Használati utasítás
Univerzális damilfej 109 H

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt elvégezné a damilfej cseréjét, kapcsolja ki a motort és
várja meg, amíg a damilfej megáll. Elektromos készülék esetén csatlakoztassa le a
hálózatról a készüléket.
A termék fűkaszák és fűszegélynyírók tartozéka, más célra nem használható. Minden esetben a
gép leírásában szereplő, az eszközhöz javasolt kialakítású damilfejet csatlakoztasson az ott
leírtaknak megfelelően. A damilfej merev tengely meghajtású gépekhez használható a megfelelő
menetes fémadapter (tartozék) felhasználásával. Alkalmazható egyes MTD, AL-KO, Homelite,
McCulloch típusú szegélyvágókhoz. A damilszál adagolása a damilfej koptatójának forgás közben
a talajhoz való koppintásával történik.
A damilfej utántöltése:
1. Vegye kézbe a damilfejet úgy, hogy a fűkaszához csatlakoztatható oldala a tenyerében legyen.
2. Nyomja be a foglalat két átellenes részén lévő beakadó fület.
3. Emelje le a rugó által kiemelt két damilpályás orsót.
4. Vegye ki az elhasználódott maradék damilszálat.
5. Vegye kézbe az orsót úgy, hogy a koptatókúp felfelé nézzen. Az új damilszálat két féle képpen
tekerheti fel az orsóra:
a) az ajánlott hosszúságú damilt félbehajtva a két damilpályát elválasztó korongon lévő
bevágásba akasztva, szálanként külön, tekerje fel az óramutató járásával megegyező
irányban az egyik és a másik damilpályára.
b) az ajánlott hosszúságú damilt két egyenlő hosszú részre vágva, az egyes darabokat kb.
2 cm hosszan átbújtatva az egyes pályákon az orsóhengeren lévő fülecskén, majd
visszahajtva a végeket, hogy ne akadhassanak ki, tekerje fel az óramutató járásával
megegyező irányban az egyik és a másik damilpályára.
6. Bújtassa ki a két damilvéget a burkolaton átellenesen elhelyezkedő nyílásokon.
7. Helyezze vissza a damiltartó orsót a házba, nyomja le addig, amíg a foglalat két felén lévő fülek
be nem akadnak a perembe és a rugó már nem képes kinyomni a foglalatból.
Alkalmazható damilhosszúságok a damilátmérő függvényében.
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Forgalmazó: Agroforg Kft. 1097 Budapest Táblás u. 29.
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