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Általános: EZ A SZIMBÓLUM FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT JELÖL, MELYEK 
FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA TÁRGYI VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ 
VEZETHET. A GYEPSZELLŐZTETŐ HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT 
OLVASSON EL ÉS TARTSON BE MINDEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN 
TALÁLHATÓ UTASÍTÁST. A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAK BE NEM 
TARTÁSA SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET. AMENYIBEN EZT A 
SZIMBÓLUMOT LÁTJA, KIEMELT FIGYELEMMEL OLVASSA AZ ÚTMUTATÓT. 

VESZÉLY: Az Ön által megvásárolt gyepszellőztetőt úgy szabad üzemeltetni, hogy betartják a 
kezelési útmutatóban leírt biztonsági szabályokat. Mint minden motoros berendezésnél, úgy 
ennél a gyepszellőztetőnél is a hiányos/nem megfelelő karbantartás illetve a nem megfelelő 
működtetés személyi sérüléshez vezethetnek. A gyepszellőztető képes amputálni az ujjakat, 
kézfejet vagy akár a lábfejet is illetve alóla nagy sebességgel tárgyak repülhetnek ki. A kezelési 
útmutatóban lévő biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez, akár halálhoz 
is vezethet. 
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1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁHOZ

1.1 Felelősség vállalás 

 A GTV 500 gyepszellőztetőt csak olyan, a 18. életévét betöltött személy kezelheti, aki elolvasta és
értelmezte a kezelési utasításban leírtakat és betartja az összes ott található biztonsági utasítást. A
legfontosabb, hogy képes legyen azonnal leállítani a berendezést.

 Minden esetben a gépkezelő a felelős egy kívülálló személyben okozott sérülésért.
 A GTV 500 gyepszellőztetőt csak a használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni.

Amennyiben a berendezést bármilyen egyéb módon használják, úgy megszűnik a berendezésre vállalt
garancia és a gyártó a továbbiakban nem vállal felelősséget a berendezés okozta sérülésekért,
meghibásodásokért.

 A berendezésen történő bármilyen módosítás illetve a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása
automatikusan garancia megszűnését vonja maga után.

 A gépkezelőnek minden esetben be kell tartania az érvényben lévő környezetvédelmi és zajkibocsátási
szabályozásokat. A GTV 500 gyepszellőztető használata közben a gépkezelőnek fülvédőt kell viselnie a
zajterhelés ellen. A gyepszellőztetőt minden munkaóra után legalább 15 percre le kell állítani! Ezalatt az
állásidő alatt a gépkezelőnek el kell kerülnie minden zajforrást!

 Amennyiben Ön professzionális felhasználóként használná a GTV 500 gyepszellőztetőt oktatásban kell
részesülnie a biztonsági utasítások ismeretéről.

1.2 Biztonsági utasítások a berendezés használatához 

 A gyepszellőztető egy precíziós munkaeszköz nem játék. Ennek ismeretében a használata folyamatos
odafigyelést igényel. A gyepszellőztetőt úgy tervezték, hogy eltávolítsa az elhalt fűszálakat és a mohát a
gyep tövétől.

 A munkaterületen nem tartózkodhatnak a gépkezelőn kívül más személyek, különös tekintettel a
gyermekekre, és háziállatok sem. Amennyiben valaki a munkaterületre téved, azonnal állítsa le a
berendezést ezzel megelőzve egy esetleges késsel történő érintkezést vagy kirepülő tárgyak okozta
sérülést.

 Jóllehet a munkaterületnek teljesen idegen tárgy mentesnek kell lennie előfordulhat, hogy egy idegen
tárgy repül ki a gyepszellőztető alól és súlyos sérülést okoz akár a gépkezelőben vagy a
munkaterületen tartózkodó emberekben.

 Alaposan vizsgálja át a munkaterületet idegen tárgyakat keresve. Távolítson el minden követ, botot,
elektromos kábelt, gyerekjátékot és minden egyéb idegen tárgyat melyet a gyepszellőztető felkaphat
majd nagy erővel kilőhet maga alól ezzel személyi sérülést okozva. Minden esetben úgy tervezze meg
a haladási útvonalát, hogy az esetlegesen kirepülő tárgyak ne út, járda vagy a közelben álló személyek
felé repüljenek. Annak érdekében, hogy a kirepülő tárgyak ne okozhassanak sérülést, a berendezés 25
méteres körzetében nem szabad senkinek sem tartózkodnia.

 Minden esetben viseljen munkavédelmi szemüveget a berendezés használata illetve karbantartása
közben, így biztosíthatja, hogy semmilyen kirepülő tárgy sem jut a szemébe.

 Használat közben viseljen robosztus, munkavédelmi lábbelit, hosszúszárú nadrágot és hosszúujjú
felsőt. A berendezés használata közben ne viseljen laza ruházatot vagy lógó ékszereket, mert ezek
beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Ne használja a berendezést mezítláb, szandálban, csúszós
vagy nyitott lábbeliben!

 Ne üzemeltesse a berendezést alkohol vagy drog befolyása alatt!
 Amennyiben a berendezést felszerelték önjáró hajtóművel ügyeljen rá, hogy az indításkor minden

esetben kikapcsolt állapotban legyen a meghajtás!
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 A vágókéseket indító kar egy biztonsági eszköz. Ne próbálja meg módosítani a működését!
Amennyiben mégis megteszi, az a biztonsági eszköz nem megfelelő működéséhez esetleg súlyos
személyi sérüléshez vezethet. A vágókéseket működtető karnak könnyen kell járnia mindkét irányba és
automatikusan vissza kell térnie alaphelyzetbe elengedést követően.

 Ne működtesse a gyepszellőztetőt nedves fű esetén. Mindig vigyázzon a lábára. Egy esetleges
megcsúszás vagy esés alkalmával súlyos sérülést szenvedhet. Határozottan fogja az irányítókart,
sétáljon, ne fusson a berendezéssel. Amennyiben úgy érzi, hogy elveszti az egyensúlyát AZONNAL
ERESSZE EL A VÁGÓKÉS INDÍTÓ KART és a vágókések három másodpercen belül megállnak.

 A gyepszellőztetőt csak nappal, jó látási viszonyok mellett használja.
 Állítsa meg a vágókéseket amennyiben utcát, járdát vagy földutat keresztez a berendezéssel.
 Amennyiben a berendezés a normáltól eltérő módon vibrálni kezd azonnal állítsa meg és keresse meg

a vibráció okát. A vibráció minden esetben meghibásodást jelez.
 Állítsa le a motort és várja meg amíg a vágókések teljesen megállnak mielőtt eltávolítaná a gyűjtőzsákot

vagy megszűntetné az eltömődést. A vágókések a motor leállítása után néhány másodpercig még
forognak. Ne nyúljon a vágókések közé addig, amíg azok teljesen meg nem álltak.

 Rendszeresen tisztítsa meg a motort száraz ruhadarab vagy ecset segítségével. Tartsa tisztán a
hűtőbordákat így biztosítva a megfelelő légáramlást ami szükséges a motor teljesítményéhez és hosszú
élettartamához. Győződjön meg róla, hogy eltávolította a kipufogóról a rá rakódott szennyeződéseket és
port.

 Használat közben a kipufogó és a motor felforrósodik égési sérülést okozhat. Ne érintse meg őket!
 A motort csak kültéren vagy jól szellőző helységben szabad üzemeltetni. A kipufogógáz mérgező

hatású, belégzése akár végzetes is lehet.
 Az üzemanyag tartályt minden esetben leállított, kihűlt motor mellett, szabadtéren vagy jól szellőző

helységben, tölcsér segítségével töltse fel. Az üzemanyag gyúlékony folyadék! Dohányzás és nyílt láng
használata tilos a kezelése közben.

 Ólommentes, legalább 95-ös oktánszámú benzint tankoljon a berendezésbe.
 Semmilyen körülmények között se hagyja magára a járó berendezést. Minden esetben állítsa le a

motort.
 Tisztítás, javítás vagy ellenőrzés előtt győződjön meg róla, hogy a mozgó alkatrészek teljesen

megálltak. Csatlakoztassa le a gyertyapipát é távolítsa el azt a gyertyától, így megelőzhet egy véletlen
indítást.

 Ne módosítsa a biztonsági berendezéseket. Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő működésüket.
 Miután egy idegen tárgy csapódott a vágókéseknek, állítsa le a motort, csatlakoztassa le a

gyújtógyertyát és vizsgálja át a gyepszellőztetőt sérüléseket keresve. Minden esetben javítsa ki a hibát
a gyepszellőztető újbóli használata előtt!

 Ne állítson vágásmagasságot járó motor mellett.
 Ne változtassa meg a motor beállításait vagy fordulatszámát! A túl magas motor fordulatszám

veszélyes.
 A gyepszellőztetőt nem szabad 15o-nál meredekebb lejtőn/emelkedőn használni.
 Lejtőn minden esetben oldal irányba haladjon, ne fel/le. Lejtőn történő irányváltáskor fokozott

odafigyeléssel járjon el. Ügyeljen a talajon található mélyedésekre, gyökerekre, rejtett tárgyakra vagy
bukkanókra. A magas fűben rejtett tárgyak lehetnek. Minden esetben győződjön meg róla, hogy stabilan
tudja a berendezést kísérni. Egy esetleges megcsúszás vagy esés alkalmával súlyos sérülést
szenvedhet.

1.3 Biztonsági utasítások a berendezés használatához és karbantartásához 

 Rendszeresen ellenőrizze le a vágókéseket és a benzinmotort rögzítő csavarok feszességét.
Szemrevételezéssel ellenőrizze a vágókések állapotát (kopott, elhasználódott, törött, stb.). Szükség
esetén cserélje ki a hibás alkatrészeket eredeti cseredarabokra.

 Tárolás vagy karbantartási munkálatok előtt hagyja legalább 5 percet hűlni a berendezést.
 Ellenőrizze a csavarok és anyák feszességét, ezzel biztosíthatja a berendezés biztonságos használatát.
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1.4 Matricák és biztonsági szimbólumok jelentése 

1. ábra: Figyelem: Veszély
Olvassa el a használati útmutatót

2. ábra: Kirepülő tárgyak
Ügyeljen rá, hogy ne
tartózkodjanak a gép közelében

3. ábra: Éles vágókések.
Vágásveszély! Csatlakoztassa le
a gyertyapipát a karbantartás
megkezdése előtt

4. ábra: Viseljen szem és fülvédőt

2. BEMUTATÁS ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉG

2.1 Típus bemutatása 

Minden GTV 500 gyepszellőztető el van látva egy egyedi azonosító táblával mely tartalmazza a gép 
legfontosabb adatait. Az adattáblát az alvázon találja meg. 

2.2 Szerviz 

A használati útmutatóban megtalálja a berendezés működtetéséhez és karbantartásához szükséges 
információkat. Minden egyéb beállítást szakszervízben végeztessen el. Ajánlott a berendezést évente 
eljuttatni egy szakszervizbe általános karbantartásra. 
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2.3 Alkatrészek 

Csak eredeti alkatrészeket építsen be a gyepszellőztetőbe, mivel ezek garantálják a biztonságos 
használatot. 

2.4 Garancia 

A garanciáról információkat a használati útmutató utolsó oldalán talál. 

3. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A GTV 500 gyepszellőztető a gyep szellőztetésére használható. A vágókések nagy sebességgel forognak a 
vágóasztal alatt és eltávolítják a fűszálak tövétől az elöregedett lehullott rétegeket, ezzel megnövelve a talaj 
légző és vízfelvevő képességét. A gyepszellőztetés növeli a fű egészségét.  

A GTV 500 gyepszellőztető tartalmaz egy benzinmotort, mely egy ékszíj segítségével hajtja meg a 
vágóasztal alatt lévő késeket. Egy tengelyen 14 darab vágókés található. 

4. KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS

A kicsomagolásról a gép dobozában talál információkat. Kövesse az utasításokat hogy elkerüljön 
egy esetleges kicsomagolásból eredő sérülést. 

4.1 Az összeszereléshez szükséges eszközök 

 csípőfogó
 motorolaj
 friss benzin

FONTOS: A gyepszellőztetőt üzemanyag és motorolaj nélkül szállítjuk. Ne felejtse el feltölteni a berendezést 
a használati útmutatóban leírt módon motorolajjal és üzemanyaggal a használatba vétel előtt.  

MEGJ.: A használati útmutatóban található jobb és bal oldal a gépkezelő helyzetéből nézve értendő. 

4.2 Kicsomagolás 

A berendezés egy kartondobozban kerül kiszállításra. Egy kés segítségével nyissa fel a dobozt. Ne tolja túl 
mélyre a kés élét a dobozba, mert megsértheti a berendezést. 

4.3 Összeszerelési utasítások 

Kövesse a lépéseket 1-3-ig a gyepszellőztető összeszereléséhez. 
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1. lépés: emelje fel a felső irányítókart
2. lépés: csatlakoztassa a felső irányítókart az
alsóhoz.

3. lépés: illessze egymáshoz a két irányítókart úgy, hogy a rögzítő furatok egy vonalba kerüljenek. Helyezze
be belülről kifelé a rögzítő csavarokat, kapassa rájuk az anyákat és finoman húzza meg őket.
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5. IRÁNYÍTÁS

VÁGÓKÉS FÉKKAR (lásd 5. ábra) 
A vágókés fékkart az irányítókar tetején találja meg. Amennyiben dolgozni szeretne a berendezéssel, húzza 
meg a kart maga felé. Amennyiben be szeretné fejezni a munkát, engedje el a kart. 

FIGYELEM: A vágókés fékkar egy biztonsági eszköz. Ne próbálja meg módosítani a működését. 

VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÓ KAR (lásd 6. ábra) 
A vágásmagasság állító kart a motor jobb oldalán találja meg. A vágásmagasság állításhoz fogja meg az 
állító kart, húzza el jobbra, a biztosító csap kicsúszik a rögzítő furatból, állítsa be a kívánt magasságot, majd 
engedje vissz a acsapot a rögíztő furatba. 

6. A BERENDEZÉS HASZNÁLATA

FIGYELEM: tartsa távol a kezét és a lábát a vágóasztal kilépő nyílásától. 

Gyepszellőztető használatakor előfordulhat, hogy idegen tárgyak repülnek ki a berendezés alól. 
Minden esetben viseljen munkavédelmi ruházatot a berendezés használata közben 
(munkavédelmi szemüveg, kesztyű, munkavédelmi lábbeli, stb.). 

MEGJ.: A legjobb eredmény érdekében folyamatosan emelje a vágásmagasságot egészen 
addig, amíg az a fű számára a megfelelő. Lásd VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÓ KAR bekezdés az 
IRÁNYÍTÁS fejezetben. 

 vágókés fékkar 
 gázkar 

 vágásmagasság állító kar 

 vágásmagasság állító 
 kar 

5. ábra 6. ábra
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6.1 Üzemanyag és motorolaj betöltése 

A motorba az üzemanyagot és a motorolajat a mellékelt motor használati útmutatóban leírtak szerint töltse 
be. Olvassa el és értelmezze a motor hazsnálati útmutatóját. 

FIGYELEM: Az üzemanyagtartály feltöltéséhez minden esetben használjon tölcsért. A feltöltést 
szabadtéren vagy jól szellőző helységben végezze el. leállított és lehűlt motor mellett. Az 
üzemanyag kiemelten gyúlékony, dohányzás és nyílt láng használata tilos kezelése közben. 

6.2 A motor és a vágókések indítása 

 Csatlakoztassa a gyertyapipát a gyújtógyertyához. győződjön meg róla, hogy a gyertyapipa tökéletesen
illeszkedik a gyújtógyertyára.

 Állítsa a gázkart 1/3 állásra.
 A motort a hozzá tartozó kezelési utasításban leírtak szerint készítse elő az indításra (töltse fel

üzemanyaggal a karburátort, tegye rá a szivatót).
 Álljon a gyepszellőztető mögé húzza meg a vágókés fékkart maga felé.
 Lassan húzza ki a berántó zsinórt, amíg ellenállást nem érez. egy kicsit engedje vissza a berántó

kötelet (2-3 cm) majd rántsa meg erőteljesen. A berántást követően ne engedje el messziről a berántó
zsinórt, mert az az indító sérüléséhez vezethet, hanem kézzel kísérje vissza a fogantyút.

 Amennyiben a motor nem indult el, ismételje meg az előbbieket.
 Miután a motor beindult, állítsa a gázkart a kívánt állásba.

MEGJ.: Indítási problémák esetén olvassa el a HIBAMEGOLDÁS FEJEZET vonatkozó részeit. 

6.3 A motor és a vágókések leállítása 

Engedje el a vágókés fékkart a vágókések megállításához és a motor leállításához. 

MEGJ.: A gyepszellőztetőt felszerelték egy gázkarral, így Önnek lehetősége van a motor 
fordulatszámát alapjáratra állítani a leállítás előtt. 

FIGYELEM: A vágókések a motor leállítása után még néhány másodpercig forognak! 

6.4 Hosszú idejű tárolás 

Az alábbi lépéseket hajtsa végre a berendezés hosszú idejű tárolása esetén. 
 Tisztítsa meg és zsírozza le a berendezést, így felkészítve azt a tárolásra.
 A motor használati útmutatójában megtalálja a tárolásra vonatkozó utasításokat.
 Kenje be a vágókéseket kenőzsírral így megelőzheti azok rozsdásodását.
 A gyepszellőztetőt száraz, tiszta helyen tárolja. Ne tárolja közvetlenül korrozív anyagok mellett (pl.

műtrágya).

MEGJ.: Amennyiben egy hasonló eszközt rosszul szellőző vagy fémből készült helységben tárol, 
gondoskodjon róla, hogy ne kezdjen el rozsdásodni a berendezés tárolás alatt. Azokat az 
alkatrészeket, melyeknek védelemre van szüksége kenje be vékonyan olajjal vagy szilikonnal 
(bowdenek, mozgó alkatrészek, vágókések, stb.) 
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7. KARBANTARTÁS

FIGYELEM: Tisztítási, karbantartási illetve bármilyen javítási munkálat megkezdése előtt állítsa 
le a motort és csatlakoztassa le a gyertyapipát. 

MEGJ.: Amennyiben fel szeretné borítani a gyepszellőztetőt ürítse ki előtte az 
üzemanyagtartályt. Ne borítsa el 90o-nál jobban egyik irányba se a gyepszellőztetőt. Ne hagyja 
hosszabb ideig ebben az állásban a gyepszellőztetőt. motorolaj folyhat a motor felső részébe 
indítási nehézségeket okozva. 

7.1 Motor 

A motor karbantartására vonatkozó utasításokat a motor kezelési útmutatójában találja meg. 
A motorolajat a mellékelt kezelési útmutatóban leírtak szerint cseréljen a gyepszellőztetőben. Olvassa el és 
kövesse az alábbi utasításokat: 
 Normál felhasználási körülmények mellett 25 üzemóránként tisztítsa a levegőszűrőt. Amennyiben

extrém poros környezetben használja a berendezést a levegőszűrő tisztítását néhány óránként. A
csökkent motor teljesítmény illetve a motor fulladása jellemzően az elkoszolódott levegőszűrőt jelzi. A
levegőszűrő cseréjének menetét a motor kezelési útmutatójában találja meg.

 Évente egyszer tisztítsa meg a gyújtógyertyát (BKR5ES) és állítsa be a gyertyahézagot. A gyertyapipa
cseréje javasolt minden egyes szezon kezdéskor. A gyertyapipa pontos típusát és a gyertyahézagot
megtalálja a motorhoz tartozó kezelési útmutatóban.

 Rendszeresen tisztítsa le a motort egy ruhadarab vagy ecset segítségével. Tartsa tisztán a
hűtőbordákat ezzel biztosítva a motor megfelelő üzemi hőmérsékletét, teljesítményét és élettartamát. A
kipufogóról azonnal távolítsa el a rá rakódott száraz fű maradványokat, egyéb szennyeződéseket.

7.2 Vágókés tengely 

A vágókések tengelyét minden egyes használat után meg kell tisztítani. Amenniyben ezt kihagyják, úgy az 
az alkatrész rozsdásodásához vezethet és növeli a motor által leadandó teljesítményt. Mielőtt megkezdené a 
késtengely tisztítását, javítását csatlakoztassa le a gyertyapipát  agyújtógyertyáról. A késtengelyt egy faág 
vagy egy kefe segítségével tisztítsa meg. 

7.3 Vágókések leszerelése, cseréje és élezése (6. 7. ábra) 

 A vágókések leszerelésekor (élezéshez vagy cseréhez) minden esetben viseljen munkavédelmi
kesztyűt.

 Távolítsa el a késtengelyen lévő két csapot. Ezt követően ki tudja húznia késtengelyt az agyból. A
késtengely kihúzása közben a vágókéseket már semmi sem tartja a helyén, erre ügyeljen.

Vágókések cseréje esetén csak teljesen azonos vágókéseket szabad beépíteni! Kérjük vegye fel a 
kapcsolatot viszonteladójával. 
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A vágókések visszaszerelésekor ügyeljen a vágókések és a távtartók helyes sorrendjére. Ügyeljen rá, hoyg 
a vágókések ne érintkezzenek egymással hazsnálat közben. Az egyik késtengelyen két távtartóval indul a 
sor majd utána jön egy vágókés, a vele szemben lévő késtengelyen egy távtartóval indul a sor és ezt követi 
a vágókés (lásd. 6. ábra). 

Győződjön meg róla, hogy a rögzítő csapok megfelelően tartják a késtengelyt. Amennyiben szükséges 
cserélje ki a rögzítő csapokat. A szükséges alkatrészekért vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával. Amint a 
6. ábrán is látható a rögzítő csapok akadályozzák meg a késtengely oldalirányú elmozdulását.

FIGYELEM: Rendszeresen ellenőrizze a vágókéseket és a késtengelyeket sérüléseket keresve, 
különösen idegen tárggyal történt érintkezést követően. Szükség esetén cserélje a hibás 
alkatrészt. 

7.4 A beredezés zsírzása 

FIGYELEM: Minden alkalommal állítsa le a motort és csatlakoztassa le a gyertyapipát, mielőtt 
megkezdené a berendezés tisztítását, javítását vagy zsírzását. 

 Zsírozza meg a csapágyakat és kereket minden szezonkezdés előtt. Amennyiben bármilyen okból le
kell szerelni a kerekeket szezon közben visszaszerelés előtt kenjen kenőzsírt a tengelyre.

 Kövesse a motor kezelési útmutatójában leírtakat a motor karbantartásával kapcsolatban.

8. TECHIKAI SPECIFIKÁCIÓ

típus GTV 500 gyepszellőztető 

méretek (mm) 1300 x 680 x 1000 

nettó/bruttó súly (kg) 41/47 

munkaszélesség (mm) 500 

vágásmagasság (mm) 0-25 (6 lépcsőben)

meghajtás típusa ékszíj 

mért hangnyomás szint a gépkezelő helyén LPA 82,9 dB(A) 

mért hangteljesítmény szint LWA 93,85 dB(A) 
K=3 dB(A) 

garantált hangteljesítmény szint LWA 97 dB(A) 

vibráció 5,389 m/s2    K=1,5 m/s2 
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9. HIBAMEGOLDÁS

probléma ok megoldás 

A motor nem indul A fékkar nincsen behúzva. 
A gyertyapipa nincsen csatlakoztatva. 
A gázkar rossz állásban van. 

Üres üzemanyagtartály vagy állott 
üzemanyag. 
Eldugult üzemanyag ellátó rendszer. 
Hibás gyújtógyertya. 
Túlszivatott motor. 

Húzza be a fékkart. 
Csatlakoztassa a gyertyapipát. 
Állítsa a gázkart FAST vagy START 
állásba. 
Töltse fel az üzemanyagtartály friss 
üzemanyaggal. 
Tisztítsa ki az üzemanyag ellátó rendszert. 
Cserélje ki a gyújtógyertyát. 
Állítsa a gázkart FAST állásba és így 
próbálja elindítani a berendezést. 

A motor akadozva 
jár 

A gázkar START állásban van. 
A gyertyapipa kábele meglazult. 

Eldugult üzemanyagrendszer vagy 
állott üzemanyag. 
A tanksapkában lévő szellőző 
eltömődött. 
Víz vagy egyéb szennyeződés 
található az üzemanyagban. 
Elkoszolódott levegőszűrő. 
Rossz karburátor beállítás. 

Állítsa a gázkart FAST állásba. 
Csatlakoztassa gyertyapipa kábelét 
megfelelően. 
Tisztítsa meg az üzemanyagrendszert és 
töltse fel friss üzemanyaggal. 
Tisztítsa ki a szellőzőt. 

Eressze le az üzemanyagot a tartályból, 
majd töltse fel frissel. 
Tisztítsa ki a levegőszűrőt. 
Állítsa be a karburátort. 

A motor 
túlmelegszik. 

Alacsony motorolaj szint. 
Nem megfelelő hűtés. 

Rossz karburátor beállítás. 

Töltse fel a motort megfelelő olajjal. 
Távolítsa el a burkolatot és tisztítsa meg a 
hűtőlamellákat. 
Állítsa be a karburátort. 

A motor kihagy 
magas 
fordulatszámon. 

Túl kicsi gyertyahézag. Állítsa be a gyertyahézagot. 

Rossz alapjárat. Elkoszolódott gyújtógyertya. 
Rossz karburátor beállítás. 
Elkoszolódott levegőszűrő. 

Tisztítsa meg a gyújtógyertyát. 
Állítsa be a karburátort. 
Tisztítsa meg a levegőszűrőt. 

Egyenetlen vágás. A kerekek rosszul vannak beállítva. 

Tompa vágókések. 

Állítsa a kerekeket azonos 
vágásmagasságra. 
Élezze meg vagy cserélje ki a 
vágókéseket. 
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11. GARANCIA

A termék importálója 

Technische Handelmaatschappij J. de Wild BV, 
De Meeten 54 

4706 NH, Roosendaal, The Netherlands 
ID:20038295 

Tel: +31 165 532992 

Ezt a berendezést a modern technológiát felhasználva tervezték és gyártották. A gyártó 12 hónap garanciát 
vállal fogyasztó, 6 hónap garanciát vállalkozás (lásd ptk.) általi felhasználás esetén 

Minden egyéb garanciális információt megtalálhat a jótállási jegyen. 
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12 EC - Megfelelőségi Nyilatkozat 

A Technische Handelmaatschappij J. De Wild B.V, De Meeten 54, 476 NH  ROOSENDAAL, Hollandia 

kijelenti, hogy a  

- GTV 500 gyepszellőztető

A berendezés leírása:  
gyepszellőztető 
4 ütemű Briggs & Stratton, 163 cm3-es 5 LE-s motorral szerelve, 
3000 ford/perc fordulatszámon üzemelő 14 darab forgókés, 
vágásszélesség: 500 mm, 
súly 62 kg. 

A berendezés megfelel a gépekről szóló 2006/42/EC és a 2004/108/EC szerinti normáknak illetve az alábbi 
szabványoknak: NEN-ISO 14982:2009 (elektromágneses kompatibilitás). A tesztelés a NEN–EN 
13684:2004+A3:2010 kerti gépekre és azon belül a gyepszellőztetőkre vonatkozó szabványok szerint 
történt. 

Technische Handelmaatschappij J. De Wild B.V. 
M.C.M.C. De Wild, CEO 

cég neve: 
név és pozíció 

Roosendaal, 2019. február 
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