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Ez az új eszközünk úgy lett kifejlesztve, hogy megfeleljen a FUXTEC magas elvárásainak, 

mint az egyszerű használat és az eszközt használók biztonságának a fontossága. Évek óta 

megbízható szolgáltatás nyújtanak a vásárlók számára.  

 

FIGYELEM! Hogy csökkenjen a sérülés valószínűsége, érdemes az eszközt 

használatba vevő személyeknek a használati utasítást elolvasni és megérteni, 

mielőtt elkezdik az eszköz használatát.  

FUXTEC GMBH , KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY 
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1. Műszaki adatok 

Típus FX-FSR152 

Motor léghűtött; 2-ütemű 

Hengerűrtartalom 51,7cm3 

Max. Teljesítmény(kW) 

(ISO 8893) 

2.2kW / 7.500min-1 

A motor max. sebessége 9.000 min-1 

Alapjárat 3.000 min-1 

LPA a kezelőfelületen 

 

88 dB(A) (K=3dB) 

Mért LWA ISO 10884 alapján 108.8dB(A) (K=3dB) 

Garantált LWA 115dB(A) 

Max. Rezgésérték a fogantyúkon  
6.822m/s2 

k=1.5m/s2 

A damil átmérője Φ3mm 

Vágásirány óra járásával ellentétes 

Fogantyúk száma 2 db 

Súly (üzemanyag nélkül) 13,5 kg 

Üzemanyagkapacitás(L) 0,85 

Fogyasztás(kg/h) (ISO 8893) 0.89 

Speciális üzemanyagfogyasztás(g/kWh) (ISO 8893) 630 

Karburátor Diaphragma 

Gyújtás CDI 

Motortípus TT1E44F-5 
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2. Szimbólumok  

        

FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ HASZNÁLAT KOMOLY 

SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET. 

 

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI 

ÚTMUTATÓT! 

 

VISELJEN FEJ, FÜL ÉS LÁTÁSVÉDŐ KIEGÉSZÍTŐKET! 

 

VISELJEN VÁGÁSBIZTOS BAKANCSOT! 

 

 

HORDJON VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰT!. 

 

BIZTOSÍTSA, HOGY A VÁGÓFEJ NE TALÁLKOZZON IDEGEN 

TESTTEL A MUNKAVÉGZÉS SORÁN! 

 

MINDIG TARTSON MINIMUM 15 MÉTER BIZTONSÁGI 

TÁVOLSÁGOT MÁSOKTÓL! 

 

 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN ZAJ KELETKEZIK. 

 

A VESZÉLYES ALKATRÉSZEKET DOBJUK KI, TARTSUK 

TÁVOL AZ EMBEREKTŐL! 
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NE DOHÁNYOZZON ÉS HASZNÁLJON NYÍLT LÁNGOT A 

KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN! 

 

FIGYELEM! FORRÓ FELÜLETEK-ÉGÉSI VESZÉLY 

 

 

MINDIG KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET BIZONYOSODJON 

MEG RÓLA, HOGY A VÁGÓFEJ LEÁLLT, MIELŐTT TISZTÍTJA, 

ELTÁVOLÍTJA VAGY KALIBRÁLJA! 

 

 

FIGYELEM: 

AZ ESZKÖZ ÁLTAL KIBOCSÁTOTT GÁZ OLYAN 

KÉMIAI ANYAGOKAT TARTALMAZ, AMELYEK 

RÁKHOZ VAGY EGYÉB BETEGSÉGEKHEZ 

VEZETHETNEK. 

 

FIGYELEM! SOHA NE VÁLTOZTASSON AZ ESZKÖZÖN 

SEMMIT, MERT A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 

KOMOLY SÉRÜLÉSEKHEZ VAGY AKÁR HALÁLHOZ IS 

VEZETHET. 

 

FIGYELEM! GYÚLÉKONY ANYAGOK 

 

Max.fordulatszám (fűkasza):6600 min
-1

 

 

A KÉPEN LÁTHATÓ MÓDON SZERELJE ÖSSZE A 

MOTOROZ TARTOZÓ ÖSSZEKÖTŐ CSÖVET. 

 

NE HASZNÁLJON FÉM VÁGÓFEJET, CSAK DAMIL 

HASZNÁLATA ENGEDÉLYEZETT. 
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FIGYELMEZTETÉS! 

Hozzá nem értő személyeknek ne engedje a készülék használatát! A bámészkodókat, főleg 

gyermekeket, betegeket és fogyatékkal élőket tartsa távol a munkavégzés helyétől! 

Ügyeljen, hogy mások ne érintkezzenek az eszközzel! Ne engedje át a készüléket annak, 

aki nem ismeri a kezelését illető alapvető tudnivalókat! 

 

A készülék tartós használata keringési zavart okozhat a kézben rezgés 

eredményeképpen. A használati időtartam meghosszabbítható megfelelő 

kesztyű viselésével és rendszeres szünetekkel. Vegye figyelembe a személyes 

hajlamot a keringési zavarokra, az alacsony külső hőmérséklet és az erős markolás 

csökkenti a használat időtartamát.  

Nem minden tényező ismert azok közül, amelyek az ujjak elfehéredéséhez vezethetnek, de 

a dohányzás vagy más betegségek, amelyeknél a vérkeringés érintett, rizikófaktorok 

lehetnek a hosszú használati időtartam miatt. Kérem figyeljen oda,hogy az ujjak 

elfehéredésének esélyét és a Karpaltunnel- szindróma esélyét csökkenteni tudjuk a 

következők segítségével:  

 

 Hordjon kesztyűt és tartsa a kezeit melegen 

 Tartson rendszeresen szünetet 

 

A fent említett megelőzési módok nem tudják teljesen kizárni az ujjak elfehéredésének az 

esélyét, valamint a Karpaltunnel- szindróma kialakulását sem. A rendszeres használóknak 

ajánlott a kezei és ujjai állapotára odafigyelni.Ha valamelyik tünetet felismeri a fent 

említettek közül, azonnal keressen fel egy orvost. 

 

A fűkasza bizonyos hanghatásainak kibocsátása nem elkerülhető. Mindig 

viseljen hallásvédő eszközt! Ha teheti, korlátozza a munkát a lehető 

legrövidebb időre.  

 

 Figyelem! Vegye figyelembe a helyi szabályozásokat és szokásokat a munka 

megkezdésekor! Bizonyos esetekben tiltott a fűkasza használata a hanghatásai miatt. 

Gondoskodjon a környezetében lévők hallásvédelméről is! 
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3. Rendeltetésszerű használat  

A fűkaszát csak fű, gyom és bozót vágására szabad használni. Soha ne használja 

semmilyen más célból, hogy elkerülje a súlyos sérüléseket! 

  

Biztonsági okokból, kérem vegye figyelembe a következő utastásokat! NE 

SODORJA MAGÁT ÉS MÁSOKAT VESZÉLYBE! 

 

 Mindig viseljen védőszemüveget! Ha hosszú haja van, kérem fogja össze! Ne 

hordjon olyan ruhát vagy ékszereket, amelyek a készülék mozgó részébe 

beakadhatnak! Biztonságos, erős, csúszásmentes, vágásbiztos bakancsot viseljen 

mindig! Legfőképp ajánlott az egész láb védelme, hogy kiküszöbölje a munka közben 

repülő tárgyak által okozta sérülést. 

 Ellenőrizze, hogy a készüléknek vannak-e hiányzó darabjai (csavarok, csapszeg 

stb.)! Ha szükséges, kérem helyettesítse őket használat előtt! Csak olyan 

alkatrészeket használjon, melyek a gyártótól származnak. Azok a tartozékok, 

melyeket nem a gyártó állít elő, súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához 

vezethetnek. 

 Ügyeljen arra, hogy a fogantyúkra ne kerüljön olaj és üzemanyag! 

 Haználatkor mindig helyesen használja a fogantyúkat!  

 Ne dohányozzon a fűkasza használata és a tank töltése közben! 

 Ne keverjen üzemanyagot zárt térben vagy tűz közelében! Figyeljen oda a megfelelő 

szellőzésre/szellőztetésre! 

 Olyan jelzett tárolóban tartsa a üzemanyag-keveréket, amely megefelel a helyi 

előírásoknak! 

 Soha ne vegye le a tanksapkát járó motor mellett! 

 Ne használja a készüléket zárt térben vagy épületekben, mivel a kipufogógázban 

található szénmonoxid veszélyes! 

 Ne próbálja meg átállítani a készüléket használat közben vagy szállítás közben! 

Mindig tegye a készüléket egy sík, szabad területre!  

 Ne használja a készüléket, ha az károsodott! Soha ne távolítsa el a biztonsági 

berendezést, mert súlyos sérüléskhez vezethet nem csak a használó estében, 

hanem a nézelődők esetében is. Továbbá ez a készülék károsodását is okozhatja. 

 Ellenőrizze a készülékek azon részét, melyek a vágáshoz szükségesek és távolítsa 

el a maradványokat, amelyek a vágófejbe és a vágókésbe ragadtak!  

 Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül! 

 Tartsa mindig biztos állásban és egyensúlyban a készüléket! Járó motorral ne hagyja 

ott sehol a készüléket, ahol instabil pozícióban állhat! (pl. egy létrának 

nekitámasztva) 



Original Bedienungsanleitung FUXTEC FX-FSR152_rev04 

10 

 Gyerekek nem használhatják a berendezést! A munkafolyamat során mindig 

ellenőrizze, hogy nincsenek sem emberek, sem állatok a 15 m-es sugarú körben! 

Azonnal állítsa le a motort, ha ezen belül ember jön a működő gép közelébe, 

különösen, ha gyerekről van szó! 

 Tartsa távol a kezét és a lábát a vágófejtól a munka során! 

 Ne használja a készüléket, ha fáradt, beteg vagy gyógyszerek, drog vagy alkohol 

hatása alatt áll!  

 Használjon ép vágófejet! Ha véletlenül valami olyanba ütközik a vágófej, amitől 

sérülhet, kérem ellenőrizze le az épségét, miután leállította a járó motort! Sérült 

vágófejet soha nem szabad használni.  

 Indítás előtt vagy utődés után feltétlenül ellenőrizze, hogy a készülék ép-e, jó 

állapotban van-e! 

 Figyelem! Mindig vegye figyelmebe a helyi előírásokat! 

 Tartsa a készüléket a vágóberendezéssel együtt megfelelő helyzetben! Figyeljen arra, 

hogy a nem megfelelő karabantartás, a nem megfelelő alkatrészek vagy a 

módosítások kárt okozhatnak a készülékben, vagy súlyos sérüléshez vezethetnek! 

 Biztosítsa a készülék megfelelő szállítását, hogy elkerülje az üzemanyagszivárgást 

vagy a készülék sérülését! Figyeljen oda a penge védelmére szállítás vagy tárolás 

előtt!   

 Kuplungos készüléknél ellenőrizze rendszeresen, hogy a vágófej megfordul-e, ha a 

motor üresjáraton van. 

 Ellenőrizze a készüléket minden használat előtt, hogy nem lazultak-e ki a rögzített 

részek, nincs-e üzemanyagszivárgás vagy sérült alkatrész! A sérült részeket cserélje 

ki használat előtt!  

 Tartson elenegdő szünetet a munkafolyamat alatt!  

 Ne tartsa olyan zárt helyen a berendezést, ahol kályha vagy bojler van. 

Kizárólag jól szellőző helyen tartsa a készüléket! 

 FONTOS!  Üzemanyagtöltésnél győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt! Soha 

ne tankoljon, ha a készülék még üzemben van vagy forró. Ha a benzin kifolyt, törölje 

fel, mielőtt a készüléket beindítja. 
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4. Útmutató a tartozékokhoz 

●  Győződjön meg arról, hogy az ön terméke csak eredeti tartozékokkal van felszerelve! 

Kizárólag olyan tartozékokat használjon, melyek a gyártó által előírtak.  Más tartozékok 

használata sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. 

●  Tisztítsa meg a készüléket teljesen, különös figyelmet fordítson a szűrőre és az 

üzemanyagtartályra! Használat után távolítsa el az összes üzemanyagot!  

●  Ha meg akarja közelíteni az éppen működésben lévő készüléket, kérem győződjön meg 

arról, hogy az eszközt használó személy a motort leállította! A használó személyt kérem 

ne ijessze meg és ne vonja el a figyelmét, mert ez veszélyes szituációkhoz vezethet! 

●  Soha ne nyúljon addig a vágófejhez, amíg jár a motor. Ha a védőburkolatot vagy a 

vágóeszközt cserélni kell, először győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen leállt! 

●  A készülék legyen kikapcsolva, mielőtt munkaterületet vált.  

●  Ha szükséges, egy arra jogosult személlyel hozassa rendbe. Továbbá, ha a készülék 

hibás, kérem, ne használja!  

●  Használatkor soha ne érintse meg a forró részeket, mint például a kipufogó, a 

gyertyakábel vagy a gyújtógyertya! 

●  Miután a berendezést leállítottuk, a kipufogó továbbra is forró. Soha ne helyezze ilyenkor 

a készüléket gyúlékony anyagok közelébe (pl. fű, éghető gáz vagy gyúlékon folyadékok)! 

●  Különösen figyeljen arra, hogy esős időben a föld csúszós lehet! 

●  Ha elesik vagy elcsúszik, a gázkart azonnal engedje el! 

●  Mielőtt eltávolítja az elzáródás okát, állítsa le a gépet és húzza ki a gyúktógyertyazsinórt. 

Mielőtt beállítaná vagy javítaná a gépet, győződjön meg róla, hogy a gép le van állítva és 

a gyújtógyertya csatlakozója le van választva. 

●  Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a gépet és ne ütközzön akadályokba! 

●  Ha a gépet hosszabb ideig tárolja, akkor ürítse ki az üzemanyagot az 

üzemanyagtartályból és a karburátorból, tisztítsa meg az alkatrészeket, helyezze a gépet 

biztonságos helyre és győződjön meg arról, hogy a gép teljesen lehűlt! 

●  Folyamatosan ellenőrizze a gép biztonságos és hatékony működését! A teljes ellenőrzés 

érdekében forduljon szakemberhez! 

●  Tartsa távol a gépet tűztől és szikrától! 

●  Legyen óvatos a használat során! A visszarúgás és a visszapattanás sérüléseket 

okozhat. 

 Különösen ügyeljen a vágóél miatt, amikor a készüléket használja!  
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5.  Szimbólumok a készüléken 

FIGYELMEZTETÉS 

◆ A biztonságos használat és karbantartás érdekében figyeljen a szimbólumokra! 

Tartsa be az utasításokat, hogy a hibákat, baleseteket elkerülje! 

 

      

Tankolás “Benzin/2-ütemű olajkeverék 1/40” 

Elhelyezkedés: Tankfedél 

      

 

 

     Ha ebbe a pozícióba állítja: “|” , elindul a motor, 

ha ebbe: “O”, a motor leáll. 

Elhelyezkedés: jobb fogantyú (bal oldalról)  

 

 

 A szivató ebben a pozícióban zárja a karburátort 

Elhelyezkedés: Légszűrőfedél 

 

 

 

      

Ha a szivató ebben a pozícióban van, a karburátor nyitva van. 

Elhelyezkedés: Légszűrőfedél 

 

 

 

 

 

.  
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6. Áttekintés 

 

 

1. Damilfej 

2. Védőburkolat 

3. Forgó 

4. Hajtótengely 

5. Harang 

6. Berántó 

7. Tank 

8. Kerék 

9. Összekötő 

10. Forgó összekötő 

11. Összekapcsoló rész 

12. Bal fogantyú 

13. Jobb fogantyú 

14.  Gázkar biztosító* 

15. Gázkar 

16. Start/Stop kapcsoló 

 

 

 

 

 

 

*14 A gázkarbiztosító csökkenti a motor túlpörgésének az esélyét. A gázadagolót csak akkor lehet benyomni, ha a 

gázkar biztosítót kibiztosítottuk. 

 

.
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7.  A készülék összeszerelése 

 

■ A váz összeszerelése 

 

  

   

1. A vázat az ábrázolt módon tartsa, majd rögzítse a kapoccsal, és a hozzá tartozó szárnyas 

csavarral. 

2. Rögzítse a fogantyút a megfelelő csavarral (1) és anyacsavarral (2). 

3. Távolítsa el a fedelet. 

4. Mindkét oldalra szerelje fel a kerekeket az ábra szerint a sorrendet követve: Alátét (2) – 

Abroncs (3) – Alátét (2) – Anyacsavar (1). Végül erősen rögzítse az anyacsavarokat (1). 
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■ A védőburkolat összeszerelése 

 

Rögzítse a védőburkolatot (5) és a hajtómű fedelét (4) a 

hajtóművel (6) a hozzá tartozó csavarokkal (3) és húzza 

meg a csavarokat. 

 

■ A damilfej összeszerelése 

 

Helyezze a tartót (2) a tengelyre, a védőburkolat alá (5). 

A csomagban található eszközzel reteszelje a hajtómű 

szerelési egységét és kézzel húzza meg a damilfejet. 

(Tipp: Balmenetű csavarmenet) 

 

 

■ A cső összeszerelése 

 

■ Magasság beállítása 

TIPP 

A készülék vázának hosszúsága/ A magasság állítható, hogy minden felhasználó könnyen 

dolgozhasson vele. 

Használja az A, B, C lyukakat az alsó csövön, és állítsa a saját magasságához a készüléket 

a csavarok húzásával. 
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8. Üzemanyag 

ÜZEMANYAG ÉS KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ 

Használjon ólommentes benzin és kétütemű motorolaj keveréket, melynek keverési 

aránya 40:1. Az első használatnál használhat 25:1 keverési arányú keveréket. 

 

 FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon tiszta benzint, ez motorproblémákhoz 

vezethet és a garancia nem vonatkozik ilyen esetből történő meghibásodásokra. Soha ne 

használjon olyan keveréket, amely több mint 90 napja van tárolva. 

 

 FIGYELMEZTETÉS: Az olaj legyen elsőosztályú, kifejezetten kétütemű léghűtött 

készülékekhez való. Ajánljuk a FUXTEC Zweitaktöl  ‘‘MADE IN GERMANY‘‘-t. 

 

ÜZEMANYAGKEVERÉK 

Keverje össze az üzemanyagot kétütemű motorolajjal egy erre alkalmas tartóban. Kövesse 

a táblázatban feltüntetett mennyiségeket, hogy megfelelő legyen az üzemanyagkeverék. 

Rázza össze a tartót, a megfelelő keveredés érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 FIGYELMEZTETÉS: A kenés hiánya kizárja a gyártó felelősségét. A benzint és az 

olajat 40:1 arányban keverje! 

 

 

Benzin Kétütemű motorolaj (40:1) Benzin Kétütemű motorolaj (40:1) 

1 Liter 0,025 Liter 5 Liter 0,125 Liter 

2 Liter 0,050 Liter 10 Liter 0,250 Liter 



Original Bedienungsanleitung FUXTEC FX-FSR152_rev04 

17 

Javasolt üzemanyag 

 

Javasoljuk, hogy az ólommentes benzint 90 -es vagy annál nagyobb oktánszámú benzinnel 

csökkentsék az égéstérben lévő szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében! Ne 

használjon régi vagy piszkos benzint! Az üzemanyagtartályt tartsa pormentesen, és 

vigyázzon arra, hogy ne kerüljön víz a tartályba! Néha a túlterhelés zavarokat okoz, ami 

normális. 

Ha a gyújtáskimaradás normál terhelés alatt hallható, javasoljuk a benzin cseréjét! Ha a 

gyújtáskimaradás még mindig fennáll, kérjük forduljon egy hivatalos szervizhez! 

 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

 

 A benzin nagyon gyúlékony, szikrával való érintkezés során fel is robbanhat. 

 Csak jól szellőző helyen töltse fel a tankot! A dohányzás és a nyílt láng, valamit a 

szikra elkerülése fontos tankolás közben! 

 Ne töltse túl a tankot! 

 Tankolás után győződjön meg arról, hogy a tanksapka rendesen le van-e zárva! 

 Kerülje a benzin kiömlését! 

 Gyermekeket tartsa távol a készüléktől! 

 

 

 

 

 

 

 

Etanol tartalmú benzin 

A motor E10-es benzinnel működtethető.  

Ne használjon olyan benzint, amelynek 

az etanol tartalma több, mint 10%! 

Tankdeckel 

max. Füllstand 

Tank 

max.  
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9. Hidegindítás 

FIGYELMEZTETÉS 

A vágófej rögtön forogni kezd, amint a motor járni kezd. 

 

1. Helyezze a készüléket kemény, vízszintes felületre! Tolja az indítógombot 1-es állásba 

(ON)!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A szivatót állítsa felfelé „KALT START/HIDEG INDÍTÁS“ pozícióba. 

3. Nyomja be a karburátor pumpát kb. 8-10-szer (amíg a benzin a vezetékbe nem kerül) 

4.  Húzza meg az indítókötelet kis lendülettel, amíg ellenállást nem érez 

(kb. 100 mm)! A folyamatos, gyors húzás erős szikrát biztosít és 2-3 húzás után elindítja 

a motort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Miután a motor válaszolt, állítsa az indítócsap karját "WARM START"/“MELEG 

INDÍTÁS“ állásba, és húzza meg újra az indítót, amíg a motor elindul. (Videó a honlapon!) 

1 2 3 

4 

5 
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6. Hagyja üresjáratban a motort 3-5 percig, amíg felmelegszik, aztán adjon neki egy kis 

gázt! 

 

ÉSZREVÉTEL: Ha a készülék nem indul el több indítási kísérlet után, olvassa el a 

Hibaelhárítási fejezetet! 

ÉSZREVÉTEL: Mindig húzza ki az indítókötelet! Az indító ferde húzásával a kötél a szem 

megsérülhet. Az átlós húzás az indító kábel meghibásodásához vagy töréséhez vezethet. 

Mindig tartsa az indítófogantyút, amikor a kötél visszahúzódik! Soha ne hagyja, hogy a 

kötél visszacsapódjon a kihúzott helyzetből! Ez károsíthatja az indítót. 

10. Melegindítás 

1. Helyezze a gépet szilárd és sík felületre! 

2. Húzza le a motor leállító kapcsolót!  

3. Állítsa a kapcsolót „MELEG INDÍTÁS“ /“WARM START“ pozícióba! 

4.  Húzza meg az indítókötelet kis lendülettel, amíg ellenállást nem érez 

(kb. 100 mm)! A folyamatos, gyors húzás erős szikrát biztosít és elindítja a motort. 

 

Ha a készülék nem indul, akkor végezze el újra a hidegindítást! 

11. Leállítás 

Engedje fel a gázkart és várja meg, amíg a motor el nem éri az üresjárati fordulatszámot! 

Állítsa a BE/KI kapcsoló gombot, „Stop“ vagy „0“ állásba tolja! Vészhelyzet esetén húzza a 

gyújtógyertyazsinórt! Soha ne hagyja a járó motorú készüléket felügyelet nélkül! 

12. A vágás technikája 

TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A gép bekapcsolása előtt olvassa el a kézikönyv 3. és 4. fejezeteit! 

 

VIGYÁZAT 

 

MINDIG MAGAS FORDULATSZÁMON VÁGJON! Ne hagyja a készüléket a munka kezdetekor 

vagy munka közben alacsony fordulatszámon járni! 

MINDIG TARTSON MEGFELELŐ TÁVOLSÁGOT konzervdobozoktól, üvegektől, kövektől…stb. 

A repülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak a használónak vagy a nézelődőknek, 

valamint a készüléket is károsíthatják. Ha egy tárgy megütötte a gépet, AZONNAL állítsa le 

a gépet és ellenőrizze le épségét! Soha ne használja a készüléket, ha hibája van! Ne 
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használja a gépet más célra, csak kizárólag vágásra! Soha ne emelje fel a vágófejet 

térdmagasság fölé működés közben! Ne működtesse a gépet lejtőn, ha fennáll annak az 

esélye, hogy elesik vagy elcsúszik! 

 

Gondoljon arra, hogy a damil hegye vág. Jobb 

végeredményt kap, ha hagyja a készüléket a saját 

tempójában vágni. 

Ügyeljen a gép használatakor arra, hogy a damilfej ne 

érintse a földet, és kb. 20 fokban tartsa a készüléket. 

 

Megkönnyítheti a munkát, ha jobbról balra vág. 

 

 

A DAMIL 

 

VIGYÁZAT: Rendszeresen távolítsa el a füves lerakódásokat, hogy 

megakadályozza a hajtótengely túlmelegedését! A füves lerakódások akkor 

keletkeznek, amikor a gyomnövények szálai a burkolat alatt a tengely köré 

kerülnek. Ez megakadályozza a tengely megfelelő hűtését. Csak akkor távolítsa el a füves 

lerakódásokat csavarhúzóval vagy hasonló eszközzel, ha a gép ki van kapcsolva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a készülékre megfelőlen fel van szerelve a védőburkolat és vágófej, akkor a készüléke 

le tudja vágni a csúnya gyomokat és a magas füvet kerítések, falak mentén és fák körül is. 

MEGJEGYZÉS: Ha kő- vagy betonfalak mentén vág, a damil hamarabb elhasználódhat! 

 

INFORMÁCIÓK A HELYES VÁGÁSHOZ 

Húzza vízszintesen a vágófejet egyik oldalról a másikra! Ne döntse meg a vágófejet munka 

közben! 

A megfelelő vágási magasság érdekében próbálja ki a munka előtt egy üres területen! 

Tartsa a vágófejet azonos szinten, hogy a vágási magasság mindenhol ugyanakkora 

legyen!  

 

VÁGÁS A FA KÖRÜL 

Lassú megközelítéssel vágja le a fatörzseket! A szál nem ütközhet a fa törzsével! Haladjon 
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balról jobbra! A szál hegyével közelítse meg a füvet vagy a gyomokat.  

13. A tekercs cseréje 

1. Állítsa le a motort! 

2. Rakja a készüléket a földre, így a hajtótengely a tekerccsel szabaddá válik, és távolítsa 

el a damilfejet. 

3. Vegyen a damilból egy 3mm-es 285 mm-es hosszúságú damilt. Ne használjon hosszabb 

damilt, mert így a vágóteljesítmény sérülhet. 

4. Csúsztassa be a damilt erővel a damilorsóba, addig amíg a másik oldalt ki nem jön. 

 

 

 

5. Hagyja mindkét oldalt kb 150-160mm-re kilógni a damilt. 

 

 

 

 

6. Ha a damil túl rövid, egyszerűen húzza ki kellő erővel, és helyezzen be egy hosszabbat. 
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14. Karbantartási terv 

Rendszeres ellenőrzések és beállítások szükségesek ahhoz, hogy biztosak legyünk abban, hogy a 

benzinmotor teljesítménye nem romlott. A rendszeres karbantartás hozzájárul ahhoz is, hogy az 

eszköz sokáig alkalmas legyen a használatra. Itt talál egy táblázatot arról, hogy a készülék egyes 

részeit milyen gyakran kell ellenőrizni/cserélni. 

 

 

 

Alkatrész 

Karbantartási 

ciklus Minden 

haszná-l

atkor 

Minden 

hónap, 

vagy 10 

mukaór

a 

Minden 

3. 

hónap, 

vagy 25. 

óra 

Minden 

6. 

hónap, 

vagy 50. 

óra 

Minden 

12. 

hónap, 

vagy 

100. óra 

Minden 

2. 

évben, 

vagy 

300. óra 

Légszűrő 
 Ellenőriz ■       

Tisztít   ■    

Gyújtógyer

-tya  

 Ellenőriz & 

beállít 

    
■  

 

Kicserél      ■  

Gyújtógyertya 

tartó(opcionális)  
Tisztít 

    
■  

 

Hűtőborda Próba    ■    

Csavarok, anyák Ellenőriz 

(meghúzni 

szükség 

esetén)  

■ 

     

Kupplung  Próba    ■   

Alapjárat 
Próba és 

beállítás 

    
■ 

 

Ventillátor 
Próba és 

beállít  

    
■ 

 

Égetőkamra Tisztít  300 óra után  

Üzemanyag Ellenőriz     ■   

Benzintank  Ellenőriz      ■   

Benzinvezeték  Ellenőriz  Minden évben (szükség esetén csere)  

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 

a. Poros környezet esetén a készüléket érdemes gyakrabban ellenőrizni. 

b. A karbantartási munkálatot érdemes szakemberrel elvégeztetni. 

 

 



Original Bedienungsanleitung FUXTEC FX-FSR152_rev04 

23 

 

A légszűrő tisztítása 

 

VIGYÁZAT: A motor soha ne járjon a légszűrő nélkül. 

Egy koszos légszűrő rossz hatással van a gép teljesítményére, növeli a fogyasztást, és nehezíti az indítást. 

Ha a motor teljesítményének romlását észleli: 

 

1 Távolítsa el szűrő fedeléről a csavart, és vegye ki a filtert. 

2 Tisztítsa meg a filtert szappannal és vízzel. Soha ne használjon benzint vagy benzolt! 

3 Hagyja a filtert a levegőn megszáradni. 

4 Helyezze vissza a filtert és a szűrő fedelét a csavarral együtt. 

 

A gyújtógyertya karbantartása 

Ahhoz, hogy a motor megfelelően működjön, a távolság legyen 0,6 -0,7mm és ne legyen rajta 

szénlerakódás. A következő lépéseket kikapcsolt motornál végezze: 

 

1. A gyújtógyertya csatakozóját elővigyázatosan húzza. Ne a kávelnél húzza, hanem közvetlenül 

a dúgónál húzza (Jobbra- balra forgatva könnyebb) 

2. Használja a tartozékok között lévő gyújtógyertya kulcsot a gyújtógyertya csavarásához! 

3. Ellenőrizze rendszeresen a gyújtógyertyát, az elektródákat! Távolítsa el a megjelenő 

szénlerakódásokat 

4. Ellenőrizze a rést egy mércével és hajlítsa az elektródákat megfelelő helyzetbe: 0,6-0,7mm 

5. Ellenőrizze a csavaralátétet és forgassa a gyertyát 9,8-11,8 Nm forgatónyomatékkal. 

6. Helyezze vissza a fedelet. 

 

FIGYELEM 
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A gyújtógyertya mindig legyen jól becsavarva, különben túlmelegszik a motor és 

ezáltal sérülhet. 

 

A vágófej élezése 

1. Csavarja le a vágófejet (E) a védőburkolatról (F)! 

2. Rögzítse a vágófejet a satuba és élezze meg egy sima 

reszelővel! Óvatosan és csak egy irányba reszelje! 

Ne használja az eszközt vágófej nélkül vagy rossz vágófejjel! 

Ha a vágófej sérült, lépjen kapcsolatba a szervízünkkel! 

 

 

Benzinszűrő 

Mindig ellenőrizze, nincs-e dugulás a benzintankban, ellenőrizze a benzinszűrőt! 

 

 

15. TÁROLÁS 

FIGYELEM: Ha nem követi a következő lépéseket, a karburátorban lévő 

lerakódás károsíthatja az eszközt és a későbbi indítást akadályozhatja. 

 

 

1. Olvassa át a karbantartási utasításokat, melyek az útmutatóban szerepelnek! 

2. Tisztítsa meg a készüléket mielőtt tárolja! 

3. Hagyja, hogy az üzemanyag kiengedjen a tankból egy jól szellőző helyen! 

4. Miután az üzemanyag kiengedett, indítsa el a készüléket! 

5. Hagyja , hogy a készülék üresjáraton menjen, egészen addig, amíg a készülék le nem áll! 

Így az üzemanyag kitisztul a karburátorból. 

6. Hagyja, hogy a készülék lehűljön! (kb. 5 perc) 

7. Lazítsa meg a gyújtógyertyát a gyújtókulccsal!  

8. Öntsön 2 teáskanál tiszta 2-ütemű olajat az égéstestbe és húzza többször lassan az 

indítózsinórt, hogy az olaj a motor belsejébe jusson. Ezt követően tegye vissza a 

gyújtógyetyát! 

9. Tárolja a készüléket hideg, száraz, pormentes helyen! 

 

SZÁLLÍTÁS  
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Biztosítsa a készülék biztonságos szállítását és tárolását! Mindig szállító szíjjal vagy a 

csővel felfüggesztve szállítsa a készüléket! 
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16. Hibakeresés 

1. Indítás során adódó esetleges problémák  

 

 
Probléma   Okok  Megoldás  

nincs 

gyújtóláng 

 

gyújtógyertya  
szénlerakódás a gyújtógyertya 

diódjai között  

gyújtógyertya 

tisztítása,a rés 

beállítása 

(0.6~0.7mm), 

gyújtógyertya csere  

más  
a gyertyatekercs hibás, túl gyenge 

lendítőkerék-mágnes  

gyertyatekercs, vagy 

ledítőkerék csere 

gyenge 

gyújtóláng 

 

kompresszió  
túl sok benzin az égéstérben, rossz 

üzemanyag vagy víz van a tankban  

a gyújtógyertya 

kiszedése, hagyni kell 

száradni, és az 

üzemanyagot ki kell 

cserélni 

a karburátor nem 

adagolja az olajat  
az olajvezeték leblokkolódott 

a karburátor tisztítása 

és a vezeték tisztítása 

 

normális 

olajellátás,de gyenge 

kompresszió 

kopott dugattyúgyűrű, a 

gyújtógyertya nincs erősen 

rögzítve, a cilinderfej nem elég 

vastag, rossz ventillálás vagy rossz 

gyújtási időpont  

kicserélni, erősen 

rögzíteni és beállítani 

normális olajellátás 

és megfelelő 

gyújtóláng  

rossz érintkezés a gyútógertya 

kupakja és a gyújtógyertya között 

kicserélni és 

ellenőrizni 

2. Nehézségek üzemeltetés közben  

Probléma  Okok  Megoldás  

a motor nem éri 

el a megfelelő 

fordulatszámot 

 

a gyújtáskapcsoló hidegindításra van 

állítva, a füstelvezető eldugult, a mozgó 

részek elkoptak, a cilindersapka kormos 

a gyújtáskapcsolót kinyitni, 

füstelvezető berendezést cserélni, a 

gyertyatekecser ellenőrizni kell vagy 

kicserélni, a gyújtógyertyát beállítani  

folyik az 

üzemanyag 

a karburátor vezetéke eldugult, a 

gyújtógyerták rossz távolsága 

a karburátort vagy a vezetéket 

kicserélni, a távolságot beállítani  

zörög a motor  
rossz a beállítása a gyújtáskapcsolónak,  

a vezértengely károsodott  
vezértengely ellenőrzése/cseréje  

a karburátor 

eltömítődött 

 hátsó ventillátor hibája a tanksapkánál kicserélni a tanksapkát 

a karburátortömítés elkopott karburátort vagy tömítést cserélni 
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Hogyha nem tudja az eszköz problémáját megfelelően kezelni, 

forduljon a szaküzlethez vagy közvetlen a gyártóhoz. Kizárólag csak 

eredeti alkatrészeket használjon, különben számos veszélynek teheti 

ki önmagát. 

17. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

Ha a készülék javításra szorul, kérem csak szakemberrel végeztesse ezt a munkát és 

kizárólag eredeti alkatrészeket használjon. Tudjuk, hogy találhatók meglehetősen hasonló 

alkatrészek más keredkesőknél olcsóbban, de ezek nem tartalmazzák a megfelelő műszaki 

megoldásokat. Nem felelnek meg az irányelveknek, így károsodást okozhatnak a 

készülékben. Kérem, ha problémája van, keresse fel a központot, ahol a terméket 

vásárolta! 

 

18. Garancia 

A garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes. A vásárlász igazoló 

dokumentumokat tartsa biztonságos helyen. A garancia nem terjed ki a helytelen 

használatra, az átalakítás miatt keletkező hibákra, a szakember nélküli javításokra, az 

erőszakos hatásokra és törésekre, illetve a természetesen kopó alkatrészekre! 

19. AMI MÉG FONTOS LEHET 

Minden használat előtt, ha szükséges, forduljon a helyi hivatalokhoz, hogy a munka 

végzése nem engedélyköteles-e. Gondoskodjon az üzemanyag megfelelő tárolásáról és a 

vágókés biztonságos elfedéséről szállítás és tárolás közben!  

 

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: 

www.fuxtec.hu 

Elérhetőség: 

4405 Nyíregyháza Folyóka u 14. 

Telefon: 0670/62-777-69  

 

Általános INFO: info@fuxtec.hu 

Garancia, Meghibásodás: szerviz@fuxtec.hu 

 

http://www.fuxtec.hu/
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20. EG-Megfelelőségi nyilatkozat 

Hiermit erklären wir, FUXTEC GMBH  

KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY  

dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in 

der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen grundlegenden 

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. 

 

Bezeichnung der Maschine:      Freischneider auf Rädern 

Maschinentyp:                           FX-FSR152 

Handelsmarke:                         FUXTEC 

Leistungsaufnahme/ Hubraum 51,7cm³ 

Gemessener Schallleistungspegel LWA =108.8dB 

 

Garantierter Schallleistungspegel LWA=115dB 

Konformitätsverfahren 2000/14/EG 

nach Anhang V  

 

Einschlägige EG-Richtfaden: 

 

 

 

EG-Maschinenrichtfaden 2006/42/EG 

EG-Richtfaden über elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV) 2004/108/EG 

EG-Richtfaden Geräuschemission (2000/14/EWG & 

2005/88/EG) 

Emissionsrichtlinie 97/68/EG, (2010/26/EU) 

 

angewandte harmonisierte       

Normen: 

 

 

EN ISO 14910:2007/A1:2009 

EN ISO 14982: 2009 

 

Herstellerunterschrift/Datum:                 

 

Tim Gumprecht, 14.09.2016 

 

Name und Anschrift der 

Person, die berechtigt ist, die 

technischen Unterlagen, die in 

der Gemeinschaft ansässig ist 

zusammenzustellen 

 

Tomislav Zelic 

FUXTEC GMBH - KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY 
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