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1. Műszaki adatok 

Megnevezés Benzines Sövényvágó 

Típus FX-MH126 

Motor léghűtött; 2-Takt 

Lökettérfogat 25cm3 

Maximális teljesítmény (kW) 

(ISO 8893) 

0.7kW / 7.500min-1 

Hangnyomásszint LPA EN ISO 10517 szerint 90.9 dB (A) (K=3dB) 

Mért hangnyomásszint LWA ISO 10517 szerint 103.2 dB(A) (K=3dB) 

Garantált hangnyomásszint LWA (2000/14/EC) 105dB(A) 

Súly (üzemanyag nélkül) 6.0kg 

Üzemanyagkapacitás (L) 300ml 

Üzemanyag fogyasztás (kg/h)  

(ISO 8893) 

0.47kg/h 

Kés hossza 550mm 

Max. Vágásszélesség 28mm 

Benzin-/Olajkeverék 40:1 

Benzintank kapacitása 300ml 

Kés gyorsasága 2050 min-1 

Alapjárat 2700~3400 min-1 

Max. Fordulatszám 10500 min-1 

Gyújtógyertya L8RTF/NHSP 

Vibráció EN ISO 10517  

- Első fogantyú 

- Hátsó fogantyú 

 

 

2.92m/ s2 

3.37 m/ s2 

K=1.5 m/ s2 
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2. Szimbólumok a készüléken 

Figyelemfelhívás a készüléken 

  

FIGYELEM! Nagy kockázat, veszély! 

 

Használat előtt olvassa el, és értelmezze az útmutatóban leírtakat! 

 

Használjon fej-, fül-, és szemvédő kiegészítőket! 

 

Viseljen biztonsági bakancsot! 

 

 

Viseljen védőruhát! 

 

Viseljen védőkesztyűt! 

  

Az eszköz tűzveszélyes! 

 

Figyelem! Ne lélegezze be a kipufogó gázokat! 
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Esőben ne használja a készüléket! 

  

A garantált hanghatási szint, ami megfelel a törvényi előírásnak! 

 

VESZÉLY! Forró alkatrészek. 

 

VESZÉLY! Gyúlékony anyag! 

 

A fogantyút 90°-kal lehet elállítani. 

 

ELSŐ A BIZTONSÁG 

Az útmutatóban talál biztonsági felhívásokat, amik szimbólumokkal vannak jelölve. Ezek 

a kritikus veszélyeket jelölik. A sérülések elkerülésének érdekében olvassa el ezeket, és 

kövesse az utasításokat. 

 

!FIGYELMEZTETÉS  

Ez a szimbólum az olyan utasításokat jelöli, amiket követnie kell, hogy elkerülje a komoly 

sérüléseket. 

 

FONTOS 

Ez a szimbólum azokat az utasításokat jelöli, amiket követnie kell, az eszköz sérülésének 

megelőzése érdekében. 

 

TIPP 

Ez a szimbólum a tippeket, észrevételeket jelzi, ami az eszköz használatához hasznos 

lehet. 
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3. A készülék áttekintése 

 

 

1. Első fogantyú 

2. Berántó  

3. Indító-/Leállító kapcsoló 

4. Gázkar biztosító 

5. Hátsó fogantyú 

6. Gázkar 

7. Markolat biztosító 

8. Tank 

9. Légszűrő 

10. Szivató kar 

11. Primer Pumpa 

12. Gyújtó gyertya 

13. Kipufogó 

14. Kézvédő 

15. Kés 

16. Késvédő
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4. Rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű 

használat 

A benzinmotoros sövényvágó kizárólag a sövények és bokrok ágvégeinek, vékonyabb 

ágainak vágására alkalmas. A vágás során a növényzetről az esetleges fém részeket, 

vezetékeket stb. el kell távolítani. Max. 28mm vastagságot vágjon.  

 A rendeltetésszerű használathoz tartozik a használati utasítás, illetve a meghatározott 

karbantartási előírások betartása. 

 A gép használata során be kell tartani a vonatkozó balesetvédelmi előírásokat, 

valamint az egyéb általánosan elismert foglalkozásegészségügyi és biztonsági 

előírásokat. 

Csak eredeti, a gyártótól vásárolt alkatrészeket használjon. A sövényvágót csak nyitott, 

kültéri helyeken használja. 

Ha nem eredeti, a gyártótól vásárolt alkatrészeket használ, az esetleges károkért, 

sérülésekért a tulajdonos vállalja a felelősséget, nem a gyártó! 

  

Minden, ettól eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. 

 

További kockázat 

A baleset veszélye még abban az esetben is fennáll, ha a gépet biztonságosan használja. A 

fennmaradó kockázatot minimálisra csökkentheti, ha a felhasználói kézikönyvben leírtakat 

betartja és rendeltetésszerűen használja a sövényvágót.  

- Érintkezés a vágókéssel  

- A mozgó vágókés megérintése  

- A vágókés váratlan, hirtelen megmozdulása  

- A vágókés hibás fogai károkat okozhatnak 

- Halláskárosodás 

- Kipufogógázok belégzése 

- A bőr benzinnel való érintkezése 

- Égési sérülések 

 

FIGYELMEZTETÉS:  

A gép által okozott vibráció eltérhet a kézikönyvben megadottaktól a környezeti és 

beállítási tényezők miatt. A vibráció csökkentése érdekében tartsa be az alábbiakat: 

 

 A készüléket az előírtaknak megfelelően használja! 

 Helyes módszerrel és vágásokkal dolgozzon! 
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 A sövényvágó megfelelő műszaki állapotban legyen! 

 A vágóél megfelelő távolságra legyen a vágandó felülettől 

 A fogantyúk rezgéscsillapítottak. Ellenőrizze ezek állapotát! 

 

Ha kellemetlen érzése van, vagy bőrének színe megváltozik a gép használata közben, 

azonnal hagyja abba a munkát. Fontos, hogy munkavégzés közben rendszeres szüneteket 

tartson. Ha nem tart ilyen szüneteket, a vibráció betegségeket okozhat. 

 

Fel kell mérni a terhelés nagyságát a munkavégzéssel és az eszköz használatával 

kapcsolatban, és a terhelésnek megfelelő nagyságú szüneteket kell tartani rendszeres 

időközönként. Így lehet csökkenteni a terhelést, és minimalizálni tudja a vibráció okozta 

problémákat. Ápolja a készüléket a használati útmutatóban található utasításokhoz 

megfelelően. 

Kerülje a gép használatát, ha a hőmérséklet 10°C vagy annál kevesebb. Tervezze meg a 

munkát a szünetekkel együtt. 

 

Egy bizonyos nagyságú zaj a készülék használatakor elkerülhetetlen. Az intenzív, 

hosszútávú zajártalommal járó munkák előtt egyeztessen azokkal, akiket zavarhat ez a 

környezetében. Tartson pihenőket, és a munkavégzés idejét csökkentse amennyire csak 

lehetséges. A közvetlen közelében tartózkodók a hallássérülés elkerülése végett 

használjanak hallásvédő felszerelést. A készülék használatát korlátozhatják előírások, 

melyek minden országban eltérőek lehetnek. Tájékozódjon ezekről a használat előtt! 
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5. Használati és karbantartási utasítások 

HASZNÁLAT ELŐTT  

 

a. Olvassa el alaposan a használati úrmutatót! Figyeljen a biztonsági utasításokra! 

b. Kövesse a biztonsági utasításokat! A benzinmotoros sövényvágó kizárólag a sövények 

és bokrok ágvégeinek, vékonyabb ágainak vágására alkalmas. Más anyagot ne vágjon 

vele! 

c. Ne használja a készüléket ha alkohol befolyása alatt áll, fáradt, nem aludt eleget, 

gyógyszerek mellékhatásaként fellépő álmosság esetén, vagy bármilyen tudatmódosító 

szer hatása alatt áll. 

d. Ne járassa a motort zárt helyeken, mert szénmonoxid keletkezik. 

e. Ne használja a készüléket: 

1. Csúszós talajon, ahol nincs szilárd kapaszkodó felület. 

2. Éjjel, sűrű ködben, vagy ha nem teljesen belátható a munkaterület. 

3.  Kedvezőtlen időjárási tényezők esetén (Vihar, eső, villámlás) 

f. Első használat esetén a beállítást szakember ellenőrizze. 

g. A készülékkel 30-40 percet dolgozzon, aztán hagyja 10-20 percig pihenn. Naponta 

maximum 2 órát dolgozzon a géppel összesen.  

h. A kézikönyv mindig legyen a közelben, hogy a kérdéseire választ kaphasson.  

i. A készüléket csak a használati útmutatóval együtt vegye meg és adja el, ha 

kölcsönadja valakinek, azt is adja oda. 

j. Gyermekek és olyan személyek, akik nem teljesen értik meg az útmutatóban 

előírtakat, ne használják a készüléket. 

 

 

 

AZ ÜZEMANYAG KEZELÉSE  

 

a. A motor üzemanyag keverékkel működik, ami benzint is tartalmaz, ami gyúlékony. Az 

üzemanyagtartályt ne tárolja nyílt láng, árammal működő eszköz vagy bármilyen hőforrás 

közelében.  

b. Az eszköz használata és tankolás közben ne dohányozzon!  

c. Tankolás előtt állítsa le a motort, és hagyja kihűlni. Bizonyosodjon meg róla, hogy 

nincs szikra, vagy láng a közelben.  

d. A kifolyt, mellé töltött üzemanyagot egy száraz kendővel törölje fel. 

e. Miután tankolt, a tank fedelét jól zárja le, majd vigye az eszközt legalább 3 m-re a 

tankolás helyétől és csak itt indítsa be az eszközt. 
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SZÁLLÍTÁS 

 

a. Szállítás során mindig használja a védőburkot! 

b. Gépjárművekben való szállítás során bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz nem 

tud-e eldőlni. 

c. Gépjárművekben való szállítás során, különösen ha ez a művelet sokáig tart, ürítse ki 

az üzemanyagtartályt, az üzemanyag kifolyásának megelőzése érdekében. 

 

A MUNKA FELTÉTELEI 

 

a. A munkához illő ruházat és védőfelszerelés: 

(1) Védősisak  

(2) Szem- és arcvédő 

(3) Biztonságos védőkesztyű 

(4) Csúszásmentes cipő 

(5) Fülvédő  

b. További szükséges dolgok: 

(1) Szerszámok 

(2) Üzemanyag utánpótlás 

(3) Tartalék alkatrész 

(4) Kötél, figyelmeztető táblák, vagy egyéb eszköz, ami jelzi a 

munkavégzést a területen 

(5) Síp, vagy egyéb kommunikációs eszköz, amivel értesíteni 

tudja munkatársait vészhelyzet esetén  

(6) Balta, vagy fűrész (az akadályok elhárítására) 

c. NE viseljen laza ruhát, ékszert, rövidnadrágot. Ne dolgozzon szandálban, vagy cipő 

nélkül. 

 

 

 

A MOTOR INDÍTÁSA ELŐTT 

 

a. Ellenőrizze az eszköz stabilitását, a vágóeszközöket, a rendeltetésszerű összerakást, 

az üzemanyagot és a saját, és környezetében tartózkodók biztonságát. 

b. Csak akkor használja az eszközt, ha a késen nincsenek rések, törések. Sérült késsel 

nem dolgozhat. 

c. Csak éles vágókést használjon. 

d. A vágókés kopásának megelőzése érdekében csiszolja kerekre a pengéket. 

e. Összerakás után ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően meg van-e húzva, elég 

feszes-e. A túlzott vibráció megelőzése érdekében a pengék ne tudjanak nagyon 

elmozdulni a helyükről. 
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ALKALMAZÁS ELŐTT 

 

a. A munka megkezdése előtt a munkaterületet meg kell tisztítani. Távolítsa el az 

akadályokat, olyan dolgokat melyek károkat okozhatnak, pl. vastagabb faágak, kövek, 

flakonok, üvegek. 

b. Munkavégzés során a veszélyzónának számít a 15 m-en belüli terület. Ne engedje, 

hogy idegenek, gyermekek, vagy bármilyen személy, vagy állat ezen a területen 

tartózkodjon. Ezt a területet kerítse el. Ha egyszerre 2 vagy több ember dolgozik, 

mindenkinek legyen megfelelő nagyságú tér biztosítva. 

c. Alkalmazás előtt olvassa el a használati útmutatót, kövesse az utasításokat és 

ellenőrizze, hogy alapjárat közben ne mozogjon a vágókés. 

 

 

HASZNÁLAT KÖZBEN 

 

a. Mindkét kezével tartsa a gépet. A munka befejezésekor, vagy szünet esetén először a 

gázkart engedje el, állítsa „Starttempo“-ra, csak ezután rakja le a gépet. 

b. Mindig álljon biztosan, figyeljen egyensúlyára. 

c. A motor sebességét a vágási munka alapján válasszuk ki, szükségtelenül ne növeljük. 

d. Ha a vágási területet zavaró ágakat akarja levágni, állítsa le a motort. Csak akkor 

végezzen ilyen műveleteket, ha a motor teljesen leállt. 

e. Ha a vágókés kemény akadályokba ütközik, mint például egy kő, a motort rögtön 

állítsa le, aztán ellenőrizze a vágókést! Ha a kés sérült, azonnal cserélje ki! 

f. A munka megszakításakor először állítsa le a motort! 

g. Ahhoz, hogy az áramütést, és az azzal járó kockázatot elkerülje, csökkentse, ne érjen 

a gyújtógyertyáhozés kábelekhez, ha a motor jár. 

h. Ne érintse meg a kipufogót, gyújtógyertyát és az egyéb fém részeket ha jár a motor! 

Ellenkező eset égési sérülésekhez, áramütéshez vezethet. 

i. Ha egyszerre 2 vagy több ember dolgozik, mindenkinek legyen megfelelő nagyságú tér 

biztosítva. 

 

 

TIPPEK VISSZARÚGÁS ESETÉRE 

 

A visszarúgás az a jelenség, amikor a készülék erőteljesen rázkódik, ha a gyorsan mozgó 

vágókés akadályba ütközik, például kő, beton, faoszlopok. Ez a váratlan jelenség 

gátolhatja a munkavégző személyt a munka megfelelő végzésében. Ilyen esetben a 

következő tippeket tartsa szem előtt: 

 Távolítsa el az akadályokat, vagy csökkentse az ütközés mértékét, amennyire tudja. 

Így elkerülhető a sérülés. 

 Fogja mindkét kezével erősen a készülék fogantyúit. 

 Munkavégzés során néha meg kell húzni a kés szemeit, ilyenkor állítsa a gázkart 
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„Starttempo“-ra. 

 Tartsa távol a lábaitól, és minden más testrészétől a készüléket. 

 

 

KARBANTARTÁSI TIPPEK 

 

 Mindig ápolja és ellenőrizze a készüléket annak megfelelően, ami ebben a 

kézikönyvben van leírva. A további karbantartási feladatokat bízza szakértőre. Ha 

bármilyen problémája adódik, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy a 

forgalmazóhoz. Csak eredeti alkatrészeket használjon! 

 A készüléket ne szedje szét és ne változtassa meg felépítését! Ez sérülésekhez és 

munkabalesetekhez vezethet!  

 Karbantartás és ellenőrzés közben a motort állítsa le! 

 Szerelésnél, a vágókés élezésénél mindig viseljen védőkesztyűt, hogy elkerülje a 

sérüléseket.
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6. Indítás és leállítás 

A MOTOR INDÍTÁSA 

 

!FIGYELEM 

 

A vágókés azonnal mozogni kezd, amint beindul a motor.  

1. Engedje el a gázkart. (F1) 

2. Kapcsolja a gyújtáskapcsolót “I” állásba. (F1) 

3. Nyomja meg a primerpumpát 3-5 alkalommal. (F2) 

4. A szivatókart állítsa a következő pozícióba. (F3)   

 

(1) Gázkar 

(2) Gyújtáskapcsoló 

(3) Leállít 

(4) Indít 

(5) Indító pumpa 

(6) Benzinvezeték 

(7) Szivatókar 

(8) Nyitott 

(9) Zárt 

 

 

5. Helyezze szilárd talajra az eszközt! Ne érintkezzen akadállyal a vágókés! 

6. Rántsa meg magabiztosan és gyorsan a berántót, míg a motor be nem indul. (2-3 

erősebb mozdulat)  

7. FONTOS: A motor nem jár, ezután a gázkar (1) működésbe lép, így a szivatókar 

 állásba kerül. Az indító zsinórt húzza meg, míg a motor be nem indul. 

 

 

!FONTOS 

- Az indítózsinórt ne húzza teljesen a végéig, és lassan engedje vissza. Ez indítási 

hibákhoz vezethet. 

- A szivatókart alulról nyomja, a szivató bekapcsolásához. (F3) 

- Munkavégzés előtt járassa pár percig a motort. 

 

 

 

 



Original Bedienungsanleitung FUXTEC FX-MH126_rev06 

15 

 

 

TIPP 

1. Ha a motor közvetlenül a kikapcsolás után újból elindul, a szivató nyitott állásban 

maradt. (F3) 

2. A szivató túlzott használata üzemanyagfolyáshoz, és problémákhoz vezethet. Ha a 

motor többszöri próbálkozásra sem indul be, a szivatót nyissa ki, az indító zsinórt húzza 

meg, vagy vegye ki a gyújtógyertyát és szárítsa meg.  

 

A MOTOR LEÁLLÍTÁSA (F1) 

1. A fojtószelep-kart engedje ki, a motort járassa fél percig. 

2. A gyújtáskapcsolót állítsa “0”(STOP) állásba. 

 

TIPP  

Ha a motor a leállítás után nem áll le, a szivatót állítsa zárt állásba, így a motor egy idő 

múlva leáll. 

 

FONTOS 

Az első 20 munkaóra alatt a sövényvágót ne járassa maximális teljesítményen 

hosszútávon. 

 

AZ ALAPJÁRAT BEÁLLÍTÁSA  

- A karburátor beállítása előtt a légszűrőt tisztítsa ki, és a motort járassa. 

- Az alapjáratot állító csavar úgy van beállítva, hogy egy biztonságos határ legyen a 

kuplung alapjárata és kattanása között. 

(1) Légszűrő (F5)  

(2) Alapjáratállító csavar (F6) 

 

 

 

 

 

Ha a motor alapjáraton van (2.700 ~ 3400 rpm), ne állítson rajta. Azt javasoljuk, ezeket a 

beállításokat szakemberrel végeztesse el. 

 

HASZNÁLAT: 

 

 

 

A könnyebb vágás érdekében tartsa 

90°-kal jobbra, vagy balra fordítva a 

sövényvágót.  

!FIGYELEM 
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Ezen folyamat alatt a gázkart ne nyomja!  

 

Kövesse az utasításokat: 

1. Engedje fel a fogantyút, közben nyomja a biztonsági kart 

2. A fogantyút tekerje, míg a biztonsági kar hallhatóan kattan. 

3. Ha a fogantyú az új pozíciójában biztosítva van, a gázkar újra működésbe léphet. 

(1) Fogantyú 

(2) Biztonsági kar 

4. Csak annyi gázt használjon, amennyi feltétlenül szükséges. 

- Ne vágjon túl vastag ágakat, mert a vágókés tönkremehet, ami a készülék rövid 

élettartamához vezet. 

- A vágás szebb lesz, a munka pedig könnyebbé válik, ha 5-10°-kal megdönti a 

készüléket. 

- A testét mindig a gép azon oldalán tartsa, amelyik oldalon a karburátor van, nem a 

kipufogó. 

- Ha először használ egy új készüléket, kenőzsír távozhat a hajtóműből a használat 

első pár percében. Ez normális jelenség, túl sok a kenőzsír. Egyszerűen mossa le, 

amikor legközelebb leállítja a gépet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!FIGYELEM 
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7. Tankolás 

!FIGYELEM 

- A benzin gyúlékony. A dohányzás, nyílt láng használata az üzemanyag közelében tilos!  

- Munkavégzés előtt távolítsa el az akadályokat. 

- Ellenőrizze, hogy a motor le van állítva, és hideg. 

- Erre egy szabad, nyílt területet válasszon.  

 

!FONTOS 

AJÁNLOTT KEVERÉSI ARÁNY:   ÜZEMANYAG 40: OLAJ 1 

- Ne használjon kevert olajokat, mert ez a gyújtógyertya szennyeződéséhez, a kipufogó 

nyílás eltömődéséhez stb. vezethet. 

- Ne használjon olyan kevert üzemanyagot, ami több mint 1 hónapja nincs használva, 

mert ez a karburátor károsodásához vezethet. Ennek következtében a motor nem fog 

megfelelően működni. Zárt tárolókban, hideg helyen tárolja az üzemanyagot. A levegő 

által hűtött 2 ütemű motor egy minőségi benzin és olajkeveréket igényel. 

- A motorokat olajozni kell. Javasoljuk a FUXTEC 2T Öl (Made in Germany) 

használatát. 

 

KEVERÉSI ARÁNY 

Egy erre alkalmas edényben keverje az üzemanyagot az olajjal. Figyeljen a táblázatra, ne 

térjen el a mennyiségektől. Szükség esetén rázza meg a keveréket a megfelelő keveredés 

elérése érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM: A kenés hiánya kizárja a gyártó felelősségét. A benzint és az olajat 40:1 

arányban keverje! 

 

 

 

 

 

 

BENZIN 

2 ÜTEMŰ 

MOTOROLAJ(40:1) BENZIN 

2 ÜTEMŰ 

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-MH126_rev06 

18 

 

 

 FIGYELEM 

 

 

 

 

 Gyúlékony és robbanásveszélyes. Ne dohányozzon, ne használjon nyílt lángot! 

 Csak jól nyílt területen tankoljon! Ha mégis zárt helyen teszi, gondoskodjon a 

szellőztetésről! 

 Ne öntse teljesen tele a tankot (ahogy az ábra mutatja: Max) 

 A tank fedelét mindig jól zárja vissza és ezt ellenőrizze is! 

 Ne öntse mellé a benzint! 

 A gyerekeket tartsa távol az eszköztől! 

 

Max 

Üzemanyagtank 
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8. Karbantartás és tisztítás 

!FIGYELMEZTETÉS 

Tisztítás és karbantartási munkálatok közben is viseljen kesztyűt, állítsa le a motort és hagyja 

kihűlni azt. 

 

1. SZŰRŐ 

 

A szűrő tisztaságát minden nap ellenőrizze. Ha a szűrő a karburátor egyik oldalán koszos, tisztítsa 

ki. Az összerakásnál fontos a sorrend: Filterkern→Filz → Filterkern. Ha a szennyeződést nem 

távolítja el, bekerülhet a motorba, ami a motor károsodásához vezethet. 

 

2. AZ ESZKÖZ ÉLE 

 

Ha a szemek közötti távolság 0.7 mm-nél több, ki kell cserélni a vágókést.  

 

3. BIZTONSÁGI ZÁR (1, F12) 

 

!FIGYELMEZTETÉS 

Jelezze, ha hibát észlel! 

A biztonsági zár a gázkar figyelmen kívüli működtetését akadályozza 

meg. 

a. Ellenőrizze, hogy a gázkar nincs működésben, ha nem nyomja a 

zárat. 

b. Ellenőrizze, hogy a gázkar működik, amikor a zárat megfogja, vagy 

nyomja. 

c. Ellenőrizze, hogy a zár visszatér-e eredeti pozíciójába, ha elengedi azt.  

Ha a fent említetteket ellenőrizte, és hibát észlelt, jelezze ügyfélszolgálatunkon. 

 

4. VIBRÁCIÓ CSILLAPÍTÁSA 

 

!FIGYELMEZTETÉS 

Ha ez a rendszer deformált, vagy sérült, az töréshez vezethet. Így a motor és/vagy a vágókés is 

tönkremehet. Ellenőrizze rendszeresen épségét. 

 

5. LÉGSZŰRŐ 

 

!FONTOS 

Egy koszos légszűrő negatívan hat a motor teljesítményére. 

Ha a szűrő koszor, tisztítsa ki sűrített levegővel, ha a filter maga, akkor azt cserélje ki.  
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6. ÜZEMANYAGSZŰRŐ 

 

Ellenőrizze rendszeresen, hogy a tank és az üzemanyagszűrő nincs-e eldugulva. 

 

7. LÉGHŰTÉS 

 

A készülék léghűtött motorral van felszerelve. A por, faforgács a levegőnyílás és a hengerborda 

között a motor túlmelegedéséhez vezet. A hengerbordákat rendszeresen ellenőrizni és tisztítani 

kell, miután a légszűrőt eltávolítottuk. 

 

8. GYÚJTÓGYERTYA 

 

Indítási hibák, gyújtásproblémák felelőse a koszos gyújtógyertya lehet. Rendszeresen tisztítsa, ha 

szükséges, cserélje ki.  

FONTOS 

A gyújtógyertya kivételénél az alátétről ne vegye le a fedőt, mert így túlmelegedhet a motor. 

FONTOS 

Behelyezésnél rakja kézzel a gyertyát a helyére, aztán egy kulccsal fordítson 1/4-et rajta. 

DREHMOMENT 

15.3-22.4N.m. (150-220kgf-cm) 

Zündkerzenmodell                  Zündkerzenabdeckungen 

L6                                  0.6-0.7mm 

 

 

9. HAJTÓMŰ 

 

Minden 25 munkaóra után zsírozza meg a belső tengely felületét. 

 

10. KIPUFOGÓDOB 

 

a. Vegye ki a kipufogódobot és egy csavarhúzóval a szénlerakódást távolítsa el az eszközről. A 

szénlerakódást szintén távolítsa el a kipufogó nyílásról is. (F13) 

(1) Csavarhúzó 

(2) Kipufogódob 

b. Csavarokat, csapszegeket, ékeket és tartókat meghúzni 

c. Utána ellenőrizze, hogy az olaj és a kenőzsír, nem került-e a kuplungkenő réteg és a dob közé. 

Olaj és ólommentes benzinnen tisztítsa. 
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11. PENGE 

 

Figyeljen a megfelelő összecsavarozásra, ne hagyjon ki csavarokat, 

rögítse mindet anyacsavarokkal. 

(1) Csavar 

(2) Alátét 

(3) Távolságtartó 

(4) Anyacsavar 

- A kés és a rögzítés ellenőrzése 

- Élesítse a vágást lapos reszelővel 

- Tartsa élesen a kés szemeit 

- A másik oldalát kerekítse le 

- Ne vízzel csiszolja 

A felső és alsó nyírókés közötti távolságot nem kell beállítani, mert a 

produkt kialakításának megfelelően alapbeállítással rendelkezik, ami 

garantálja a megfelelő távolságot. (F11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkotórész 

 

Teendő 

 

Hasz-

nálat 

előtt 

Minden 

25. óra 

után 

Minden 

50. óra 

után 

Minden 

100. óra 

után 

Tipp 

 

M
O

T
O

R
 

 

Üzemanyag folyás törölni 

X    

szükség esetén 

csere 

 

Üzemanyagtank, Légszűrő, 

Üzemanyagszűrő 

tisztítani, ellenőrizni 

X X   

szükség esetén 

karburátor csere 

 

Alapjárat állító csavar 

 

alapjárat ellenőrzése 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

SPALT: 0,6 - 0,7 

mm csere 

Gyújtógyertya tisztítani 
  X  

 

Hengerlemezek, 

Levegőszívó nyílás 

tisztítani 
 X   

 

Kipufogó, tisztítani   X   



Original Bedienungsanleitung FUXTEC FX-MH126_rev06 

22 

 

T
E

N
G

E
L

Y
 Fojtószelep-kar, 

Gyújtáskapcsoló 

Funkció ellenőrzése 
X    

 

Vágó részek szükség esetén csere X     

Csavarok/anyák meghúzni/kicserélni X   X  

 

 

HOSSZÚTÁVÚ MEGŐRZÉS 

 

!FONTOS 

Ne öntse mellé az üzemanyagot, amikor kiönti a készülékből. Ha mégis megtörténne, távolítsa el 

a készülékről, és a tárolót megfelelően zárja le. 

 

1. Járassa a motort üres üzemanyagtankkal amíg magától le nem áll, így a maradék 

üzemanyagot is elfogja használni. 

2. Vegye ki a gyújtógyertyát, és 1-2ccm kétütemű motorolajat öntsön a motorba. Húzza meg 2 

– 3x az indítót. Ezután helyezze vissza a gyújtógyertyát. 

3. Nedvességtől elzárt helyen tárolja! 
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9. Tárolás 

FIGYELMEZTETÉS : Ha nem követi ezeket a lépéseket, lerakódás képződhet 

a karburátorban. Ezáltal indítási nehézségek és tartós problémák léphetnek 

fel. 

 

1. Minden karbantartási folyamatot végezzen el, ami a Karbantartás fejezetben olvasható. 

2. A készülék külsejét is tartsa rendben, különösen a gép alkatrészeit védő részeket. 

3. Ne hagyjon üzemanyagot a tankban, ha sokáig nem fogja használni a gépet. 

4. Öntse ki az üzemanyagot egy edénybe a tankból, amjd indítsa be. 

5. Alapjáraton járassa a gépet, míg önállóan le nem áll. Így tisztán tarthatja a karburátort. 

6. Hagyja kihűlni a gépet. (kb 5 perc). 

7. Használjon kulcsot a gyújtógyertyához, azzal távolítsa el. 

8. 1 teáskanálnyi kétütemű olajat öntsön az égetőkamrába, húzza meg az indító zsinórt 

párszor. Így megóvja a belső alkatrészeket. 

9. Tárolja a készüléket egy száraz, hideg helyen, tűzforrástól védve. 

 

Védelem szállítás közben 

Fontos, hogy a készülék a szállítás során az üzemanyag kifolyásától és az esetleges 

sérülésektől védve legyen. Védje a fém akatrészeket szállítás során! 
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10. Hibakeresés 

1. Indítási nehézségek  

 

 
Probléma Ok Megoldás 

Nincs 

gyújtás 

 

Gyújtógyertya Szénlerakódás 

Tisztítsa meg.  

A rés beállítása 

0.6~0.7mm. 

Szükség esetén csere 

 

Egyéb 
Gyújtótekercs probléma 

 

Csere 

Gyenge 

gyújtás 

 

Kompresszió 
Túl sok benzin, rossz üzemanyag 

vagy víz a tankban 

Üzemanyagcsere, 

gyújtógyertya 

kivétele, szárítása 

A karburátor nem 

pumpál olajat 
Olajvezeték eltömődése 

Tisztítsa ki a 

karburátort és a 

vezetékeket 

Nem indul a 

motor 

Normál 

olajbeáramlás, 

mégis gyenge 

kompresszió 

Elhasználódott dugattyúgyűrű, 

nincs rendesen becsavarva a 

gyújtógyertya, hengerfej  

Csavarja be 

megfelelően, cserélje 

ki a dugattyúgyűrűt 

Normál 

olajbeáramlás, jó a 

gyújtóláng  

Nem jó a kapcsolat, érintkezés a 

gyertya és a fedő között. 
Csere 

 

 

2. Használati nehézségek 

Probléma Ok Megoldás 

Fordulatszám  

A szivató „KALT START“ állásban van, hibás 

a füstelvezető berendezés, kopott 

alkatrészek, a gyújtóláng  

Szivatót kinyitni, füstelvezető 

kicserélése, gyújtótekercs cseréje, 

ellenőrzése 

Kifolyik az 

üzemanyag 

Vezetékek eltömődtek, 

hibás gyújtógyertya állás 

Vezetékek cseréje, szükség esetén 

karburátorcsere 

Motorzaj, zúgás 
Rossz szivató beállítás 

Sérült vezértengely 
Cserélje ki a tengelyt 

Tömítetlen 

karburátor 

Levált a szelep Csere 

Kopott tömítés Karburátor-, vagy tömítéscsere 
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11. Ügyfélszolgálat 

Ha javítás szükséges, kérem csak szakemberrel végeztesse el, és csakis kizárólag eredeti 

alkatrészeket használjon! Tisztában vagyunk vele, hogy találhatóak hasonló alkatrészek más 

kereskedőnél olcsóbban, de ezek nem tartalmazzák a megfelelő műszaki megoldásokat, nem 

felelnek meg az irányelveknek, így károsodást okozhatnak. Kérem, ha problémája van, keresse 

fel a központot, ahol a terméket vásárolta! 

 

12. Garancia 

A garancia 24 hónap, a vásárlástól számítva. A vásárlást 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 sem. 

13. Egyéb fontos információ 

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

engedélyköteles-e. Gondoskodjon az üzemanyag megfelelő tárolásáról és a vágókés 

biztonságos elfedéséről szállítás és tárolás alatt 

 

 

 

Ha nem tudja megoldani a problémát, forduljon szakemberhez, vagy a 

forgalmazóhoz. Csak eredeti alkatrészeket használjon! 

 

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 
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14. 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:      Benzin-Heckenschere 

Maschinentyp:                           FX-MH126 

Handelsmarke:                         FUXTEC 

Leistungsaufnahme/ Hubraum 25cm³ 

Gemessener Schallleistungspegel 

nach ISO 10884 

LWA =103.0dB 

 

Garantierter Schallleistungspegel LWA=105dB 

Einschlägige EG-Richtfaden: 

 

EG-Maschinenrichtfaden 2006/42/EG 

EG-Richtfaden über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

2004/108/EC 

EG-Richtfaden Geräuschemission (2000/14/EWG & 2005/88/EC) 

angewandte harmonisierte      EN ISO 10517 

Normen:                        EN ISO 14982 
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Name und Anschrift der 

Person, die berechtigt ist, die 
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