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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

MULTIFUNKCIONÁLIS 

FŰKASZA 

FIGYELEM! Annak érdekében, hogy a gépet biztonságban működtethessük, minden utasítást és információt a 

működtetési utasításokban a biztonságról és a működtetésről pontosan követni kell! Bárki, aki működteti, vagy 

fenntartja ezt a gépet, tájékozott kell legyen a működtetési utasításokról és a lehetséges veszélyekről. 
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EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
Multifunkcionális fűkasza 

FX-MT152 

 

Bj2017 

 

 

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-GÜLTSTEIN, GERMANY 
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1. TECHNIKAI ADATOK 

Típus FX-MT152 

Motor léghűtéses; kétütemű 

Hengerűrtartalom 52cm3 

Max. motorteljesítmény (kW) 

(ISO 8893 alapján) 

2.2kW / 7.500min-1 

A motor max.fordulatszáma 9.000 min-1 

Alapjárat 3.000 min-1 

Max. fordulatszám (motor) 7.100 min-1 

Max. fordulatszám (tekercs) 6.600 min-1 

LPA a kezelőfelületen 99.5dB(A) (K=3dB) 

Mért LWA ISO 10884 alapján 107.7dB(A) (K=3dB) 

Garantált LWA 111dB(A) 

Rezgés 
9.661m/s2 

k=1.5m/s2 

Max. átmérő (damil) Ф440mm (Φ2.5mm) 

A fém penge átmérője 
305mmx1.6mm-2T / 255mmx1.6mm-3T/ 

255mmx1.6mm-4T/ 255mmx1.6mm-8T 

A vágófej forgási iránya óramutató járásával ellentétesen 

Fogantyúk száma  1 db 

Súly (vágófej nélkül, üres tankkal) 7,2kg 

Üzemanyagtank kapacitás (L) 1.2 

Üzemanyagfelhasználás (kg/h) (ISO 

8893 alapján) 

0.89 

Speciális üzemanyagfelhasználás 

(g/kWh) (ISO 8893 alapján) 

630 

A sövényvágó pengéjének a hossza 390mm 

A sövényvágó megfelelő szögben való 

tartása 

270° - 90° 

A sövényvágó rész max. vastagsága 19mm 

A metszőolló hosszúság/ típus 12“ (300mm) / AL12-44-507P 

Láncfűrész/Lánc felosztása TT-9D-3B / felosztás: 3/8“ 

A metszőolló max. vágási hossz 290mm 

Olajtartály kapacitása (lánckenés) 150ml 
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2. SZIMBÓLUMOK ÉS JELEK 

Biztonsági javaslatok a multifunkciós fűkaszához 

      

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! 

        

VIGYÁZZON A REPÜLŐ TÁRGYAKKAL! 

        

 

FIGYELEM! GYÚLÉKONY ANYAGOK 
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MINDIG TARTSON MINIMUM 15 MÉTER BIZTONSÁGI 

TÁVOLSÁGOT MÁSOKTÓL! 

       

MAX. FORDULATSZÁM (VÁGÓFEJ):6600 min
-1

 

       

MAX. FORDULATSZÁM (MOTOR):7100 min
-1

 

       

A GARANTÁLT ZAJSZINT MEGFELEL A SZABÁLYOK ÁLTAL 

ENGEDÉLYZETT ZAJSZINTNEK 

       

NE DOHÁNYOZZON ÉS HASZNÁLJON NYÍLT LÁNGOT A 

KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN! 

 

FIGYELEM! FORRÓ FELÜLETEK-ÉGÉSI VESZÉLY 

További figyelmeztetések a sövényvágóhoz 

 

A TENGELYRE CSATOLÁST ÓVATOSAN VÉGEZZE EL! 

 

HORDJON VÉGŐSZEMÜVEGET! 

 

HORDJON FÜLVÉDŐT! 
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További figyelmeztetések a fűrészhez 

 

VISELJEN FEJ, FÜL ÉS LÁTÁSVÉDŐ KIEGÉSZÍTŐKET! 

 

MINDIG HORDJON VÉDŐRUHÁT! 

 

MINDIG TARTSON LEGALÁBB 10 MÉTERES TÁVOLSÁGOT MAGAS 

FESZÜLTSÉGŰ HELYEKTŐL! 

 

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. 

 

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 
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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 ÉS ÁLTALÁNOS 

BIZTONSÁGI JAVASLATOK 

A fűkaszát csak fű, gyom és bozót vágására szabad használni. A sövényvágó 

funkciót kizárólag sövényvágásra, a gallyvágót csak lombkoronaigazításra 

használja! Soha ne használja ezeket 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!  
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●  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) 

●  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 figyelembe 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. 

 

Biztonsági utasítások a sövénynyíróhoz 

 

● EZ A SÖVÉNYNYÍRÓ SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT! Gondosan olvassa el a 

sövénynyíró helyes kezeléséhez, előkészítéséhez, karbantartásához, elindításához és 

leállításához szükséges utasításokat! Ismerje meg az összes alkatrészt és a sövényvágó 

megfelelő használatát! 

● Gyerekek nem használhatják a sövényvágót!  
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● Vigyázzon a felsővezetékekre! 

● Kerülje a sövénynyíró használatát, ha bámészkodók, különösen a gyermekek a közelben 

vannak! 

● Viseljen megfelelő ruházatot! Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert, amelyek a mozgó 

alkatrészekbe beakadhatnak! Javasoljuk, hogy erős kesztyűt, csúszásmentes cipőt és 

védőszemüveget viseljen! 

● Óvatosan kezelje az üzemanyagot, gyúlékony és robbanásveszélyes! A következő 

pontokat kell követni.  

●  Csak speciálisan tervezett tartályokat használjon! 

●  Soha ne távolítsa el az üzemanyagtartály sapkáját, és ne töltse fel benzint, amikor a motor fut 

vagy meleg! Az újratöltés előtt hagyja lehűlni a motort és a kipufogógáz-alkatrészeket. 

●  Ne dohányozzon! 

●  Csak a szabadban tankoljon! 

●  Soha ne tárolja a sövényvágót vagy az üzemanyagtartályt nyílt láng közelében! 

●  Ha a benzin túlcsordult, ne próbálja meg elindítani a motort, hanem a gép indítása előtt távolítsa 

el a gépet a benzinszennyezett területről! 

●  A feltöltés után mindig nyissa ki az üzemanyagtartály sapkáját, és zárja be biztonságosan! 

●  Ha a tartály kiürült, a szabadban töltse fel!  

● Ha nem jó a vágási irány, vagy ha a működési zaj növekszik vagy a sövényvágó 

rendellenesen rezeg, állítsa le a motort, és hagyja abba a sövényvágót! Húzza ki a 

gyújtógyertyakábelt a gyújtógyertyából, és tegye a következőket:  

o Ellenőrizze a károsodást; 

o Ellenőrizze a laza részeket és rögzítse az összes laza alkatrészt; 

o A sérült alkatrészeket egyenértékű alkatrészekkel kell kicserélni vagy 

javítani.  

 

● Figyelem! A készülék használata közben mindig hallás- és szemvédelőt kell viselni! 

● Útmutatások a sövényvágó vészhelyzetben történő leállításához: Nyissa ki a 

fojtószelepet! Hagyja, hogy a gép visszatérjen üresjáratba! Nyomja le a fogantyún lévő 

motor leállító kapcsolót, amíg a gép le nem áll! Ha ez nem áll le, vészhelyzetben húzza ki 

a gyújtógyertya csatlakozóját! Soha ne hagyja észrevétlenül a gépet, amikor fut! 

 

Használati utasítás 

Vegye figyelembe a helyes használatra vonatkozó utasításokat, és fontos, hogy a 

sövényvágót nem szabad más célra használni! Probléma esetén a következű utasításokat 

kövesse: 

a) A motor leállítása esetén: 

●  Az elzáródás eltávolítása; 
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●  Ellenőrzés, karbantartás; 

●  A vágási irány beállítása;  

b) Mindig győződjön meg róla, hogy a sövénynyíró a motor üzembe helyezését megelőzően 

megfelelően van beállítva! 

c) A sövénynyíró működése során mindig biztosítsa a biztonságos lábazatot! Tilos a létrák használata! 

d) Ne használja a sövényvágót törött vagy erősen kopott vágóval! 

e) A tűzveszély csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a motor és a hangtompító mentes 

a lerakódástól, a levelekektől vagy a szivárgó kenőanyagtól! 

f) Mindig ügyeljen arra, hogy a sövényvágó használatakor minden fogantyút és biztonsági 

berendezést felszereljen! Soha ne próbáljon meg egy hiányos sövényvágót vagy nem megfelelően 

felszerelt gépet használni! 

g) Mindig két kezét használja, ha a sövényvágó két fogantyúval van felszerelve! 

h) Mindig ismerkedjen meg a környezettel, és vegye figyelembe a potenciális veszélyeket, amelyeket 

a sövénynyíró zaja miatt nem hallhat! 

 

Használati utasítás karbantartáshoz és tároláshoz 

 

a) Ha a sövénynyíró leáll a karbantartás, ellenőrzés vagy tárolás céljából, kapcsolja ki a motort, húzza 

ki a gyújtógyertya csatlakozóját a gyújtógyertyából, és győződjön meg arról, hogy minden forgó 

alkatrész megállt. Hagyja, hogy a gép lehűljön, mielőtt ellenőrzi, beállítja stb a készüléket! 

b) Olyan helyen tárolja a sövényvágót, ahol a benzin füstje nem érintkezhetnek nyílt lánggal vagy 

szikrával! A tárolás előtt mindig engedje, hogy a sövényvágó lehűljön! 

c) A sövényvágó szállításakor vagy tárolásakor a vágószerkezetet mindig védőburok védje! 
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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! A pengék visszarúgása 

abban az esetben fordulhat elő, ha a forgó penge megüt egy tárgyat, amelyet nem tud 

elvágni. Az érintkezés miatt a penge egy pillanatra megáll, majd hirtelen felgyorsuljon az 

ütközéstől. Emiatt a reakció miatt a gépkezelő elveszítheti az uralmát a gép felett. Ha a 
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vágókés akadályba ütközik és elakad, a kés késleltetése figyelmeztetés nélkül történhet. A 

könnyű és biztonságos vágáshoz mozgassa a vágandó gyomot a jobbról balra. Abban az 

esetben, ha egy tárgyat vagy botot váratlanul megüt, csökken a kés visszacsapódásának 

esélye. 

5. A HORDSZÍJ FELHELYEZÉSE 

Állítsa be a hordszíjat! 

 

Hordszíj 

 

• Tegye a hordszíjat egy vállára! 

• Állítsa be a szíj hosszát (a mellékelt tartozékkal) úgy, hogy a rugós 

horog a jobb csípője szintjén legyen! 

 

 

 

 

Figyelem! 

Soha ne viselje az övet átlósan a vállon és a mellkason, csak egy vállon, így elkerülheti a 

veszélyeket! 
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6. ÁTTEKINTÉS 

 

1. Kipufogó 

2. Berántókötél 

3. Tanksapka 

4. Légszűrő 

5. Gyújtógyertya 

6. Gázadagoló 

7. Gázadagoló zár* 

8. BE/KI kapcsoló 

9. Kerek fogantyú 

10. Összekötő rész 

11. Gallyvágó fűrész 

12. Láncvédő 

13. 3-fogú fém penge 

14. Védőburkolat 

15. Vágókés 

16. Vágófej 

17. Sövényvágó rész 

18. Késvégdő 

19. Hord-szíj 

 

7. A FOGANTYÚK FELSZERELÉSE 

A fogantyúk felépítése 

A fogantyút használat előtt kell összeszerelni. 

19 
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A helyes összeszerelés érdekében kövesse a következő ábrát!  

 

A körbefutó fogantyú összeszerelése 

 Négy lyuk van a körbefutó fogantyú rögzítéséhez. 

 Vegye ki a fogantyút! 

 Lazítsa meg a négy imbuszcsavart a felső hajtótengelyen és vegye le a foganytótartót! 

 Helyezze el a multifunkcionális kezelő fogantyút a felső hajtótengelyen lévő vájatba! 

 Rögzítse a négy imbuszcsavarral a fogantyút! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hajtótengely összeszerelése 

 

1).Távolítsa el a szállítás idejére felhelyezett kupakot az 

alsó hajtótengely végéről! 

 

2).Lazítsa ki a rögzítőcsavart a felső hajtótengely végén! 

 

3). Illessze össze a két tengelyt egymásba úgy, hogy a 

biztonsági gomb beilleszkedjen a felső hajtótengelyen 

lévő furatba! 

 

4).Szorítsa be a rögzítőcsavart! 
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8. A MOTOROS FŰKASZA ÖSSZESZERELÉSE 

A géppel egy 3 fogú fémlemez szállítható. Ezt használja bokrok és gyomok vágására! A 

fűrészlap használata ezzel a géppel tilos! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM  VESZÉLY 

Ezenkívül fej-, szem-, arc- és fülvédőt, valamint biztonsági cipőt viseljen!Ne viseljen 

gyűrűt és ékszert,laza ruhát amelyek elakadhatnak a gépben! 

Ne használja védtelen lábujjakkal, mezítláb vagy lábvédelem nélkül a készüléket! 

Bizonyos helyzetekben szükség van fejvédőre is! 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM VESZÉLY 

Ne vágjunk tompa, repedezett vagy sérült fémlemezzel! 

A munka megkezdése előtt ellenőrizze a felületet olyan akadályok miatt, mint a 

kövek, fémrudak vagy egyéb tárgyak! 

A kábelek beakadhatnak a lapátfejbe, vagy a levegőbe repülhetnek! 

 

FIGYELEM  VESZÉLY 

A vállpántot folyamatosan használja! Állítsa be és rögzítse a szíjat és a 

a gép övkapcsát, hogy a gép néhány hüvelyk fölött legyen a föld felett! 

A vágófejnek és a pajzsnak minden irányban vízszintesnek kell lennie! Húzza meg a 

gépet a teste jobb oldalán! 

FIGYELEM  VESZÉLY 

Ne használja a kést a fák vágásához! 
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2 

4 

3 

A védőburkolat felszerelése 

 

Szerelje fel a védőburkolatot a hajtótengelyre! Húzza 

meg a védőburkolat tartóját úgy, hogy a védőburkolat 

ne mozduljon vagy csússzon el működés közben! 

 

A fűvágó rész(vágófej) összeszerelése 

Schritte: 

1. Helyezze be a kulcsot (1) a hajtófej furatába! 

 

2. Távolítsa el az anyát, a fedelet (4) és a 

felső burkolatot (3) a hajtótengelyről! 

 

3. Helyezze a fémlemezt az aljára 

 (2)! Győződjön meg róla, hogy a megjelölt 

vágólap oldala érintkezik a lemezzel (2)! 

 

4. Csúsztassa a felső lapot (3) a 

fogaskerék tengely felé a fémlapon! Legyen óvatos 

a vágólap felső oldala érintkezik az alátéttel (3)! 

 

5. Helyezze fel a fedelet (4) és csavarozza oda az anyát megfelelő  

csavarhúzóval! 

 

(lásd az 1. pontot) 

 

 

 

 

1 
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A fűnyíró felszerelése (menetcsévélő) 

1. lépés: 

Helyezze be a kulcsot (1) a fogaskerék fejébe, hogy a fogaskerék tengelye zárva legyen! 

Csavarja ki és távolítsa el az anyát! Mivel ez egy biztonsági anya, győződjön meg róla, hogy 

legyen egy bal oldali menet! 

 

2. lépés: 

Szerelje fel a távtartót (2) és szerelje fel az orsót a hajtótengelyre! Ezután kézzel húzza 

meg! 

 

 

Figyelem!  

Győződjön meg róla, hogy az összes alkatrész megfelelően van összeszerelve, és hogy 

minden csavart meghúzott. 

 

2 

1 
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9. A SÖVÉNYNYÍRÓ OLLÓ HASZNÁLATA 

A sövénynyíró olló szállítása 

Figyelem! 

A sérülésveszély elkerülése érdekében soha ne szállítsa a 

készüléket, miközben a penge fut!  

 

Mindig csak vízszintes helyzetben vigye a készüléket! Fogja 

meg a rudat úgy, hogy a készülék vízszintesen kiegyensúlyozott 

legyen! Tartsa távol a forró hangtompítót a testétől és a 

vágóelemet maga mögé tartsa!  

 

Mindig kapcsolja ki a motort, és helyezze a pengék védőlapját a pengékre, mielőtt a 

szerszámot hosszú távon szállítja! Ha járműben szállítja, biztosítsa a készüléket úgy, hogy 

megakadályozza az üzemanyag szivárgását és a készülék károsodását! 

 

Állítható rúddal ellátott gépek esetén: Győződjön meg róla, hogy rögzített helyzetben van! 

 

Figyelem! 

Soha ne működtesse a szerszámot egy kézzel! Az ebből eredő kontrollvesztés súlyos vagy 

halálos sérülésekhez vezethet! A sérülések elkerülése érdekében a kezeket és a lábakat 

tartsa távol a vágóeszköztől! Soha ne érintse meg a futó vágószerszámot egyik 

testrészével sem! 

 

Figyelem! 

Ne támaszkodjon túl messze! Mindig tartsa meg az egyensúlyát és a stabilitást, különösen 

ügyeljen a csúszásra (nedves talaj, hó)! Vigyázzon a nem látható akadályokra, például a 

fatönkekre, gyökerekre és pocsolyákra, nehogy elessen! Távolítsa el az szétszórt ágakat 

vagy a bozótot! Legyen rendkívül óvatos, ha lejtős vagy egyenetlen terepen dolgozik! Soha 

ne dolgozzon létrán, faágon vagy más helyen, ami nem biztonságos munkavégzés 

szempontjából! Soha ne emelje fel a szerszámot vállszint fölé! 

 

Figyelem! 

A fojtószelep kinyitása után a szerszámlapátok rövid ideig tovább működnek. A motor 

felgyorsulása, mialatt a pengék zárva vannak, a tengelykapcsoló tovább csúszását 

okozhatja. Ez túlhevülést fontos alkatrészek (beleértve a tengelykapcsolót, a polimert) 

károsodását is okozhatja. Ezek továbbá sérüléshez vezethetnek, mivel a pengék azután is 

tovább forognak, miutá a motort üresjáratba tettük! 
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Állítható rúddal rendelkező gépek esetén: A rudat óvatosan helyezze a kívánt pozícióba! A 

sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengéket! Csak akkor végezze el a 

beállításokat, ha a pengék állnak! 

 

 

 

1 Vágópengék 

2 Pengevégő 

3 A pengék hajtóműve 

4 Zár 

5 A szög hajtása  

6 Állítókar 

7 Hajtótengely  

 

Magyarázat 

1. Vágó pengék 

Acéllemezek sövények és cserjék vágásához 

2. Pengevédő 

A szerszám használata közben védi a sínt 

3. A pengék hajtóműve 

4. Zár 

A vágósínt a kívánt helyzetben tartja 

5. A szög hajtása 

Átadja a hajtótengely forgómozgását a pengékre 

6. Álltókar 

Beállítja a vágsínt a kívánt szögre 

7. Hajtótengely 

 Körülvonja és megvédi a hajtótengelyt a kapcsolóhüvely és a sebességváltó között. 

 

 

A sövényvágók magasan való vágás mellett a földön is használhatóak. 

Mivel pengéi olyanok, mint egy kaszának, ideális az aljnövényzet, a nád, 

a vadnövény és a vastagabb fűfélék vágásához. A sövénynyíró 

különösen alkalmas olyan forgalmas helyekre, mint a közlekedési 

szigetek vagy a parkok, mivel a levágott növények a lapátok közé nem 

akadnak be. 

 

 

 

 

Előkészületek 

Mindig viselje a hordozószíjat! 
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Ne dobja a levágott növényeket a szemetesbe! Komposztálhatóak. 

 

Vágási technika 

A munkapozíció és a módszer pontosan megegyezik az ollóval. A vágósínt oda-vissza kell 

mozgatni a talaj fölött! 

 

A sövénynyíró-rögzítés vágási szögének beállítása 

 

 

 

A vágási szög beállítása: Lazítsa meg a zárat (1), ugyanakkor húzza ki a két kioldókart (2) 

és fordítsa el a kést a kívánt szögbe a beállító kar (3) segítségével! 

Győződjön meg arról, hogy a zár (1) mindig a helyén van! 
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10. A FŰRÉSZ HASZNÁLATA 

Az eszköz szállítása 

Figyelem! 

Mindig csak vízszintes helyzetben szállítsa a készüléket! 

Fogja meg a tengelyt úgy, hogy a készülék vízszintesen 

kiegyensúlyozott legyen! Tartsa távol a forró kipufogót a 

testétől és a vágóelemet maga mögé! A motor tülpörgése  

Az akaratlan motorgyorsulás túlpörgést és súlyos 

sérülést okozhat! 

Mindig állítsa le a motort, és csúsztassa a sínvédőt a vágószerkezet fölé, mielőtt a 

szerszámot nagy távolságon szállítja. Ha a készüléket járműben szállítja, biztosítsa azt úgy, 

hogy megakadályozza, hogy a készülék felboruljon, valamint, hogy az üzemanyag 

szivárogjon és károsítsa a készüléket!  

 

Fő alkatrészek és vezérlőelemek 

 

1 =  Lánc 

2 =  Láncvezető sín  

3 =  Olajtank 

4 =  Tanksapka 

5 =  Hajtótengely 

6 =  Lánckerékfedő 

7 =  Láncvédő  

8 =  Lánckerék 

9 = Láncfeszítő 

 

Magyarázat 

1. Fűrészlánc: kések, rögzítő pántok és dinamikus alkatrészek 

2. Vezetősín: Fogja és vezeti a fűrészláncot 

3. Olajtartály: Olajtartály a lánc kenéséhez 

4. Olajtartály fedele: bezárja az olajtartályt 

5. Hajtótengely: a motor és a sebességváltó közötti csatlakozóelem 

6. A lánckerék fedele: fedi a lánckereket 

7. Láncvédő (védőburkolat): védi a láncot, miközben a készülék nem működik, szállítás és 

tárolás közben 

8. Lánckerék: A fűrészláncot mozgató fogaskerék 

9. Láncfeszítő: Biztosítja a láncfeszültség pontos beállítását 
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Indítás előtt 

Távolítsa el a védőburkolatot a láncról, és ellenőrizze a láncfűrészt a megfelelő 

működéshez (lásd: A fűrészlánc karbantartása és élezése a 33. oldalon)! 

 

Az üzembe helyezés előtt mindig ellenőrizze a motort, hogy jó állapotban van-e, különösen 

a fojtószelep, a fojtószelep zár, a stop gomb és a szerszám rögzítése tekintetében. A 

fojtószelepnek szabadon kell mozognia és mindig vissza kell térnie a semleges állásba. 

Soha ne próbálja meg módosítani a vezérlő- vagy biztonsági eszközöket! 

 

Soha ne használjon sérült, rosszul beállított vagy karbantartott vagy nem megfelelően 

rögzített eszközt! 

 

Mindig tartsa tisztán és szárazon a fogantyúkat! A készülék biztonságos kezeléséhez és 

vezérléséhez különösen fontos a nedvességtől, koromtól, olajoktól, zsírtól vagy gyantától 

védeni. 

 

A megfelelő láncfeszültség rendkívül fontos. A feszítési eljárás ebben a kézikönyvben a 28. 

oldalon található. A nem megfelelő feszítés elkerülése érdekében győződjön meg arról, 

hogy a lánckerék-fedél hatszögű csavarjait szorosan meghúzta! A csavarok meghúzása 

után ellenőrizze a láncfeszességet! 

 

Soha ne kezdje el a munkát, ha nem biztonságos a lánckerék fedele! A munka megkezdése 

előtt állítsa be a heveder és a fogantyú méretét! 

 

Helyezze a fűrészt szilárd talajra vagy más szilárd felületre a 

szabadban a képen látható módon! Biztosan tartsa a készüléket 

és egyensúlyban legyen! 

 

Győződjön meg róla, hogy a vezetősín és a fűrészlánc közelében nincs semmi, ami esetleg 

növelheti a sérülés veszélyét! 

Csatlakoztassa a szerszámot a kábelkötegéhez, amikor a motor üresjáratban van (lásd a 

megfelelő részt)! 

 

Fontos megjegyzések 

A megfelelő láncfeszítés mindig nagyon fontos. Ellenőrizze rendszeresen (minden 

alkalommal, amikor a láncfűrész ki van kapcsolva)! Ha a vágás során a lánc meglazul, 

kapcsolja ki a motort a rögzítéshez! Soha ne tegye ezt a motor működése közben! 
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Működés közben 

A készülék tartása és vezérlése 

 

Használat közben mindig tartsa a készüléket a fogantyúkkal mindkét kezével! 

Zárja be az ujjait és a hüvelykujját a fogantyúk körül! Helyezze a bal kezét az első 

és a jobb kezét a fojtószelep hátsó fogantyújára! Ez vonatkozik a balkezesekre is. 

Tartsa a kezeit ebben a helyzetben, hogy a fűrészt mindig kontrollálni tudja! 

 

Soha ne próbálja meg kézzel működtetni a szerszámot! A kontrollvesztés a 

szerszám fölött súlyos sérülést vagy halált okozhat! 

 

Mindig tartsa fenn az egyensúlyát, hogy meg tudja tartani a láncfűrészét! Soha ne dolgozzon létrán, 

faágon vagy más, nem biztonságos felületen! Soha ne emelje fel a készüléket a vállszint fölé! Ne 

támaszkodjon túl messzire! Használjon felvonót a 4,5 méternél nagyobb magasságú munkához! 

 

Különös gondossággal kell eljárni csúszásveszély esetén (nedves talaj, hó)! Vigyázzon a rejtett 

akadályokra, mint például a fatönkökre, gyökerekre és pocsolyákra, nehogy elessen! Távolítsa el a 

lehullott ágakat és a bozótot! Legyen rendkívül óvatos, ha lejtős vagy egyenetlen terepen dolgozik! 

 

Legyen rendkívül óvatos nedves és fagyos körülmények között (eső, hó, jég)! Szél, vihar vagy csapadékos 

idő esetén hagyja abba a munkát!  

 

Üzemeltetési utasítások 

Figyelem! 

A sérülések elkerülése érdekében a kezeket és a lábakat tartsa távol a vágószerszámtól! Soha ne érintse 

meg a futó vágószerszámot bármely testrészével! 

A fojtószelep (tehetetlenség) felengedése után a fűrészlánc rövid ideig fut. 

 

A motor gyorsulása a pengék blokkolásakor a tengelykapcsoló csúszását okozza. Ez túlhevülést és a 

fontos alkotórészek károsodását eredményezheti (beleértve a csatlakozást, a polimer házelemet). Ezek 

viszont a futó lapátok által okozott sérülésekhez vezethetnek az alapjárat ellenére. 

 

Ha a lánc rögzítve van, mindig tisztítsa meg a motort, és győződjön meg róla, hogy a lánc áll-e! 

 

Ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc ne érintkezzen idegen tárgyakkal, például kövekkel, kerítéssel! Ezek a 

tárgyak elrepülhetnek, amelyek megsebesíthetik a készüléket használatba vevőket és a járókelőket, vagy 

károsíthatja a fűrészláncot.  
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Tegye szabaddá a munkaterületet, mielőtt levágja a zavaró ágakat és az aljnövényzetet. Ezután 

helyezkedjen el olyan távolságra, hogy a levágott ágak szabason leeshessenek, és távolítson el minden 

akadályt! Tartsa tisztán a munkaterületet, azonnal távolítsa el a levágott ágakat! Az összes többi eszközt 

és berendezést biztonságos távolságra helyezze a vágni kívánt ágaktól! 

 

Mindig figyelje a fa állapotát! Keresse meg a gyökeret és az elágazást a gyökerekben és az ágakban! Ha 

ezeknek a belseje rohadt, váratlanul eltörhetnek és leesnek a vágás során. Keresse meg a törött és 

elszáradt ágakat is, amelyek esetlegesen leszakadhatnak! Nagyon vastag vagy nehéz ágak esetén először 

egy kis metszést végezzen el az ágon, mielőtt felülről lefelé dolgozna, hogy megakadályozza a szakadás 

lehetőségét! 

 

Hogy csökkentsük a súlyos sérülések és halálos balesetek esélyét, 

soha ne vágjon függőlegesen! Tartsa a láncfűrészt a vízszintől 

számított legfeljebb 60 ° -os szögben (lásd az ábrát)! Az objektumok 

váratlan irányba eshetnek. Soha ne álljon közvetlenül a vágott ág alá! 

 

Vigyázzon a lehulló ágakkal! Azonnal álljon félre, és tartson elegendő 

távolságot, amint egy vágott ág elkezd leszakadni!  

 

A készüléket addig húzza ki a vágási felületből,a míg fut a fűrészlánc, 

hogy megakadályozza a lánc beragadását! Ne fejtsen ki nyomást a 

készülékre, ha a lánc már éppen leállóban van! Ez ahhoz vezethet, 

hogy visszaugrik a vezetősín és a működő fűrészlánc a vágási résből és más tárgyakkal érintkezhet.  

 

Ha a vezető sín beragadna egy ágba annyira, hogy nem tudja mozgatni, kapcsolja ki a láncfűrészt és 

mozgassa meg az ágat csak annyira, hogy a fűrészt ki tudja húzni.  
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4 4 4 4 

 

A vezetősín és a fűrészlánc szerelése 

Figyelem! Csak akkor állítsa be a vezetősínt és a láncot, ha a motor nincs beindítva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Lazítsa meg az anyát és vegye le a lánckerék fedelét! 

2 Forgassa el a szorítócsavart (1) az óramutató járásával megegyezően addig, amíg az 

anyacsavart (2) bal oldalon meg nem érinti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A lánc nagyon éles. Viseljen kesztyűt, hogy ne vágja meg magát! 

3 Helyezze fel a láncot, kezdje a sín tetején! 

4 Helyezze a vezetősínt a vállcsavarba. Helyezze a feszítőn lévő csapot a lyukba (4), és 

helyezze a láncot egyidejűleg a lánckerékre! 

5 Most forgassa el a feszítőcsavart (1) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a 

lánc a sín alján csak minimálisan lóg, és a láncszemek a sínen vannak! 

6 Helyezze vissza a lánckerék fedelét, és kézzel húzza meg az anyát! 

 

 A fűrészlánc rögzítése 

Feszesség helyreállítása vágás közben: 

• Kapcsolja ki a motort és kissé lazítsa meg az anyát! 

• Tartsa a sín csúcsát felfelé! 

• Csavarhúzóval húzza meg a csavart (1) az óramutató 

járásával megegyező irányban, amíg a lánc jól illeszkedik 

a sín alsó oldalához! 

• Húzza meg az anyát! 

 

 

 

1 
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Egy új láncot gyakrabban kell feszesíteni, mint egy régebbit! Rendszeresen ellenõrizze a 

láncfeszességet (lásd "Üzemeltetési utasítás / Üzemeltetés közben" fejezet)! 

 

A lánc feszességének ellenőrzése 

 

 Ellenőrizze a lánc feszességét! 

 

 Állítsa le a motort! 

 

 Viseljen védőkesztyűt a kezei védelme érdekében! 

 

 A láncnak közel kell lennie a sín alsó részéhez, és kézzel mozgassa a sín mentén!  

 

 Szükség esetén húzza meg a láncot! 

 

A fűrészlánc kenése 

Kizárólag kiváló minőségű és környezetbarát kenőolajat használjon a lánc és a vezetősín  

kenéséhez! 

A karbantartás szükségessége a kenőolaj minőségétől függ! Ezért 

fontos, hogy csak megfelelő láncolajolajat használjon! 

Ha lánckenőolaj nem áll rendelkezésre, vészhelyzetben egy- vagy 

többfokozatú motorolajat is használhat. 

 

Ne használjon használt olajat! 

Az orvosi kutatások kimutatták, hogy a használt olajjal való 

érintkezés bőrrákhoz vezethet. Emellett a használt olaj káros a környezetre! 

A használt olaj már nem rendelkezik a szükséges kenési tulajdonságokkal, és nem 

alkalmas a lánc kenésére! 

 

Olaj töltése a láncoz 

 

• Egy teljes olajtartály csak egy fél üzemanyagtartály feltöltéséhez elegendő. 

Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet! Soha ne hagyja, hogy üres legyen! 

• Tisztítsa meg a tartály fedelét és annak környezetét, hogy ne kerüljön szennyeződés a 

tartályba! 

• Helyezze az eszközt az üzemanyag fedelével felfelé! 

 

Ha az olajszint a tartályban nem csökken, előfordulhat, hogy az olajellátással probléma 

van: 

Ellenőrizze a lánc kenési állapotát, tisztítsa meg az olajvezetékeket, szükség esetén pedig 

forduljon a forgalmazóhoz! 
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A lánckenés ellenőrzése 

 

A láncfűrésznek mindig kis mennyiségű olajra van 

szüksége a kenéshez. 

 

• A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze a 

lánc kenését és a tartályban lévő olajszintet! 

 

Soha ne használja a fűrészt kenőolaj nélkül! Ha a lánc kiszárad, a teljes vágószerszám 

rövid időn belül véglegesen megsérül. 

Minden új lánc bejáratásához 2-3 perc szükséges. Ezután ellenőrizze a láncfeszességet, és 

szükség esetén állítsa be (lásd a "Lánc feszességének ellenőrzése" fejezetet)! 

 

A gallyvágó használata  

Előkészítés 

• Viseljen megfelelő védőruházatot és felszerelést (lásd "Biztonsági előírások")! 

• Indítsa el a motort! 

• Helyezze fel a vállpántot! 

Ne dobja a levágott ágakat a háztartási hulladékba, komposztálhatja! 

Soha ne álljon az ágak alá. Figyelj oda a lehulló ágakra, gallyakra! Ne feledkezzen meg 

arról, hogy az ágak azután is veszélyesek, miután leestek! 

 

Munkafolyamat a vágás során 

Mindig vágja le az alsó ágakat, hogy szabadon lehulljanak. Majd vágja a vastag ágakat 

kisebb részekre. 

Az eszköz helyes tartása 

Tartsa a körbefutó fogantyút a bal kezével és a jobb kezével pedig a gázkart! A bal karját 

kényelmes helyzetben tudja tartani. 

A tengelyt mindig 60 ° -os szögben kell tartani! 

A szerszám a legkényelmesebb helyzetben 60 ° -os szögben van, de szituációtól függően 

kisebb szögben is lehet tartani. 

 

 

Átlósan való vágás 

Annak érdekében, hogy elkerülje a vezetősínnek a karimában 

történő becsípődését, helyezze a készülket horoggal az ág felé, 

majd helyezze a keresztmetszetet felülről lefelé! 

 

Tehermentesítő vágás 

Hogy elkerülje a vastag ágaknál azt, hogy fakéreg lehasadjon, 

kezdje először egy a (1) az ág másik oldalán.  

• Ehhez irányítsa a fűrészt egy ívben az ág alsó részén (lásd az 
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ábrát)! 

• Ezután helyezze a horgot az elágazásba és vágjon a keresztmetszete mentén (2)! 

 

 

Vastag ágak vágása 

A 10 cm-nél nagyobb ágátmérőjű faágat először vágja rövidebbre kb. 20 

cm-re a tényleges céltól és aztán vágja keresztbe (3)! 

• Ezután vágja le az ágat (4)! 

 

 

Akadályok fölötti vágás 

A hosszú elágazás lehetővé teszi az ágak vágását, amelyek lógnak folyók 

vagy a tavak felett. 

A szerszám szöge az ágak helyzetétől függ. 

 

 

Reaktív erők 

A reaktív erők a láncfűrész működése során fordulnak elő. A fára alkalmazott erők a 

felhasználó ellen hatnak. Ezek akkor fordulnak elő, ha a futó lánc szilárd tárgyhoz ér, 

például ágakhoz. Ha elveszti az uralmát a készülék felett, vigyázzon, mert sérüléseket 

okozhat! Ha megérti, hogyan jön létre ez az erő, elkerülheti a sérüléseket.  

 

Ez a fűrész úgy van kialakítva, hogy a visszacsapó hatások nem olyan észrevehetőek, mint 

a hagyományos láncfűrészeknél. 

Figyeljen oda, hogy mindig tartsa erősen a készüléket és álljon biztosan! 

 

A leggyakoribb hatások a következők: 

• visszacsapódás 

• visszaütés, 

• visszarúgás. 

 

Visszacsapódás 

A  készülék visszacsapódhat, ha az éppen működő láncfűrész láncának 

felső negyede érintkezik valamilyen tárggyal. 

 

A visszacsapódás elkerülése 

A legjobb védelem az, hogy elkerüljük az olyan helyzeteket, amelyek visszacsapódáshoz 

vezethetnek. 

1. Mindig figyeljen a felső vezetősín helyzetére! 

2. Soha ne hagyja, hogy ez érintkezzen egy tárggyal! Legyen különösen óvatos a 

drótkerítések közelében, és apró, kemény ágakat vágjon, amiket könnyű vágni! 

3. Egyszerre csak egy ágat vágjon!                  
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A = Visszacsapódás 

A visszacsapódás (A) akkor fordul elő, amikor a lánc hirtelen 

elakad a sín alsó részén, mert elkap vagy megüt egy idegen 

tárgyat. Ezután a lánc előre húzza a fűrészt. A visszacsapódás 

gyakran akkor fordul elő, amikor a lánc nem fut teljes 

sebességgel, amikor a fával érintkezik. 

 

A visszaütés elkerülése                                             B = Visszarúgás 

Legyen tisztában az erőkkel és helyzetekkel, amelyek miatt a lánc a sín alján elakadhat! 

 

1. Mindig kezdje a vágást a lánc teljes sebességén! 

 

A visszaütés (B) akkor fordul elő, amikor a lánc hirtelen elakad a sín 

felső részén, mert elkapja vagy megüt egy idegen tárgyat a fában. A 

lánc ezután a kezelő felé nyomhatja a fűrészt. A visszaütés gyakran akkor fordul elő, ha a 

sín tetejét vágásra használják. 

 

A visszarúgás elkerülése 

1. Figyeljen oda az olyan helyzetekre, melyek során a lánc a sín felső részén beragadhat! 

2. Egyszerre ne vágjon több ágat! 

3. Ne húzza félre a sínt, ha kihúzza a vágási résből, különben a lánc beragadhat! 
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Működés közben 

Rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét! 

Egy új láncot gyakrabban kell feszíteni, mint egy régebbit. 

 

Hideg lánc: 

A feszesség akkor megfelelő, ha a lánc közel van a sín alsó oldalához, és kézzel is húzható 

a sín mentén. 

Szükség esetén húzza meg (lásd "A fűrészlánc rögzítése" fejezetet)! 

 

Lánc az üzemi hőmérséklete: 

A lánc elkezd nyúlni. A sín alsó részén lévő dinamikus összeköttetések nem eshetnek ki le 

a sínről, különben a lánc leesik a. 

Húzza meg a láncot (lásd "A fűrészlánc rögzítése" fejezetet)! 

 

Munka után 

Lazítsa meg a láncot, ha a működési hőmérsékleten újra működtette! 

A lánc összehúzódik lehűlés közben. Ha nem lazult, károsíthatja a fogaskereket és a 

csapágyakat. 

 

A vezetősín gondozása 

 

Fordítsa meg a sínt minden alkalommal, amikor élesíti vagy kicseréli 

a láncot! Ezzel elkerülhető a sín egyoldalú kopása, különösen a felső 

és alsó részén. Rendszeresen tisztítsa meg! 

1 = az olajellátás nyílása 

2 = az olajcsatorna 

3 = a sín pályája 

 

Ellenőrizze és cserélje ki a lánckereket 

 

Távolítsa el a lánckerék fedelét, a láncot és a vezetősínt! 

 

Cserélje ki a lánckereket: 

- legkésőbb két lánc használata után vagy korábban. 

- ha a lánckerék kopásjelei 0,5 mm-nél mélyebbek. A lánc élettartama 

egyébként csökken. 

Két lánc váltásával meghosszabbíthatja a lánckerék élettartamát. 

A lánckereket csúszós tengelykapcsolóval működtetik, és egy 

szervizkereskedőnek kell cserélnie.  
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A fűrészlánc karbantartása és élezése 

 

A megfelelően élesített lánc 

A megfelelően élesített lánc könnyedén megy át a fán, és nagyon kevés nyomást igényel. 

Ne dolgozzon hanyag vagy sérült fűrészlánccal! Ez növeli a fizikai erőfeszítéseket, növeli a 

rezgéseket, és nem kielégítő eredményeket és nagyobb kopást eredményez: 

• Tisztítsa meg a láncot! 

• Ellenőrizze a szakadásokat és a sérült szegecseket! 

• Cserélje ki a sérült és kopott láncrészeket megfelelő pótalkatrészekkel, amelyeket 

szükség esetén az eredeti alkatrészek alakjához és méretéhez kell elhelyezni! 

 

Vegye figyelembe az alábbi szögeket és méreteket! Ha a fűrészlánc nincs megfelelően 

élesítve vagy a mélységmérő túl kicsi, nagyobb a visszarúgás és az ebből eredő sérülések 

kockázata! 

 

A fűrészlánc nem rögzíthető a vezetősínre. Ezért a legjobb, ha a láncot eltávolítjuk a sínről, 

és utána élesítjük! 

• Válasszon olyan élesítő szerszámot, amely megfelel a lánchosszúságnak! Lásd a 

"Technikai adatok" című fejezetben a jóváhagyott lánctérekről! 

 

A lánctávolságot (pl. 3/8 ") az egyes pengék mélységmérőjében 

jelöljük! 

 

 

Csak fűrészláncok speciális részeit használja! 

Másnak rossz alakja és rossz vágása lehet. 

Válassza ki az átmérőt a láncszélességnek megfelelően. A 

lánckések élesítésekor ügyeljen a következő szögekre! 

 

A = a vágószem szöge 

B = az oldallemez szöge 



Original Bedienungsanleitung FUXTEC FX-MT152_rev11 

35 

 

 

A szöget minden kés esetében is meg kell tartani! Egyenetlen szögek esetén a lánc 

szabálytalanul fut, gyorsan elhasználódik, és idő előtt elszakad. 

Ezeket a követelményeket csak megfelelő és rendszeres gyakorlattal lehet teljesíteni: 

 

• Használjon tartót! 

A fűrészlánc élesítése során kézzel kell használni a tartót. A helyes 

szögek jelölve vannak rajta. 

 

• Tartsa vízszintesen (a helyes szögben a vezetősínhez) és a tartón 

lévő szögjel szerint! Támassza a tartót a felső lemeznek és a 

mélységmérőnek! 

 

• A kést mindig kifelé fordítsa! 

 

• A szem csak úgy élesedik, ha előrefelé élesítjük! Emelje fel, 

amikor hátrafelé mozog! 

 

• Ne érintse meg a hevedert és a dinamikus részt! 

 

• Az egyoldalú kopás elkerülése érdekében forgassa rendszeresen! 

 

• Vegyünk egy darab kemény fát, hogy eltávolítsuk a szálkákat a vágott élekről! 

 

Minden késnek azonos hosszúságúnak kell lennie! Különben a lánc szabálytalan lesz, és 

növeli annak a kockázatát, hogy a készülék tönkremegy. 
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11. A KÉSZÜLÉK INDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA 

Hidegindítás 

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

(ON)!  

 

 

2. Rögzítse a gázkart! Húzza meg a gázkar biztonsági kapcsolóját és a gázkart, valamint 

ezzel egyidőben nyomja meg a rögzítőgombot a gázkar rögzítéséhez! 

3.  Nyomja meg 8-10-szer az üzemanyagszivattyút és rögzítse a fojtószelepet a 

fojtószelep megnyomásával és a fojtószelep zárolásával! 

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. FONTOS! Miután a motor válaszolt, állítsa az indítócsap karját "WARM 

START"/“MELEG INDÍTÁS“ állásba, és húzza meg újra az indítót, amíg a motor elindul. Az 

1 2 3 

4 

5 



Original Bedienungsanleitung FUXTEC FX-MT152_rev11 

37 

erről szóló videót nézze meg a honlapunkon! 

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

gázt! 

 

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

Hibaelhárítási fejezetet! 

MEGJEGYZÉS: 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. 

 

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. 

 

A készülék leállítása 

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. TANKOLÁS 

Üzemanyag és kétütemű-olaj  

Használjon ólommentes benzint 2-ütemű motorolajjal 40: 1 arányban! A műveletek elején 

25: 1 keverési arány választható ki az összes gépalkatrész optimális kenéséhez. 

 

Figyelem! Soha ne használjon tiszta benzint a készülékben. Ez a motor állandó 

károsodásához vezet, és kizárja a termékre vonatkozó gyártói jótállást. Soha ne 

használjon több mint 90 napig tárolt üzemanyag-keveréket. 

 

Figyelem! Első osztályú olaj szükséges a gép használatához. Ajánljuk az eredeti FUXTEC 

2T "Made in Germany" olajat. 

 

 

ÜZEMANYAG KEVERÉSE 

Keverje össze az üzemanyagot kétütemű olajjal egy speciális tartályban! Megjegyzés: 

a következő táblázat az üzemanyag és az olaj megfelelő arányát mutatja. A teljes keverés 

érdekében rázza fel a tartályt! 
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VIGYÁZAT! A kenés hiánya kizárja a gépgyártó felelősségét. 

A benzint és az olajat 40: 1 arányban kell összekeverni. 

 

 

Ajánlott 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! 

 

 

 

 

 WARNUNG 

 

 

 

 

 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 tartalmű benzin 

A motor E10-es benzinnel működtethető. Ne használjon olyan benzint, amelynek az etanol 

tartalma több, mint 10% ! 

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 

Tankdeckel 

max. Füllstand 

Tankdeckel 

max. Füllstand 

Tankdeckel 

max. Füllstand 

Tankdeckel 

max. Füllstand 
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13. A VÁGÁS TECHNIKÁJA 

TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

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

 

FIGYELEM! 

Ha nem ismeri a vágási technikákat, gyakoroljon a készüléken „STOP“ állásban (kikapcsolt 

állapotban)! 

 

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 

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! 

 

A VÁGÓDAMIL KIENGEDÉSE 

 

A friss szál kiengedéséhez hagyja, hogy a gép teljes gázzal fusson, és a 

vágófejével érintse meg a gyepet. A damilt automatikusan kiengedi. A 

védőburkolatban lévő kés levágja a felesleges szálat. 

 

 

FIGYELEM! 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! 
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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!  

 

FA VÁGÁSA 

Lassú megközelítéssel vágja le a fatörzseket! A szál nem ütközhet a fa törzsével! Haladjon 

balról jobbra! A szál hegyével közelítse meg a füvet vagy a gyomokat. 
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14. A DAMIL CSERÉJE 

1. Állítsa le a motort! 

2. Helyezze a készüléket a földre! Győződjön meg róla, hogy nincs üzemanyagszivárgás. 

3. Tekerje le a damilfejet óramútató járásával megegyező irányba kézzel. Hogy 

megkönnyítse munkáját, a vágófejtartó és az alsó gyűrű könnyen rőgzíthető a mellékelt 

fémtű segítségével.  

4. Pattintsa le a fedelet és távolítsa el a damilt a damilorsóról.  

5. Az új damil tekeréséhez figyeljen a helyes tekerási irányra! A feltekerést követően  

 

mindkét végén húzza bele az orsón található vágásokba, ami segít az ábrán látható 

hüvelyekbe való befűzéshez. Nyomja bele az új orsót a damillal a damilfejbe. Győződjön 

meg róla, hogy a rugó helyesen illeszkedik-e.  

6. Mielőtt visszahelyezi a fedelet, húzza ki a vágásokból a damilt, és utána pattintsa a 

kialakított helyére, amelynek könnyen be kell pattannia. 

7. Csavarja a damilfejet órajárással ellentétes irányba bele, a vágófejtartóba! 

8. Vágja le a damilt nagyjából 13 cm-re, hogy a motort kevésbé fogja le az induláskor és a 

bemelegedés közben.
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15. KARBANTARTÁS 

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 

időszakok  

Minden 

használat 

előtt  

Minden 

hónapban

/10 óra 

3 

havonta

/ 25 óra  

félévente/

50 óra 

évente/

100 óra  

2 

évente/

300h  

Légszűrő  
 Ellenőrzés  ■       

Tisztítás    ■     

Gyújtógyer

tya  

 Ellenőrzés & 

beállítás  

    
■  

 

Csere       ■  

gyújtógyertya 

zsinór 

(opcionális)  

Tisztítás  

    

■  

 

Hűtőborda  Ellenőrzés    ■    

Kötőelemek 

(csavarok, 

anyák) 

Ellenőrzés 

(ha kell, 

szorosra 

húzni)  

■ 

     

Kuplung  Ellenőrzés     ■    

Üresjárat  
Ellenőrzés 

és beállítás 

    
■  

 

Ventillátor 

működése 

Ellenőrzés 

és beállítás 

    
■  

 

Égéskamra Tisztítás   300 óra után   

Üzemanyag Ellenőrzés     ■   

Tank  Ellenőrzés      ■   

Benzinvezeték  Ellenőrzés  minden évben (kicserélni , ha szükséges)   

 

 

Figyelem! 

a. Poros környezet esetén a készüléket érdemes gyakrabban ellenőrizni. 

b. A karbantartási munkálatot érdemes szakemberrel elvégeztetni. 
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0.6~0.7mm 

A légtisztító tisztítása 

 

Figyelem! Soha ne működtesse az eszközt a légszűrő nélkül, különben a por és kosz bejuthat a motorba, 

és kárt tehet a gépben. Tartsa tisztán a légszűrőt! 

 

1. Távolítsa el a légszűrőt a szűrőházból. 

2. Tisztítsa meg a szűrőt vízzel és szappannal! Soha ne használjon benzint! 

3. Hagyja, hogy a szűrő teljesen megszáradjon! 

4. Helyezze vissza a szűrőt megfordítva! 

 

 

 

A gyújtógyertya beállítása/cseréje 

A motor normális működésének a feltétele, hogy a 

szikraadónak 0,6 -0,7mm között kell lennie és tiszta legyen a lerakódásoktól. A kopott 

gyújtógyertya, vagy szikrahézag, ami túl nagy, erőcsökenést eredményezhet a motorban. A 

következő lépéseket kizárólag leállított motor mellett szabad végezni: 

 

1. Vegye le a gyújtókábelt a gyújtógyertya csatlakozójáról! 

2. Csavarja ki a gyújtógyertyát órajárással ellentétes irányba a 

karbantartási kulcs segtségével! 

3. Ellenőrizze le a szikraadót a tolómérővel(elérhető speciális 

kiskereskedőknél)! 

4. Ha szükséges, állítsa be a szikraadót úgy, hogy óvatosan meggröbíti a 

gyújtógyertya földelését! 

5. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát egy drótkefével! 

6. Helyezze vissza a megtisztított és beállított gyújtógyertyát vagy cserélje ki a sérült 

gyújtógyertyát egy új gyújtógyertyára és azt helyezze be!  

7. Csatolja vissza a gyújtókábelt! 
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FIGYELEM!  

A gyújtógyertya legyen erősen becsavarozva, különben a motor felmelegszik és 

károsodik. 

 

 

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! 

16. 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  

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

csővel felfüggesztve szállítsa a készüléket! 
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17. HIBAJAVÍTÁS 

1. Használat 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. 

 

18. VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK MT252 

 

Összeszerelés: Húzza vissza a gombot, és állítsa be a megfelelő szöget, és engedje el a 

gombot, hogy a csap a lyukak egyikébe kerüljön. 

 

19. 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! 

 

20. 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 

Gomb 2.Csap Lyukak 
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erőszakos hatásokra és törésekre, illetve a természetesen kopó alkatrészekre! 

21. 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 
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22. 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:      Multifunktionsschneider 

Maschinentyp:                           FX-MT152 

Handelsmarke:                         FUXTEC 

Leistungsaufnahme/ Hubraum 52cm³ 

Gemessener Schallleistungspegel LWA =107.7dB 

Garantierter Schallleistungspegel 

Konformitätsverfahren 

2000/14/EG nach Anhang IV  

 

LWA=111dB 

 

Einschlägige EG-Richtfadenn: 

 

EG-Maschinenrichtfaden 2006/42/EG 

EG-Richtfaden über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

2014/30/EU 

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

angewandte harmonisierte      EN ISO 11806-1 

Normen:                        EN ISO 11680-1 

                                 EN ISO 10517 ; EN ISO 14982 

Name und Anschrift der benannten Stelle:  

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65. D-80339 München Germany,  

Benannte Stelle Nr.: 0123 

Zertifikat Nr.: M6A xxxxxxxxx 

 

Herstellerunterschrift/Datum:                

 

Tim Gumprecht, 07.12.2016 

 

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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