja, hogy az indítófogantyú (1) visszapattanjon a motorra. Tolja vissza finoman, hogy az önindító

tisztára.

ne sérüljön. A motor és a penge leállításához engedje ki a fékvezérlő kart.

Dugja be az olajbetöltő sapkát/szintpálcát az olajcsőbe,

3.

de ne csavarja be; az olajszint ellenőrzéséhez húzza ki.

4.

Max~

Ha az olajszint a szintpálcán jelzet alsó jelzéshez közel
van vagy az alatt, töltsön be az ajánlott típusú olajból,

Min' ~

amíg az olaj szintje a felső jelzést (az olajbetöltő nyílás
alsó széle) el nem éri. Ne töltse túl.
Csavarja vissza a helyére az olaj betöltő sapkát/szintpálcát.

5.

23.ábra HBD-41 (DYM1651PF)

6.2.3

A

24.ábra HBD-41 (DYM1651PF)

Üzemanyag betöltése
6.2.2

VESZÉLY! A benzin nagyon gyulladásveszélyes.

A HBD-46 R (DYM1666) modellekhez

1.

A készülék gyújtógyertyáján egy gumisapka található, ügyeljen arra, hogy az a helyére rögzüljön.

2.

Hidegindításhoz fordítsa a szivatókart "

3.

A gép mögött állva tartsa a

4.

Húzza ki az indítókart lassan, amíg a zsinóron ellenállást nem érez. Ez után húzza ki a zsinórt egy gyors

1\1„ állásba. Amint a motor forogni kezd, a szivatókart fordítsa"

111" állásba (25.ábra).
Használjon ólommentes, 86 vagy annál magasabb oktánszámú benzint. A motor a tanúsítványának
megfelelően

ólommentes benzinnel működik. Az ólommentes benzin kevesebb lerakódást okoz a motorban és

a gyújtógyertyán és hosszabb élettartamot biztosít a kipufogórendszer számára.
Soha ne használjon olaj-benzin keveréket.

12

fékvezérlő

kart a

felső

fogához (26 .ábra).

mozdulattal. Amint a motor beindul, engedje vissza lassan a
A motor és a penge leállításához engedje ki a

fékvezérlő

zsinórvezető

csavarhoz (19.ábra).

kart.
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VIGYÁZAT: A fünyíró csak normál, lakóterületi fü nyírására alkalmas legfeljebb 250mm magasságig.

A

Ne próbáljon különösen magas száraz vagy nedves füvet nyírni vagy nagy halomban álló száraz
leveleket. A fűnyíró gépházán lerakódhatnak a szennyezödések, melyek a kipufógórendszerhez érve
tűzveszélyt

okozhatnak.

6.6 A LEGJOBB FŰNYÍRÁSI EREDMÉNYEKHEZ
Távolítsa el a

gyepről

a köveket, gallyakat, vezetékeket és idegen tárgyakat. A fűnyíró ezeket felcsavarhatja és

bármely irányban kidobhatja, mely súlyos személyi sérülésekeet és anyagi károkat okozhat a
25.ábra HBD-46R (DYM1666)

okozni a kidobónyilásban a gépház alatt. Ne nyirjon a

6.3 KEZELÉSI ELJÁRÁSOK
Működés

A

Működés

FIGYELEM: A

fű

második menetben nyírjon az

közben ha kiengedi a féket, a motor és a

fűnyíró

leáll.

első

eltömődést

hosszának 1/3-ánál többet. Hosszúra nött fű

nyírásakor célszerű két menetben végezni a nyírást, a második menetben nyírja le a

közben szorosan tartsa a fékfogantyút két kézzel.

Megjegyzés:

környező

tárgyakban és magában a fűnyiróban is. Ne nyirjon nedves füvet. A nedves fűnyesedék hajlamos

26.ábra HBD-46R (DYM1666)

fű

második 1/3-át. A

menethez képest más irányban. A menetekben kis mértékű átfedés

emellett segít a vágás egyenetlenségeinek kijavításában a gyepen. A fűnyírót a legjobb vágási eredmény

fűnyíró az akaratlan elindítások megakadályozása érdekében rendelkezik egy

érdekében üzemelje teljes gázzal. A fűnyiróház alját minden egyes használatot követően meg kell tisztítani,
eltávolítva a lerakódott füvet, mely megakadályozhatja a

megfelelő

mulcsozást. Levelek nyírása során

motorfékkel is, melyet a motor beindítása előtt vissza kell húzni. A fűnyiráshoz tartsa a kart üzemi állásban. Ha

ügyeljen arra, hogy azok szárazak legyenek és ne képezzenek nagyobb halmokat. (Ne várja meg, hogy az

a motor vezérlökarja kiengedett helyzetben van, azt vissza kell tolni a kiinduló helyzetébe, ahol a motor

összes levél lehulljon a fákról,

automatikusan kikapcsol és a penge azonnal leáll. A fűnyírás megkezdése előtt ellenőrizze az indító/leállító
kart néhányszor, hogy az
működtethető-e

megfelelően működik-e. Győződjön

meg arról, hogy a

feszítőkábel

könnyedén

(azaz hogy az nincs-e beakadva vagy megcsavarodva)

A
meg a

mielőtt

nyírni kezdene.)

FIGYELEM: Ha idegen tárgyba akad, állítsa le a motort. Vegye ki a gyertyakábel! és alaposan vizsgálja
fűnyírót,

hogy az nem sérült-e meg, mielőtt újrainditaná és üzemeltetné. Ha működés közben a fűnyíró

túlzott mértékben rázkódik, az sérülésre utalhat. Azonnal

6.4 A MOTOR LEÁLLiTÁSA
A motor és a penge leállításához engedje ki a fékvezérlő kart (27.ábra).

ellenőrizze

a berendezést és javítsa meg.

6.7 FŰGYŰJTŐ
A

fűgyűjtő felső

működés

részén egy külön textildarab található (29. ábra). Ez egy

telítettségjelző.

közben fel és le mozog, mely azt jelzi, hogy a fünyesedékek beszívódnak a

A

tel ítettségjelző

fűgyűjtöbe.

Ha a

telitettségjelző mozgása leáll, a fűgyűjtő megtelt. Kapcsolja ki a fűnyírót. Ürítse ki és tisztítsa meg a fűgyűjtő!.

27.ábra

6.5 HÁTSÓKERÉK-MEGHAJTÁS
Csak a HBD-46R (DYM1666) modellekhez
Húzza meg az önjáró vezérlés karját, és a fűnyíró automatikusan egyenesen fog haladni
sebességgel.
Engedje fel az önjáró vezérlés karját, és a

fűnyíró

leáll (28.ábra).

kb. 3 km/órás

29.ábra

6.8 GÉPHÁZ
A fűnyíróh áz alját minden egyes használatot követően meg kell tisztítani a levágott fű, levelek vagy más
anyagok eltávolításához. Ezek a lerakódások aktív szerves anyagokat tartalmaznak, melyek kedveznek a
rozsdának és a korróziónak. A gépház aljának megtisztításához döntse meg a fűnyírót és kaparja tisztára egy
megfelelő

A

szerszám segítségére (ne feledje megszüntetni a gyertyakábel csatlakozását).

A fűnyírót mindig arra az oldalára fektesse, amelyiken a légszürö felfelé néz. Ha a

légszűrő

lefelé néz,

az a benzin vagy az olaj kifolyásához vezethet.

6.9 UTASÍTÁSOK A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSÁHOZ
28.ábra

A HBD-41 (DYM1651 PF) modellekhez
A fűnyíró egy központi magasságállító karral rendelkezik, melynek segítségével a magasság 7 állásban

14

15

módosítható.
A magasság nem más, mint a penge távolsága a talaitól. A beállításra 25 mm és 75 mm közözz 7 állásban van
lehetőség

(30.ábra) .

FIGYELEM: A nem megfelelő gyújtógyertyák kárt tehetnek a motorban.

A

Ajó teljesitményhez a gyújtógyertyán be kell állítani a

megfelelő elektródhézagot, és el kell távolítani

róla a lerakódásokat.
fűnyírót.

1.

A vágási magasság módosításához állítsa le a

2.

A központi magasságállító karnak köszönhetően a magasság 7 állásban módosítható.
A vágás magasságának megváltoztatásához nyomja meg a beállítókart a kerék felé, majd mozgassa

2. Használja a gyújtógyertyához használható fogót (A jelű tartozék) a gyújtógyertya kivételéhez.

balra vagy jobbra a fokozatok közt a kívánt magassághoz.

3. Vizsgálja meg a gyújtógyertyát. Ha sérült vagy korrodálódott, vagy ha az alátét rossz állapotban van, illetve

1. Csatolja le a

fedősapkát

gyújtógyertya

(10. Elem) a gyújtógyertyáról, majd távolítson el minden szennyeződést a

környékéről.

ha az elektróda elkopott, cserélje ki.
4. Mérje le az elektród hézagot egy megfelelő

mérőeszközzel.

Ehhez részleteket a 4. táblázatban talál. Ha a

hézagon állítani kell, hajlítson óvatosan az oldalsó elektródán.
5. Helyezze vissza a gyújtógyertyát óvatosan kézzel , elkerülve a ferde becsavarást.
6. Miután a gyújtógyertya a helyére került, szorítsa meg a gyújtógyertya kulcsával (A jelű tartozék).
7. Ha új gyújtógyertyát szerel be, az alátét leszorításához szorítson rajta még fél fordulatot miután a helyére
került.
8. Ha az eredeti gyújtógyertyát szereli vissza , az alátét leszorításához szorítson rajta még 1/8-1/4 fordulatot
30.ábra

miután a helyére került.

A

A HBD-46R (DYM1666) modellekhez
A fűnyíró egy központi magasságállító karral rendelkezik, melynek segítségével a magasság 10 állásban
módosítható.
A magasság nem más, mint a penge távolsága a falaitól. A beállításra 25 mm és 75 mm közözz 10 állásban
van lehetőség (31.ábra).
1.

A vágási magasság módosításához állítsa le a

2.

A központi magasságállító karnak

túlszorítása kárt tesz a hengerfej meneteiben.

9. Tegye vissza a gyújtógyertyára a fedősapkát.
FÉKBETÉTEK
Ellenőrizze

fűnyírót.

köszönhetően

FIGYELEM: Ha a gyújtógyertya laza, az felmelegedhet és kárt tehet a motorban. A gyújtógyertya

..

a magasság 10 állásban módosítható.

és/vagy cseréltesse ki a motor fékbetéteit egy helyi szervizben rendszeresen, csak eredeti

pótalkatrészeket használjon.

A vágás magasságának megváltoztatásához nyomja meg a beállítókart a kerék felé, majd mozgassa
balra vagy jobbra a fokozatok közt a kívánt magassághoz.

8. KENÉSI UTASÍTÁSOK

A

VIGYÁZAT: A SZERVIZELÉS MEGKEZDÉSE

ELŐTT SZÜNTESSE MEG A GYÚJTÓGYERTYA

CSATLAKOZÁSÁT.
1. KEREKEK - Kenje át a golyóscsapágyakat minden keréknél egy idényben legalább egyszer.
2. MOTOR - Cseréjen motorolajat minden 25 óra után, ha nagy megterhelés mellett használja vagy magas
környezeti

hőmérséklet

mellett.

9. TISZTÍTÁS
31.ábra

A

7. KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

1. Törölje át a gépházat egy száraz ruhával.

VIGYÁZAT: Ne permetezzen a motorra vizet. A víz kárt tehet a motorban vagy beszennyezheti az

üzemanyagrendszer!.
2. A gépház alját tisztítsa meg folyadékkal vagy vízpermettel. Döntse meg a
A biztonságos, gazdaságos és problémamentes

működéshez

a helyes karbantartás elengedhetetlen. Emellett

légszűrő

fűnyírót

oldalra úgy, hogy a

felfel é nézzen.

segít a motor alacsony károsanyag-kibocsátási szintjének fenntartásában.
Ne feledje, hogy egy hivatalos szerviz tudja, mi a jó a motornak, és minden eszköz a rendelkezésére áll annak
karbantartásához és javításához.

VIGYÁZAT: Ne hagyja, hogy a kosz, por eltömitse a levegőszűrő szivacsbetétjét. A motor levegőszűrő

GYÚJTÓGYERTYA

Csak eredeti, gyártótól származó pótgyertyát használjon. A legjobb eredmények érdekében a gyújtógyertyát
minden 100 óra
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üzemidő

9.1 A MOTOR LEVEGÖSZŰRÖJE
A légtisztítórendszer egy szivacsbetétet tartalmaz, mely el mosható és tovább használható.

után cserélje ki.

DG350:

Ajánlott gyújtógyertya

~

Torch F6RTC és Torch F7RTC.

DG450 (DYM1P64FA):

Ajánlott gyújtógyertya

~

Torch F6RTC.

A

szervizelésére (tisztítására) 25 órányi normál

fűnyírást követően

. . gyakrabban kell karbantartani, ha a fűnyírót száraz,
1. Nyomja le a
2. Vegye ki a

szűrőfedő

szűrőfedőt

vagy szükség . A szivacsbetétet

poros környezetben használják.

tetején lévö két fület (32.ábra) .

(33.ábra).

3. Mossa el a szűrőbetétet mosószeres vizben. NE HASZNÁLJON BENZINT!
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4. Hagyja a szürőbetétet levegőn száradni legalább 12 órán keresztül.

Hosszabb használat után, különösen homokos talaj esetén a penge el kophat, és elveszítheti eredeti alakját. A

5. Tegye vissza a szürőt.

vágás hatékonysága csökken, a pengét ki kell cserélni. A pengét csak jóváhagyott gyári pótpengére cserélje.

MEGJEGYZÉS: Ha a szűrő elkopott, elszakad, sérült, vagy nem lehet megtisztítani, cserélje ki.

A penge kiegyensúlyozatlanságából vagy gyengeségéből fakadó károkért a gyártó nem vállalja a felelősséget.
Ha a pengét kicseréli az eredeti típusra cserélje mely a pengén jelölve van.
Modell

Pengetípus

HBD-41 (DYM1651PF)

DAYE 26300100401

HBD-46R (DYM1666)

DAYE 2105200263

9.4MOTOR
Ellenőrizze

az olajszintet minden alkalommal, amikor a motort beindítja. Akkor kell olajat betölteni , ha a szintje

eléri a „min" jelzést a szintpálcán. Az olajat évente egyszer cserélni kell.
32.ábra

33.ábra

Tisztítsa meg a légszüröt a 9.1 fejezetben leírt utasítások szerint.
Különösen poros környezetben történő használat esetén tisztítsa meg néhány óránként. A gyenge

9.2 VÁGÓPENGE

A

motorteljesítmény általában azt jelzi, hogy a légszűrőt meg kell tisztítani.

mielőtt a vágópengével

VIGYÁZAT: Ne feledje a gyújtókábel csatlakozását megszüntetni és földelni,

dolgozik, hogy megakadályozza a motor akaratlan beindulását. Vegyen fel vastag

kesztyűt, mielőtt

a

vágópengékhez érne.
Döntse meg a

fűnyírót

A gyújtógyertyát szezononként egyszer tisztítsa meg, és

ellenőrizze

az elektród hézagot. A gyújtógyertyát

ajánlott minden fűnyírási szezon elején kicserélni. A megfelelő gyertyatípust és az elektródhézag adatait az
útmutató 7. részénél találja.
Tisztítsa meg a motort rendszeresen egy ruha vagy egy kefe segítségével. A hűtőrendszert (ventilátorház

oldalra úgy, hogy a

légszűrő

felfelé nézzen. Csavarja ki azt a

hatlapfejű

csavart az

környéke) tartsa tisztán , hogy biztosítva legyen a motor megfelelő működéséhez és kellően hosszú

alátéttel együtt, mely a pengét és az adapterét a motor fötengelyéhez rögzíti. Vegye le a penge adapterét a

élettartamához szükséges légáramlás. A kipufogó környékéről mindig távolítsa el a füvet és a koszt.

fötengelyröl.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében javasolt a fűnyírót szezononként egyszer megvizsgáltatni

~IGYELEM:

Időnként vizsgálja meg a penge adapterét, hogy azon nincsenek-e repedések, különösen, ha

idegen tárgyba ütközik. Cserélje ki, ha szükséges.

A legjobb eredményeket akkor éri el, ha pengéje éles. A penge kiélesítéséhez azt vegye le és köszörülje vagy
reszelje meg a vágóéle!,

lehetőleg

megtartva az él eredeti formáját. Rendkívül fontos, hogy minden vágóéle!

egyforma mértékben köszörüljön meg, hogy a penge egyenletes maradjon. Ha a penge kiegyensúlyozatlanná
válik az túlzott rázkódást okozhat, mely végül akár a motorban és a fűnyíróban is kárt tehet. A penge
egyensúlyát ellenőrizheti egy csavarhúzóra állítva. A nehéz oldalról távolítson el annyi fémet, hogy az
egyensúly helyreálljon.

A penge és a penge adapterének visszaszerelése

egy müszerésszel.

9.5 TÖMLŐCSATLAKOZÓ A GÉPHÁZ ÉS A VÁGÓPENGE TISZTÍTÁSÁHOZ
Csak a HBD-46R (DYM1666) modellekhez

A

MEGJEGYZÉS: A tisztítás

előtt távolítsa el a füvet.

1. Illessze a tömlöcsatlakozót a gépház tetején lévő víztömlőcsatlakozóba, majd ellenőrizze azok szoros
kapcsolódását (36.ábra).
2. A tömlő másik végét csatlakoztassa egy vízcsapra. Nyissa meg a vizet.

előtt

kenje meg a főtengelyt és a pengeadapter

belső

felületét könnyű kenöola]al. Illessze be a kulcsot a pengeadapterbe, majd szerelje azt rá a motor fötengelyére,
nyomja bele az alátétet a pengeadapterbe, majd szerelje rá a pengét a 34 és 35. ábra szerint. A pengét az
alkatrészmegjelölésével az adaptertöl kifelé nézve helyezze fel. Igazítsa az alátétet a pengére és helyezze be

3. Indítsa be a motort. Az automatikus tisztítás ekkor elindul. Állítsa le a motort legfeljebb 5 perc múlva.
4. A tisztítást követően vegye le a tömlőt és tárolja egy tiszta és biztonságos helyen.
5. Törölje le a vizet a gépház fedeléről és a penge felületéről. A korrózió és a rozsdásodás megakadályozása
érdekében enyhén kenje meg a pengét.

a hatlapfejű csavart. Szorítsa meg a hatlapfejü csavart az alábbiakban leírt forgatónyomatékkal :

tömlőcsatlakoz

36.ábra
34.ábra HBD-41 (DYM1651F)

35.ábra HBD-46R (DYM1666)

9.3 A PENGE MEGHÚZÁSI NYOMATÉKA
Középső

csavar 40 Nm - 50 Nm. MINDEN anyacsavar és csavar megfelelő nyomatékát rendszeresen

ellenőrizni
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kell.

A
A
A

VIGYÁZAT: A motort óvatosan, az útmutatóban leírtak szerint indítsa be, a lábait ped ig tartsa távol a
pengétől.

VIGYÁZAT: Ne döntse meg a fűnyírót, amikor a motort indítja. A fűnyírót egyenletes felületen indítsa

be, ahol nincs magas fü vagy más akadály.
VIGYÁZAT: Tartsa a kezeit és a lábait a forgó részektől távol. Ne indítsa be a motort, amikor a
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kidobónyílás elölt áll.

A

FIGYELEM: A tisztítás során tilos bármi más

műveletet,

például

fűnyírást

vagy mulcsolást stb.

végezni.

4.

A rozsdásodás megakadályozása érdekében enyhén kenje meg a pengét.

5.

A fűnyírót tárolja száraz, tiszta, fagyvédett helyen, jogosulatlan

A

MEGJEGYZÉS: Ha bármilyen elektromos berendezést rossz

vagy szilikonnal, különös tekintettel a mozgó alkatrészekre.

1.

- Ha az indítózsinór csatlakozása a fogó

zsinórvezetőj én

megszakad, szüntesse meg a

pengevezérlő

és külsejét, továbbá a motor is könnyen indul majd, amikor újra használja.

gyújtókábel csatlakozását és földelje, nyomja le a

fűnyírónak a tárolás előtt teljes mértékben le kell hűlnie.

lassan a motorból. Csúsztassa be az indítózsinórt a
Szállítás

történő előkészítéséhez

Állítsa le a motort és hagyja lehűlni. Ezután szüntesse meg a gyújtókábel csatlakozását és ürítse ki a

működését

VIGYÁZAT! A

A fűnyíró tároláshoz

szellőzésű helyen vagy fészerben tárol,

- ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg vagy csomózza össze a vezetékeket.

Fűnyírója problémamentességének és jó külsejének megőrzése érdekében a tárolásra való előkészítés
elengedhetetlen. Az alábbi lépések segítenek abban, hogy a rozsda vagy a korrózió ne támadhassa meg a

A

elzárva.

- Ügyelni kell a berendezés rozsdásodás elleni védelmére. Kendje át a berendezést könnyű olajjal

10. TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK (SZEZONON KÍVÜL)

készülék

személyektől

kövesse az alábbi lépéseket.

kart és húzza ki az indítózsinórt

zsinórvezető

csavarjába a fogón.

A szezon utolsó fű nyírását követően ürítse ki a tankot.

benzintankot a motor kézikönyvében leírtak szerint. Ügyeljen arra, hogy amikor a fűnyírót akadályokon áttolja,

A benzin oxidálódik és megromlik a tárolás során. Megromlott benzinnel a motor nehezen indul, továbbá a

a penge ne hajoljon vagy sérüljön meg.

benne

lévő

lerkódások eltömíthetik az üzemanyagrendszer!. Ha a motorban

lévő

benzin megromlik a

tárolás során, a karburátort és az üzemanyagrendszer egyéb elemeit javítani vagy cserélni kell.
Az az

idő,

amíg a benzintankban és a karburátorban funkcionális problémák okozása nélkül maradhat,

függ a benzin márkájától, a tárolási
A részben megtöltött tankban a
hőmérsékletek

hőmérséklettől,

illetve attól, hogy a benzintank tele volt vagy sem.

levegő elősegíti

az üzemanyag romlását. A magasabb tárolási

is gyorsítják ezt. A benzin problémái néhány hónapon belül, de akár hamarabb is

felléphetnek, amennyiben a benzin már a betöltéskor nem volt friss.
Az üzemanyagrendszer károsodására a tárolás

előkészítésének

elmulasztása miatt a jótállás nem

vonatkozik.
a)

A

Ürítse ki a benzintartályt szívópumpa segítségével vagy üzemanyag-durvaszürőn keresztül.
VIGYÁZAT! A benzin leeresztését ne végezze zárt helyiségekben, nyílt láng közelében , stb. Ne
dohányozzon! A

benzingőz

robbanást vagy tüzet okozhat. A benzin különösen gyulladás- és

robbanásveszélyes, a benzin kezelése során súlyos égési sérülések veszélye áll fenn. Állítsa le a
motort, és maradjon távol

hőforrásoktól,

szikráktól és nyílt lángoktól. A betöltést kizárólag kültéren

végezze. A melléfolyt benzint azonnal törölje le.
Helyezzen

i.

karburátor

egy jóváhagyással
(16.

sz.

alkatrész),

rendelkező

a

benzintartályt

kifröccsenés

a

megelőzése

érdekében használjon egy tölcsért.
ii. Vegye le a

leeresztőcsavart,

majd

fordítsa az üzemanyag

szelephimbáját az „ON" állásba.
iii. Miután az összes üzemagyag távozott a tartályba, szerelje vissza a
leeresztőcsavart

az alátéttel. Szorítsa meg a leeresztőcsavart.

b)

Indítsa be a motort és hagyja járni, amíg az az összes benzint elhasználta.

c)

Vegye ki a gyújtógyertyát. Egy olajtartályból töltsön be kb. 20 ml olajat az égéstérbe. Használja az

indítómotort az olaj égéstérben

történő

egyenletes elosztásához. c) Tegye vissza a helyére a

gyújtógyertyát.
2.

Tisztítsa meg az

üzemanyag-durvaszürőt.

i. Vegye le az

üzemanyag-durvaszürőt

a benzintankról és az

üzemanyag-vezetékről .

ii. Tisztítsa meg az üzemanyag-durvaszüröt (távolítsa el a hálón
összegyűlt szennyeződéseket,

valamint

ellenőrizze,

hogy a hálón

nincs-e szakadás).
iii. Szerelje vissza az
3.
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üzemanyag-durvaszürőt

(A) és az üzemanyag-vezetéket.

Tisztítsa meg, majd kenje meg a fűnyírót a .Kenési utasítások" e. részben leírtak szerint.
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léghűtö

11. HIBAELHÁRiTAS
PROBLEMA

A

LEHETSEGES OK

TEENDO

A szivatókar nem a helyes

Tolja a kart a helyes állásba:

állásban van.

indul.

indításhoz.

111 működéshez.

A benzintank üres.

Töltse fel a tankot.

szüröbetét
A
elszennyezödött.

Tisztítsa meg a levegöszürö betétjét.

A gyújtógyertya kilazult.

Szorítsa meg a gyújtógyertyát.

A gyújtókábel kilazult vagy a

A motor nem

1\1

csatlakozása megszakadt.

A

Illessze a helyére a gyújtókábel! a gyertyán.

motor

ház alatt.

a légjáratokból.

Túl kicsi a gyertyahézag.

magas
fordulatszámon

Állítsa be az elektródahézagot.

kihagy.
Túlmelegszik a

A hűtölevegö útja elzáródott.

Távolítsa el a szennyezödéseket a bordák közül és

Nem

Szereljen be eredeti gyújtógyertyát, és helyezze

motor

a légjáratokból.
megfelelö

hűtöbordákat

gyújtógyertya.

fel a

Rendellenesen

Lelazult a vágópenge.

Szorítsa meg a pengét

vibrál a

A

fűnyíró

kiegyensúlyozatlan.

vágópenge

tartalmazó lemezt a motorra.

Cserélje ki a pengét.

gyújtógyertya

elektróda hézaga

nem

Állítsa be az elektródahézagot.

megfelelö.
gyújtógyertya

A

Szereljen be egy új, megfelelö elektród hézaggal rendelkezö

meghibásodott

gyertyát.

A karburátorba benzin folyt

Vegye ki a levegötisztító betéte, majd húzza meg az

be

indítózsinórt többször egymás után addig, míg a karburátor
magától ki nem tisztul, majd helyezze be a levegötisztító
betétjét.

Meghibásodott

Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

begyújtómodul
Ürítse le az üzemanyagot, és tisztítsa ki a tartályt.

Kosz vagy víz a benzintank

Tankoljon tiszta, friss benzint

belsejében.

Tisztítsa ki, vagy cserélje le a tanksapkát.

Eltömödött a tanksapka
szellözöfurata.

A motor
nehezen indul,

A szüröbetét

vagy gyengül a
teljesítménye.

elszennyezödött.

Elszennyezödött a légszüröbetét.

A karburátor eltömödött.

Vegye ki a gyújtógyertyát. Engedje le a benzintankot.
Tisztítsa meg a gyújtógyertyát és a karburátort. Ez ajánlatos

Nem a megfelelö, vagy
szennyezett üzemanyagot

egy hivatalos szervizben elvégeztetni.

használt.
A

motor

Szereljen be egy új, megfelelö elektród hézaggal rendelkezö

Hibás a gyújtógyertya.

egyenetlenül
működik.

gyertyát.
A

gyújtógyertya

elektróda hézaga
megfelelö.

nem

A
elszennyezödött.

szűröbetét

A

sz(lröbetét

elszennyezödött.
Gyenge az

Eltömödtek

alapjárat.

motorburkolat

Állítsa be az elektródahézagot.

Tisztítsa meg a levegöszürö betétjét.
Tisztítsa meg a levegöszürö betétjét.

a

Távolítsa el a szennyezödéseket a nyílásokból.

szellözönyílásai.
Eltömödtek a
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hűtöbordák

a

Távolítsa el a szennyezödéseket a bordák közül és
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12. JÓTÁLLÁS

KARBANTARTÁSI IGAZOLÁS

12.1 garancia az első 2 évben

Az esetleges anyag- vagy gyártási hibákat mérlegelés után javítjuk vagy cseréljük. A termékre 24 hónapos
jótállás vonatkozik az

első

S.év

motorolajcsere

vásárlás napjától számítva. Ez érvényes minden anyag- és gyártási hibára. A

A

garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

légszűrőbetét

tisztítása

A légszüröbetét cseréje

Kopó alkatrészek, például

A gyújtógyertya beáll ltása

o

kések

o

fügyüjtö zsákok

o

kerekek, keréksapkák és kerékcsapágyak

o

meghajtószíjak és bowdenek

o

légszűrők,

A gyújtógyertya cseréje
A lendkerekes fémtárcsa
ellenőrzése és szükség szerint
cseréje

gyújtógyertyák, karburátorok

•

Szakszerűtlen kezelésből

•

Üzleti célú használatból fakadó károk

A szikrafogó megtisztítása és

vagy külső behatásból, módosításból fakadó károk

szükség szerint cseréje
A benzintank tisztítása

Hogyan kell a garanciát érvényesíteni?

•

1. év

tétel

A

Ami fontos: Az első vásárlás dátumának igazolása érdekében tartsa meg a vásárlási számlát.
Esetleges javítás esetén tárolja az eredeti csomagolásban. A jótállás érvényesítése esetén vegye fel
a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, legyen kéznél ez a garancialevél és a vásárlást igazoló nyugta
másolata. Fenntartjuk a jogot a jótállási igény elutasítására, amennyiben a vásárlás ténye nem
igazolható, vagy ha nyilvánvaló, hogy a terméket nem tartották rendesen karban.

A szelephézag ellenőrzése és
szükség szerint beállítása

Az égéstér megtisztítása
megszorítása

A Hurricane meghosszabbítja a garanciát öt évre (60 hónapra) a vásárlás elsö napjától számítva a 12.1

A penge kiélezése, kiegyenlítése

vagy cseréje
műhelyében

A kerékcsapágyak és a penge

megkenése

karbantartották,
•

az alábbi karbantartási igazolást lepecsételték az erre kijelölt helyeken,

•

illetve a garanciaigénnyel együtt bemutatják a javítás és a karbantartás számláit.

és

a csavarok, csavaranyák

12.2 meghosszabbított öt éves garancia

pontnál leírt feltételek szerint, amennyiben
• a fűnyírót éves gyakorisággal egy jóváhagyott szervizben vagy a Hurricane

benzincső ellenőrzése

szükség szerint cseréje

Egyéb műveletek és
megjegyzések

A jóváhagyott szerviz pecsétje,
aláírás

13.KÖRNYEZETVÉDELEM
A berendezés csomagolása a szállítás során

történő

sérülések

megelőzésére

szolgál. A csomagolás

nyersanyagokból készült, tehát újrafelhasználható és visszajuttatható a nyersanyagrendszerbe. A készülék és
a tartozékai
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különböző

anyagokból állnak, például

fémből

és

műanyagból.

A meghibásodott alkatrészeket

25

külön hulladékgyűjtőbe kell eljuttatni. Érdeklődjön a termék eladójánál vagy a helyi önkormányzatnál.

14. EK - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
EK Ezúton mi, a

1

Megfelelőségi

®

nyilatkozat

Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.
58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang 315403, Klna

Kijelentjük, hogy az általunk kereskedelmi forgalomba bocsátott formában a kialakításánál és típusánál
fogva az alábbi gép megfelel a EK irányelv rá vonatkozó

alapvető

biztonsági és egészségügyi

követelményeinek.

Bencinska vrtna kosilnica

Amennyiben a gépet az engedélyünk nélkül módosítják, ezen nyilatkozat érvényességét veszti
A gép megnevezése:

Benzines fűnyíró

A gép típusa:

DYM1651PF

Lökettérfogat

98.5 cm 3

135 cm3

Max. vágási szélesség

410 mm

460mm

Mért hangerőszint:

91 .73 dB(A)

91 .7dB(A)

Garantált

hangerőszint:

DYM1666

Originalna navodila za uporabo

96 dB(A)
A DYM1651PF modellekhez

Model:

EK 2000/14
/ EK irányelv,
VII. Melléklet
Bejelentett
szercezet
a 2000/14/EC:0499
jelü EK irányelvhez

Bejelentett
szervezet:
TÜV Rheinland
LGA termékek GmbH
TÜV
Rheinland
LGA Products
GmbH
(0499) • Tillystrasse
2 • 90431
Nürnberg •0197
Németország
Tillystrasse
2, 90431 Nürnberg,
Németország

HBD-41 (DYM1651 PF)

A DYM1666 modellekhez

H8D-46R (DYM1666)

EK 2000/14
/ EK irányelv,
VII. Melléklet
Bejelentett
szercezet
a 2000/14/EC:0036
jelü EK irányelvhez

Bejelentett
szervezet:
TÜV
SÜD Industrie-Service GMBH (No
TÜV
SÜD lndustrie
Service
GmbH

0036) • Westendstrasse
199
• 80686 Németország
München • Németország
Westendstrasse
199 • 80686
München•

Alkalmazandó EC irányelvek

EK Gépészeti irányelv:2006/42/EC
EK Elektromágneses kompatibilitási irányelv:2014/30/EU
EK Zajkibocsátási irányelv: 2000/14/EC

Alkalmazandó harmonizált

EN ISO 5395-1

szabványok

EN ISO 5395-2

Za DYM1651PF)

EN ISO 14982
Hitelesített aláírás/Dátum/Hely

r~

(Za DYM1666)

Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.
58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang 315403, P. R. Kína

CE:

2018-10-07
Az aláíró titulusa

Ügyvezető igazgató

A müszaki dokumentum

Daye Europe GmbH

összeállítására jogosult személy

ParkstraBe 1a, 66450 Bexbach • Németország

neve és címe
Proizvajalec:
Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd .
No.58 Jinfeng Road
Yuyao, Zhejiang 315403
LR Kitajska
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Uvoznik:
Daye Europe GmbH
ParkstraBe 1a
66450 Bexbach
Nemcija

5. Z roko natančno namestite svečko, da se prepreči navzkrižen navoj.

navzdol do izbrane višine.

6. Po namestitvi

svečke jo

zateg nite z

ključem (pripomoček

A).

7. Ko nameščate novo svečko, jo zategnite še 1/2 obrata, da tako stisnete podložko.
8. Pri ponovni namestitvi stare svečke, jo zategnite še 1/8-1/4 obrata, da tako stisnete podložko.

A

OPOZORILO: Rahlo privila vžigalna svečka se lahko segreje in poškoduje motor. Pretesno privila
svečka

Pokrovček

9.

lahko poškoduje navoje v glavi valja.

pritrdite na svečko.

ZAVORNE OBLOGE
V lokalni delavnici redno preverjajte in zamenjajte zavorne blazinice motorja, za zamenjavo lahko uporabite

Slika 30

samo originalne dele.

Za HBD-46R (DYM1666)
Kosilnica je opremljena s

središčno ročico

Višina pomeni razda!io rezi/a od tat.

za nastavitev viši ne, ki ponuja 10 višinskih položajev.

Mogoče jo

je nastaviti od 25 mm do 75 mm ( 1O položajev) (Slika 31 ).

1.

Pred menjavanjem višine izklopite kosilnico.

2.

Centralna ročica za nastavitev viši ne vam ponuja 1O različnih višinskih položajev.

8. NAVODILA ZA MAZANJE
APOZOR: PRED SERVISIRANJEM ODKLOPITE VŽIGALNO

če želite spremenili viši no košenja, potisnite ročico za nastavitev proti kolesu, in se pomaknite navzgor ali

navzdol do izbrane višine.

1. KOLESA 2. MOTOR -

SVEČKO.

Kroglične

ležaje na vsakem kolesu vsaj enkrat na leto namažite z blagim oljem.
Motorno olje zamenjajte vsakih 25 ur, čega uporabljate pri velikih obremenitvah ali pri visokih

temperaturah okolja.

9. ČIŠČENJE
A

POZOR: Na motorja ne pršite vode. Voda lahko poškoduje motor ali onesnaži gorivni sistem.
1. Obrišite ohišje s suho krpo.

2.

Očistite

spodnjo stran ohišja s tekočino ali pršilno vodo. Vedno nagnite kosilnico tako, da bo stran z zračnim

filtrom na zgornji strani.

9.1 ČIŠĆENJE ZRAKA MOTORJA

Slika 31

Sistem za

Dobro vzdrževanje je bistveno za vamo,

ekonomično

in nemoteno delovanje. Prav tako je treba ohraniti nizko

raven emisije motorja.
Ne pozabite, da
popravilo.

pooblaščeni

serviserji poznajo vaš motor najbolje in so v celoti opremljeni za vzdrževanje in

zraka uporablja peno, ki jo je mogoče oprati in ponovno uporabiti.

A

motorja je potrebno očistiti po 25 urah normalne košnje.
kosilnico uporabljate v suhem prašnem okolju.

čišćenje

zraka

Peno je treba čistiti pogosteje, če

1. Pritisnite dva jezička na vrhu pokrova filtra (Slika 32) .
2. Odstranite pokrov filtra (Slika 33).
3. Peno filtra operite v milni

tekočini.

NE PERITE Z BENCINOM!

4. Pena filtra se mora sušiti vsaj 12 ur.

VŽIGALNA SVEĆKA
Uporabljajte le originalne nadomestne svečke proizvajalca. Za najboljše rezultate zamenjajte

svečko

po vsakih

100 urah uporabe.

A

čiščenje

POZOR: Ne pustite umazaniji ali prahu zamašili elementa iz pene v zračnem filtru. Element za

7. NAVODILA ZA VZDRžEVANJE

DG350:

Priporočena svečka ~

Torch F6RTC ali Torch F7RTC.

DG450 (DYM1P64FA):

Priporočena svečka ~

Torch F6RTC.

5. Filter nameslite nazaj na svoje mesto.

OPMBA: Filter zamenjajte,

čega opečete,

raztrgate, poškodujete ali ga ne morete

očistiti.

OPOZORILO: Nepravilne vžigalne svečke lahko povzročijo poškodbe motorja.

Za dobro delovanje mora biti svečka ustrezno zaprta in brez motenj.
1. Odstranite pokrovček (del 10) iz svečke in odstranite umazanijo iz območja svečke.
2. Z ključem (pri pomoček A) odstranite svečko.
3. Preglejte svečko. Zamenjajte jo če je poškodovana ali korodirana,
če je

če je

tesnilni podložek v slabem stanju ali

elektroda obrabljena.

4. Režo elektrode izmerite z ustreznim merilcem. Glejte tabelo pod točko 4. če je nastavitev potrebna,
popravite razmik tako, da previdno upognete stransko elektrodo.
16

Slika 32

Slika 33

9.2 REZILO
17

A

POZOR: Pred delu na rezilu obvezno odklopite in izvlecite žico

zaganjanje motorja. Preden se dotaknete rezi!,

zaščitite

svečke

svečke, da preprečite nenamerno

roke s težkimi rokavicami. Vedno nagnite kosilnico

tako, da bo zračni filter obrnjen na zgornjo stran. Odstranite šestrobni vijak in podložko, ki drži rezilo in adapter
za rezilo na

ročično

AoPOZORILO:

in specifikacije vrzeli elektrode.

Motor redno čistite s krpo ali

gred naprave. Odstranite rezilo in adapter iz ročične gredi.

ventilatorja) mora biti

čist,

brušenjem ali vstavljanjem rezil, da so čim bližje prvotnemu poševnem položaju. lzjemno pomembno je, da
prepreči

s krpo ali

čopičem.

Hladilni sistem

neuravnotežena raba rezila. Nepravilno ravnotežje

rezil bo povzročilo prekomerno vibriranje, kar bi lahko povzročilo morebitno poškodbo motorja in kosilnice.

A

OPOMBA: Pred

1. Konektor cevi vstavite v
2. Drugi konec cevi

priključak

priključite

za vodo na ohišju; zagotovite, da sta trdno povezana (Slika36).

na vodno pipo. Vklopite dovod vode.

3. Zaženite motor in avtomatsko

s težje strani, dokler se ne umesti enakomerno.

4. Po

Preden ponovno namestite rezilo in adapter na enoto, namažite motorno gred in notranjo površina adapterja

5. Obrišite vodo na ohišju in na rezilu. Rezilo rahlo naoljite, da preprečite korozija in rjo.

ključ

ohišja

čiščenjem odstranite steklo.

Ravnotežje rezila se lahko preskusi, tako da ga uravnotežite na izvijaču s kroglastim držajem. Odstranite rezila

rezila z blagim oljem. Vstavite

(območje

življenjsko dobo motorja. Odstranite vso travo in umazanijo iz območja dušilca.

Za najboljše rezultate košenja mora biti rezilo ostro. Rezilo se lahko izboljša bodisi z odstranitvijo, bodisi
mletja, da se

čistite

9.5 PRIKLJUČEK CEVI ZA ČIŠČENJE POKROVA IN REZILA
Samo za HBD-46R (DYM1666)

predmete. Po potrebi rezila zamenjajte.

količino

Motor redno

Da bi vaša garancija valjala, mora kosilnico enkrat letno prevariti strokovnjak.

Občasno preverite, če so se na rezilu pojavile razpoke, še posebej, če naletite na trde

vsak rezilni rob opravi enako

čopičem.

da omogoča pravilno kroženje zraka, ki je bistvenega pomena za delovanje in

čiščenju

čiščenje

se bo

pričalo.

lzklopite motor po maksimalno 5 minutah.

odstranite cev in jo shranite na čisto in vamo mesto.

v adapter za rezilo in ga namestite na motorno gred kosilnice, potisnite

podložko v adapter za rezilo in namestite rezilo (slika 34 & 35). Rezilo postavite s številko dala, obrnjenim

proč

od adapterja. Poravnajte podložko preko rezila in vstavite šestrobni vijak. Pritrdite šestrobni vijak na navor,
naveden spodaj:

prikljufek za vod
Slika 36

Slika 34

HBD-41 (DYM/65/F)

Slika 35

HBD-46R (DYM/666)

9.3 NAVOR ZA NAMEŠČANJE REZILA
Srednji vijak 40 Nm - 50 Nm. Vse matice in vijake je treba redno preverjati, da so pravilno tesnjeni.
Po dolgotrajni uporabi, še posebej po
Učinkovitost

peščenih

A
A
A
A

POZOR: Pazljivo zaženite motor v skladu z navodili in postavite noge daleč stran od rezila.
POZOR: Ko zaganjate motor, ne nagnite kosilnice. Kosilnico zaženite na ravni površini, kjer ni visoke
trave ali drugih ovir.

POZOR: Držite roke in noge proč od vrtljivih delov. Moto~a ne zaganjajte, ko stojite pred odprtino za
izmet trave.

OPOZORILO: Pri

čiščenju

ne izvajajte drugih dejanj, na primer košnja,

tovarniškim nadomestnim rezilom. Morebitne poškodbe, ki nastanejo zaradi neuravnoteženosti rezila ali

10. NAVODILA ZA SHRANJEVANJE (KO NI V UPORABI)
Ustrezna priprava na

skladiščenje

je bistvenega pomena za ohranjanje kvalitete in dobrega izgleda vaše

kosilnice. Naslednji koraki bodo preprečili ~i in koroziji, da bi poslabšali funkcionalnost in izgled vaše kosilnice,

Ko zamenjate rezilo, morate uporabiti originalen tip, ki je označen na rezilu.

in bodo

omogočili

enostaven zagon motorja, ko jo boste znova uporabili.

Model

Tip rezila

HBD-41 (DYM1651PF)

DAYE 26300100401

A

HBD-46R (DYM1666)

DAYE 2105200263

Naslednji koraki so pomembni za pripravo kosilnice pred
1.

9.4MOTOR

POZOR! Pred shranjevanjem kosilnice mora biti motor popolnoma ohlajen.
skladiščenjem .

lzpraznite rezervoar po zadnji košnji sezone.
Bencin bo pri

ko zaženete motor, preverite nivo olja. Olje je potrebno napolniti, ko dosežete oznako "min" na merilni

skladiščenju

oksidiral in se bo tako poslabšal. Postani bencin

boste morda morali

Servisirajte zračni filter po navodilih pod 9.1.

Dolžina časa, ko bencin lahko pustite v rezervoarju in

Motor očistite vsakih nekaj ur kadar se uporablja v zelo prašnih pogojih. Slaba zmogljivost motorja navadno

razlikuje od faktorjev, kot so mešanica bencina, temperatura pri

čistilec

zraka.

18

na začetku vsake sezone košnje. Prevarite navodila pod

težak zagon in

uplinjač

in druge sestavne dele gorivnega sistema, servisirali ali zamenjati.
uplinjaču ,

in nebo povzročal funkcionalnih težav, se
skladiščenju

in ali je rezervoar za gorivo

delno ali v celoti napolnjen.

Vžigalno svečko je treba očistiti in vrzel elektrode ponovno nastaviti enkrat na sezono. Zamenjava svečke se
priporoča

povzroča

gumijaste depozite, ki zamašijo gorilni sistem. će se bo bencin v motorju med skladiščenjem poslabšal,

palici. Olje je treba zamenjati enkrat na leto.

kaže, da je treba servisi rati

itd.

tleh, se bo rezilo obrabilo in izgubilo nekaj prvotne oblike.

rezanja se bo zmanjšala, zato je rezilo potrebno zamenjati. Zamenjajte rezilo samo z odobrenim

šibkega materiala, niso v pristojnosti proizvajalca.

Vsakič,

mulčenje

točko

7 tega

priporočnika

za pravilan tip

Zrak v delno napolnjenem rezervoarju spodbuja poslabšanje goriva, kot ludi zelo tople temperature.
Težave z gorivom se lahko pojavijo v nekaj mesecih ali celo prej,

če

rezervoarja niste napolnili s svežim

19

gorivom.
Garancija ne pokriva okvar gorivnega sistema ali težav pri delovanju motorja, ki so posledica
malomarnosti pri pripravi na skladiščenje.
a)

A

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV
VERJETNI RAZLOG

PROBLEM

Bencinski rezervoar izpraznite s sesalno

črpalko

Postavite

POZOR! Bencina ne izpraznite v zaprtih prostorih, ali v neposredni bližini odprtega ognja itd. Ne
kadite! Bencinski hlapi lahko

UKREP ZA POPRAVILO

ali skozi cev za gorivo.

povzročijo eksplozijo ali ogenj. Bencin je lahko vnetljiv in eksploziven,

obstaja nevarnost resnih poškodb. Pred praznjenjem ustavite motor in

počakajte,

Pogonska

ročica

ni v pravilnem

položaju.

da se ohladi.

ii. Odstranite odtočni vijak in potisnite

ročico

~

ventila za gorivo v položaj

--

"VKLOP".
drenažni vijak in podložko. Zategnite vijak za

odtočno

c)

Odstranite

Počistite

Trdno pritrdite svečko.

Žica za vžigalno svečko je izklopljena ali
Reža vžigalne svečke je neprimerna.

k§J

Vlijte ca. 20 mi olivnega olje, da napolnite zgorevalno komoro. Pripravite

element zračnega filtra.

Namestite žico na svečko.
Nastavite razdaljo med elektrodami .

Vžigalna svečka je okvarjena.

Namestite novo svečko in jo pravilno

Uplinjač je

Odstranite

poplavljen z gorivom.

element

priključite.

čiščenje

za

zraka

in

zaganjalnik, da enakomerno porazdelite olje v zgorevalno komoro. Zamenjajte svečko.

neprekinjeno privijte vrv za zaganjalnik, dokler se

Očistite rezervoar za gorivo.
i. Odstranite filter iz rezervoarJa tn cevi za gorivo.

element za

2.

ii.

Očistite

uplinjač

filter (odstranite umazaniJo, ki se Je nabrala na mreži, m

Okvarjeni modul za vžig

prevarite, da mreža ni pokvarJena).
iii. Ponovno namest,te filter (A) m cev za gorivo.
Očistite

3.

4.
5.

Element zračnega filtra je umazan.
Vžigalna svečka ni trdno pritrjena.
odklopljena iz vtiča.

cev.

Zaženite motor in pustite, da teče, dokler ne porabi preostalih zalog bencina.
svečko.

Motor se ne
zažene.

iii. Potem ko se je vse gorivo izpraznilo v posodo; ponovno namestite
b)

Napolnite rezervoar z gorivom.

Rezervoar za gorivo je prazen.

1

I\I za zagon

I I I delovanje.

Praznite samo na prostem, kjer ni nevarnosti stika z iskrami in plamenom. Razlitje takoj obrišite.

i. Pod uplinjač (del 16) namestite odobreno posodo za bencin in
uporabite lijak, da preprečite razlitje goriva.

ročico na pravilan položaj:

in za

m namažite kos,lnico, kotJe opisano zgoraJ v poglavJu "Navodila za

mazanje".

Motor je težko

Rezilo malenkost namažite, da

zagnati ali

Kosilnico shranite na suhem,

preprečite

čistem

korozijo.

in zaščitenem prostoru pred mrazom, izven dosega

nepooblaščenih

izgublja moč.

A

OPOMBA Pri shranjevanju katere koli vrste energetske opreme v ne

zračenem ali skladišču za material,

- Paziti je treba na opremo, ki lahko zarjavi. Z uporabo lahkega olja ali silikona namažite opremo,
zlasti kable in vse gibljive dele.

vrv za zagon. Potem spustite zaganjalno vrv v

vijačno

odprtino na ročaju.

navodili v
ovire.

lzpraznite gorivo in očistite rezervoar. Napolnite
rezervoar s

Prezračevalna

priročniku

svečke

čistem,

svežim gorivom.

Očistite

ali zamenjajte pokrov rezervoarja.

Očistite

element zračnega filtra.

rezervoarja je zamašena.
Element zračnega filtra je umazan.
zamašen. Uporabljeno je bilo

ali umazano gorivo.

Odstranite

svečko.

Očistite svečko

delavnica,

in

lzpraznite rezervoar za gorivo.

uplinjač.

pooblaščena

To mora storiti

za popravilo motorja.

Vžigalna svečka je okvarjena.

Namestite novo svečko in jo pravilno

Reža vžigalne svečke je napačna.

Nastavite razdaljo med elektrodami .

Element zračnega filtra je umazan.

Očistite

element zračnega filtra.

Element zračnega filtra je umazan.

Očistite

element zračnega filtra.

Motor slabo

Zračne

reže v pokrovu motorja so

blokirane.
Zračne

in izpraznite rezervoar za gorivo v skladu z

za motor. Poskrbite, da ne boste upognili ali poškodovali rezila, ko potisnete kosilnico čez

odprtina v pokrovu

Motor ne

deluje.

lzklopite motor in pustite, da se ohladi. Nato odklopite žico

Obrnite se na servisnega zastopnika.

deluje

- če se vrv za zagon odklopi od ročaja, odklopite in odstranite žico za svečko in počasi potegnite
Prevoz

Potem ponovno namestite

zraka.

gorivo.

napačno

pravilno.

- Pazite, da ne upognete ali pokvarite kablov.

počisti.

čiščenje

Umazanija ali voda v rezervoarju za

Uplinjač je

oseb.

ne

reže pod ohišjem ventilatorja so

blokirane.
svečke

priključite.

Odstranite umazanijo iz rež.
Odstranite umazanijo iz rež in zračnih prehodov.

Motor

Razmik med elektrodami

preskakuje pri

preblizu.

Nastavite razdaljo med elektrodami.

Pretok hladilnega zraka je omejen.

Odstranite morebitne ostanke trave iz rež v

Nepravilna vžigalna svečka.

Namestite originalno vžigalno svečko in hladilne

je

visoki hitrosti.
Motor

se

pokrovu, ohišju puhala, in zračnih prehodov.

pregreva.

odprtine na motor.
Kosilnica

Rezila niso trdno pritrjena.

nenormalno

Rezalni sklop je neuravnotežen.

vibrira.
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Zategnite rezila.
Zamenjajte rezilo.

21

12. GARANCIJA

DOKAZILO O VZDRžEVANJU

12.1 Garancija za prvi 2 leti

Predmet

1 leto

Morebitne okvare materiala ali proizvodnje se po našem izboru odpravijo s popravilom ali zamenjavo. Ta
izdelek ima 24-mesečno garancijo, šteto od dneva prvega nakupa. Ta garancija pokriva vse okvare, ki jih

očiščena

povzroči

menjava pene zračnega filtra

material ali pa so posledica napak v proizvodnji. Garancija ne pokriva:

Dodatnih delov, kot so:
o

Rezila,

o

vreče

o

kolesa, pokrovi koles in ležaji,

o

pogonski jermeni,

o

zračni

kleščni

kabli,

zamenjana

svečke, uplinjači.

odvodnik isker je preverjen in po

Poškodbe in napake, ki izhajajo iz nepravilnega ravnanja, zunanjega vpliva ali modifikacij naprave.
Poškodbe po komercialni uporabi.

cev za gorivo je preverjena in po

Kaj je pomembno: Račun je treba hraniti kat dokazilo za datum prvega nakupa. Za morebitno
popravilo shranite ludi originalno škatlo. V primeru uveljavljanja garancije se obrnite na našo službo
za stranke s lem garancijskim listom in kopijo vašega dokazila o nakupu. Pridržujemo si pravico do
zavrnitve zahtevkov,

če

nakupa ni

mogoče

dokazati ali

pače

izdelek ni bi! ustrezno servisi ran.

potrebi zamenjana
odprtina ventila je preverjena in po
potrebi nastavljena
zgorevalna komora je očiščena
matice in vijaki so priviti

12.2 Podaljšanje garancije za 5 let

Hurricane podaljša vašo garancijo za pet let (60 mesecev) od prvega datuma nakupa, kot je opisana pod

Rezilo je naostreno, uravnoteženo
ali zamenjano

12.1 , če:
je kosilnico letno servisiral
Hurricane,

pooblaščeni

je dokazilo o vzdrževanju žigosano na
•

potrebi zamenjan
rezervoar za gorivo je očiščen

Kaj storiti ko želite uveljaviti garancijo?

•

filtra

menjava svečke

•

točko

zračnega

zavorna blazinica kolesa je
preverjena in po potrebi

•
•

pena

nastavitev svečke

za lovljenje trave,

filtri,

S leto

menjava molornega olja

prodajalec storitev ali podjetje za popravila in vzdrževanja

označenih področjih

se kopije popravnih in / ali vzdrževalnih

računov

kolesni ležaji in rezilo so
podmazani

spodaj,

predložijo skupaj z garancijskim zahtevkom.
drugo opravljena / opombe

pečat

in podpis

pooblaščene

delavnice

13. OKOLJE
Enota je dobavljena v ambalaži, da se
mogoče

prepreči

poškodbo v tranzitu. Ta ambalaža je surovina in jo je zato

ponovno uporabiti ali jo je mogoče vrniti v sistem surovin. Enota in dodatki so izdelani iz različnih vrst

materialov, kot so kovine in plastika. Okvarjene sestavne dele je treba odstraniti kot posebne odpadke.
Posvetujte se s svojim prodajalcem ali lokalna skupnostjo.
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14. ES-IZJAVA O SKLADNOST!
Izjava ES o skladnosti

Tukaj izjavljamo,

®

I Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.
58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang 315403, LR Kitajska

daje naslednji stroj skladen z ustreznimi osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami direktive ES,
ki temeljijo na njegovem oblikovanju in tipu, kot smo ga dali v promet.
V primeru modifikacije stroja, s katero se ne bi strinjali, bo ta deklaracija izgubila veljavnost.
Opis stroja:

Bencinska vrtna kosilnica

Tip stroja:

DYM1651PF

DYM1666

Delovna prostornina:

98.5 cm 3

135 cm3

Max, širina košnje:

410 mm

460mm

lzmerjena glasnost:

91.73dB(A)

Zagotovljena glasnost:

Kosilica na benzin

91 .7dB(A)

Originalne radne upute

96 dB(A)
Za DYM1651PF

Direktiva organ
ES 2000/14
/ ES,ESPriloga
VII/ ES: 0499
Priglašeni
za direktive
2000/14

Priglašeni
organ:
Rheinland
TOV
Rheinland
LGATÜV
Products
GmbH LGA izdelki GmbH (št.

0499) • Tillystrasse
2 • 90431Nemčija
Nürnberg
• Nemčija
2, 90431 Nurnberg,
0197
Tillystrasse

Modeli:

Za DYM1666

HBD-41 (DYM1651 PF)

Priglašeni
za direktive
2000/ 14
Direktiva organ
ES 2000/14
/ ES,ESPriloga
VII/ ES: 0036

Priglašeni
organ: Service
TÜV SÜD
Industrie-Service GmbH (št
S0D lndustrie
GmbH
TOV

0036) • Westenstrstrasse
• 80686
München • Nemčija
Westendstrasse
199 • 80686 199
Munchen
• Nemčija

Veljavne direktive ES

H8D-46R (DYM1666)

Direktiva ES o strojih: 2006/42 / ES
Direktiva ES o elektromagnetni združljivosti: 2014/30 I EU
Direktiva ES o emisiji hrupa: 2000/14 / ES

Veljavni usklajeni standardi

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Pooblaščeni

podpis / datum /

kraj

Za DYM1651PF)

rt'
Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.
58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang 315403, LR Kitajska

(Za DYM1666)

2018-10-07
Naziv podpisnika

Generalni direktor

Ime in naslov osebe,

Daye Europe GmbH

pooblaščene

ParkstraBe 1a, 66450 Bexbach •

tehnične

za sestavo

CE:

Nemčija

dokumentacije

Proizvođač

Uvozeno od strane

Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd .

Daye Europe GmbH

No.58 Jinfeng Road
Yuyao, Zhejiang 315403
P.R. China
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ParkstraBe 1a
66450 Bexbach
Njemačka

