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Tisztelt Vásárló! 

Köszönjük a bizalmát! 

 

Használat előtt olvassa el ezt a tájékoztatót! 

Itt minden fontos utasítást megtalál, ami a biztonságos használathoz 

elengedhetetlen. Minden utasítást tartson be! 

Mindig tartsa egy helyen az utasítást és a készüléket! 

 

 

A FX-AF200 Rotációs kapa javítását csak szakember végezze! 
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1. Rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű 

használat 

 

A benzines rotációs kapa csak a talaj lazítására alkalmas, illetve a kerti talaj 

felásására, egy bizonyos mélységig. A készüléket csak nyitott, jól szellőző 

helyen használja. Minden használat előtt olvassa el a tájékoztatót! A 

rotációs kapát csak a használatához szükséges ismeretekkel rendelkező 

személy üzemeltetheti. A használat során védőfelszerelés használata 

javasolt. A munkavégzéshez szükséges baleset- és munkavédelmi 

előírásokat minden esetben be kell tartani. A készüléken történő bármely 

változtatásból, átalakításból adódó károkért a gyártó nem vállal 

felelősséget, illetve az ilyen esetek a garancia elvesztését vonják maguk 

után. 

Minden más használat nem rendeltetésszerűnek számít. 

 

További veszélyek 

A gép jellegéből adódóan rendeltetésszerű használat esetén is 

bekövetkezhetnek balesetek, illetve nem zárhatóak ki teljesen az alábbi 

kockázati tényezők:  

 

- Testrészekkel való ütközés, pl szállítás során 

- A nyitott kaparésszel való érintkezés 

- A forgó kaparésszel való érintkezés 

- Előre nem látható akadályok a készülék útjában (pl.gyökerek, 

fadarabok) 

- Kövek felcsapódása 

- Halláskárosodás 

- Kipufogó gázok belélegzése 

- Benzinnel való érintkezés 

 

Figyelmeztetés: A vibráció és emisszió értékek a tényleges használat 

során eltérhetnek a kézikönyvben leírtaktól. 

 

Kérjük, ügyeljen az alábbiakra, mielőtt használni kezdi a terméket: 

 

 A készülék beállítása legyen megfelelő! 

 A megfelelő munkára, rendeltetésszerűen használja a készüléket! 

 A kapa használatra alkalmas állapotban legyenek! 

 Ellenőrizze a gépházon található rezgéscsillapító gumibakokat! 

 

Minden elővigyázatosság ellenére is észlelhetők hosszú idejű és rendszeres 

munkavégzés során különböző tünetek. Kérjük, figyeljen kezei és ujjai 
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állapotára. Amennyiben kellemetlen érzést érez, a keze elszíneződik, 

zsibbad, azonnal hagyja abba a munkát a készülékkel! A fenti panaszok 

észlelése esetén forduljon orvoshoz!  

 

Megelőzésképp tartson megfelelően ütemezett szüneteket a munkavégzés 

során! A vibrációs ártalmak maradandó károsodásokat okozhatnak! 

Minimalizálja a rezgés okozta veszélyeket és fokozottan ügyeljen a 

kézikönyvben leírtakra és a munkavégzés közben beiktatott pihenőkre!  

 

Ha a gépet gyakrabban használja, vásároljon további rezgéscsillapító 

kiegészítőket! 

 

Továbbá, ha teheti, kerülje a készülék használatát +10 Celsius-fok alatt. 

Hidegben a stressz és a vibráció sokkal nagyobb károkat, hibákat okozhat. 

A készüléket ne használja ipari munkálatok során. 
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2. Biztonsági utasítások 

 

A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE 

A helyes összeszerelés és a biztonságos használat a felhasználó felelőssége!  

 

- Olvassa el és kövesse az előírásokat! 

 

- Kövesse az összeszerelési útmutatót 

 

- Ápolja a készüléket úgy, ahogy az ebben a kézikönyvben le van írva, és 

tartsa be a karbantartási időpontokat 

 

- A készüléket csak olyan személy használja, aki a használatához 

szükséges információkkal rendelkezik 

 

 

 

 

A rotációs kapát csak a könyvben olvasható utasításoknak megfelelően 

használja. 

 

Fejlődés 

a. Alaposan olvassa el az utasításokat! Ismerkedjen meg a készülék 

használatával, alkatrészeivel. 

b. Soha ne engedje gyermekeknek és olyon személyeknek a készülék 

használatát, akik nem ismerik az arra vonatkozó utasításokat! 

c. Soha ne dolgozzon addig a készülékkel, amíg a közelében emberek, 

különösen gyermekek, vagy háziállatok tartózkodnak. 

d. A működtető felelős azokért a károkért, amiket okoz másokban, vagy 

tulajdonukban. 

 

Előkészületek 

a. Mindig viseljen munkavédelmi cipőt és hosszú nadrágot a készülék 

használatakor! NE viselje nyitott szandált, és soha ne dolgozzon a 

készülékkel cipő nélkül! 

b. Ellenőrizze a munkavégzés területét és távolítson el minden olyan 

dolgot, ami felcsapódhat és sérülést okozhat. 

c. FIGYELMEZTETÉS A benzin gyúlékony: 

- Csak arra kialakított tárolóban tárolja! 

- Csak a szabadban tankoljon és közben ne dohányozzon! 

- A motor beindítása előtt tankoljon! Soha ne vegye le a tankfedelet 

miközben jár a motor, vagy még nem hűlt ki rendesen. 
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- Ha véletlenül kiöntötte az üzemanyagot, ne indítsa be a motort; a 

készüléket vigye arrébb a kiöntött üzemanyagtól és várja meg, 

míg elpárolog.  

d. A sérült hangtompítót cserélje ki! 

e. Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem kopott vagy sérült-

e. A sérült részeket az útmutatónak megfelelően cserélje ki, a nem 

kívánt következmények elkerülésének érdekében. 

 

Használat 

a. Zárt helyeken soha ne használja a készüléket, mert felgyűlhet a 

szénmonoxid, ami életveszélyes lehet. 

b. Csak jó fényviszonyok mellett dolgozzon a készülékkel! 

c. Mindig vigyázzon, hogy hova lép! 

d. Ne rohanjon a géppel, csak séráljon! 

e. Olyan készülékkel dolgozzon, aminek forgó részei és kereke van, 

mindig átlósan az emelkedőknél, soha ne fel és le. 

f. Irányváltoztatásnál mindig legyen elővigyázatos. 

g. Extrém meredek talajnál ne használja a készüléket! 

h. Nagyon legyen óvatos, amikor hátrafelé megy a géppel, vagy húzza 

azt maga után. 

i. Ne változtassa meg a motor beállítását és ne hagyja a motort a 

megengedettnél magasabb fordulatszámon járni. 

j. A készülék indítását úgy végezze, ahogy a gyártó ajánlja. Indításnál 

különösen figyeljen lábai biztonságára. 

k. A kezei és lábai ne kerüljenek a forgó alkatrészek közelébe/alá. 

l. Soha ne emelje fel a készüléket és ne is szállítsa, amígy a motor jár. 

m. Állítsa le a motort: 

- ha a készüléket otthagyja hosszabb időre 

- tankoláskor. 

n. A leállításnál vegyen vissza a gázból; ha a készülék benzincsappal 

van ellátva, zárja el azt a munka befejezése után. 

 

Karbantartás és tárolás 

a. Figyelje arra, hogy a csavarok mindig megfelelően rögzítve legyenek, 

ezáltal a készülék biztonságos állapotban legyen. 

b. SOHA ne tárolja a készüléket úgy, hogy üzemanyag van benne, ha a 

tárolás során bármilyen nyílt tűz vagy láng érheti azt.  

c. Tárolás előtt hagyja kihűlni a készüléket. 

d. A tűzveszély elkerülése érdekében a motort, hangtompítót, az 

akkumulátort és a üzemanyagtartályt óvja növényi anyagoktól és 

zsírtól. 

e. A sérült, kopott részeket cserélje ki biztonsági okokból. 

f. Ha az üzemanyagtankot le kell engedi, azt a szabadban tegye meg.  
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3. Fontos tudnivalók 

 

1. Mindig viseljen munkavédelmi cipőt és hosszú nadrágot a készülék 

használatakor! NE viselje nyitott szandált, és soha ne dolgozzon a 

készülékkel cipő nélkül! 

2. Ellenőrizze a munkavégzés területét és távolítson el minden olyan 

dolgot, ami felcsapódhat és sérülést okozhat. 

3. Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem kopott vagy sérült-

e. A sérült részeket az útmutatónak megfelelően cserélje ki, a nem 

kívánt következmények elkerülésének érdekében. 

4. Karbantartási és tisztítási munkáknál, például szállítás során mindig 

állítsa le a motort. 

5. Ha lejtőn dolgozik, előfordulhatnak balesetek. 

6. Ha kavicsos, kemény talajon dolgozik, előfordulhatnak balesetek. 

7. A készüléket csak olyan személy használja, aki tisztában van a 

használati utasításokkal. 

8. Munkavégzés közben használjon munkavédelmi cipőt! 

9. Tartson szüneteket munkavégzés közben! 
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4. Szimbólumok 

A készülék a munkaeszközök piacvezetője által lett elkészítve. 

A készüléken talál biztonsági utasításokat, szimbólumokat! Kérjük, figyelje 

ezeket! 

 

Olvassa el a használati útmutatót! 

Tűz- és robbanásveszély! 

Tartson megfelelő távolságot! 

Forgó alkatrészek! Sérülésveszély! 

Viseljen fül- és szemvédőt! 

Viseljen munkavédelmi cipőt! 

Viseljen védőkesztyűt! 

A benzin gyúlékony, ezért tankolás előtt hagyja 

kihűlni a motort. 

Szénmonoxid! 

A kipufogógáz forró (akár több mint 65 Celsius 

fok)! Ne érjen a kipufogóhoz kézzel! 
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5. Összeszerelési útmutató 

Ez a készülék néhány alkatrész kivételével szinte összerakva érkezik meg. A 

következő utasítások segítenek Önnek a mélységszabályzó, a kábelek és a 

fogantyú magasságának beállításánál. Szüksége lesz két 9/16" kulcsra. 

 

LÉPÉS 1: A MÉLYSÉGSZABÁLYOZÓ 

1. Úgy szerelje a szabályozót a szorító tetejéhez, hogy a fogantyú hátrafelé 

mutasson. 

2. Az ékeket dugja át rajta és a felső lyukon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉPÉS 2: A külső kézvédő összeszerelése 

1. Irányítsa a kézvédőket az alsó nyelekkel a borítás külső részére. 

2. Minden oldalon az alsó lyukakba dugjon 1 db 3/8"-16x 1" csavart. 

3. Mindegyikre rakjon 1 db 3/8"-l6 anyacsavart. 

4. A felső lyukakba 3/8"-16x 1“ csavart rakjon – ahová a fogantyút szeretné 

szerelni. 

5. Rögzítse a csavarokat. 
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LÉPÉS 3: A fogantyú üsszeszerelése 

1. Rakjon 4 rögzítőcsavart a lyukak minden oldalára. 

2. Helyezze fel a rögzítő anyacsavarokat. 

3. Húzza meg a csavarokat. 
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LÉPÉS 4 - Motorház 

FONTOS 

Mivel a motor olaj nélkül van szállítva, az első használat előtt ezt hozzá kell 

adni. 

1. Öntse bele az olajat úgy, ahogy az a kézikönyvben le van írva. NE 

keverje az olajat benzinnel, és csak a jelölésig töltse! Elenőrizze a szintet a 

kupak eltávolításával. 

2. Mindig ellenőrizze az olajszintet, mielőtt beindítja a készüléket. Az olaj 

mennyiségéről és típusáról olvasson a kézikönyvben.  
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6. A készülék kezelése 

 

INDÍTÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉS 

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden védőfelszerelés össze van 

szerelve, és minden csavar rendesen rögzítve van. 

2. Ellenőrizze az olajszintet a otorházban.  

3. Ellenőrizze a légszűrő tisztaságát. 

4. Ellenőrizze a benzinszintet. ne töltse teljesen tele a tankot, hagyjon 2,5 

cm távolságot. 

5. Bizonyosodjo mg róla, hogy a gyújtógyertya összekötés megfelelő, és a 

gyertya szilárdan van behelyezve. 

6. Ellenőrizze, hogy megfelelően működnek a kerekek és a kerékzár 

7. Ellenőrizze a mélységszabályozó beállítását 

8. Ellenőrizze a motort, nincs-e szivárgás 

9. Ellenőrizze a benzinvezetékeket, nincs-e lék rajta 

10. Ellenőrizze, nem sérült-e a motor. 

11. Távolítsa el a lerakódásokat a kipufogóról és a készülékről. 

 

INDÍTÁS 

Az indításhoz nélkülözhetetlen elemek a motoron találhatóak és az van 

rájuk írva, hogy „Choke“ (fojtó) és Throttle“ (gáz). 

Egy részletes leírást talál erről a motorkézikönyvben, ami minden 

készülékhez jár. 

Hidegindítás 

1. A szivatókart állítsa max-ra. 

2. A gázkart állítsa „Start“-ra. 

3. Húzza meg lassan a berántót és engedje vissza normál tempóban. 

4. Most húzza meg a berántót gyorsabban, és engedje újra lassan 

visszatérni. 

5. Amint a motor járni kezd, a szivatót állítsa „no choke“-ra és emelje a 

gázkar beállítását. 

Melegindítás 

Ha a motor amit be akar indítani még meleg, könnyebb dolga van, hiszen a 

szivató beállítása nélkül is meg tudja ezt tenni. 

1. A gázkart állítsa „Start“ pozícióba. 

2. Húzza meg a berántót gyorsabban, és engedje újra lassan visszatérni. 

Ezt addig ismételje, míg a motor járni nem kezd. 

3. Állítsa a gázkart „high“ pozícióba ahhoz, hogy a készüléknek 

legmegfelelőbb sebességen használja. 
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Alapjárat 

Ha nem akarja éppen használni a készüléket, a motor terhelését 

csökkentheti ha a gázbeállítást „low“-ra állítja. Az „idle“ beállítással a motor 

élettartamát meghosszabbíthatja, benzint spórolhat és csökkentheti a 

zajszintet is. 

 

Gyorsaság beállítása 

A normál gyorsaságú munkavégzéshezállítsa a gázkart a „fast“ pozícióba. 

Kikapcsolás 

A motor kapcsolóját („EIN/AUS“) állítsa „AUS“-ra. A kerekek és a kapa 

leállításához engedje el a biztonsági kart.  

 

SZÁNTÁS 

1. Állítsa a mélységszabályzót a megfelelő pozícióba. 

TIPP: Egyszerre csak egy lyukkal emelje a mélységet, és ellenőrizze a 

beállítást. Ha túl magasra állítja, előfordulhat, hogy elveszti az írányítást a 

készülék felett.  

2. Állítsa a gázkart „fast“-ra. 

3. Indítsa be a készüléket úgy, hogy a biztonsági kart hátratolja. Így a 

kerekek és a kapa forogni kezdenek. 

 

TIPP: Ha nagyobb nyomást fektet a készülékre a fogantyú által, lassíthatja 

a készülék előrejutását. 

 

BIZTONSÁGI KAR 

Nyomja meg a biztonsági kart (Előre) a fogantyú irányába, így egyenesbe 

hozza a kerekeket és a kapát. Ha elengedi ezt a kart, a kerekek és a kapa 

megáll, a készülék leáll. 

 

 

 

 

 

Nyomja meg a biztonsági kart 

(Előre) 
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Előre menés 

Indítsa be a készüléket, ahogy a kézikönyv írja. 

- Biztosítsa ki a kupplungkart, a biztosító szöget húzza ki. 

- Nyomja le a kupplungkart. 

- A kapa elkezd forogni előre. 

- Tartsa két kézzel a készüléket. 

- Soha ne vezesse a készüléket forgó kaparésszel betonon vagy aszfalton. 

- Soha ne reteszelje be a kupplungkart. 

- Engedje el a kupplungkart a készülék leállításához. 

Hátramenet 

- A készüléknek van hátramenet funkciója.  

- Biztosítsa ki a kupplungkart úgy, hogy a biztosító szöget húzza ki. 

- Nyomja le a hátramenethez a kupplungkart. 

- A kapa elkezd hátrafelé forogni. 

- Tartsa két kézzel a készüléket. 

- Figyeljen az akadályokra, amik Ön mögött lehetnek. 

- Engedje el a kupplungkart a készülék leállításához. 
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7. A készülék felépítése 

 

1. Előre menet - Kar 

2. Fogantyú 

3. Hátramenet - Kar 

4. Marótüske 

5. Marókerék 

6. Kipufogó 

7. Első támasztókerék 

8. Motor 

9. Indító szerkezet 

10. Tankfedél 

11. Gyújtógyertya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
3 

4 

5 

6 8 

7 

9 

10 

11 
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8. A készülék összeszerelése és beállításai 

 

8.1. Összeszerelési útmutató 

 
 

1. Vegye ki a csomagolásból a készüléket (2 ember javasolt) 

2. Szerelje fel az alsó nyelet (B) 4x M10 csavarral + anyával (2) a 

főszerkezetre. 

3. Szerelje fel a felső fogantyút (A) az alsóra (B)  és rögzítse az egészet 4x 

szárnyascsavarral (1) 

4. Szerelje össze a kipufogó fedőjét (C) 2 keresztcsavarral. 
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5. Csúsztassa az abroncsokat (3) a tengelyre és dugja át a biztosító ékeket (4) 

a lyukon, hogy megfelelően rögzítse az abroncsokat a tengelyhez. 
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6. Csúsztassa a marópengét (5) „bal/jobb oldal“ a tengelyre, és rögzítse egy 

csapszeggel (6) és egy biztosítópecekkel (7) 

 
 

 

7. Szerelje össze a mélységszabályozót (8) és rögzítse csapszeggel + biztosító 

rugóval (9) 

 

8. Szerelje fel a sárvédőt (10). A 4x M8 csavarokat (11) először egy darabot 

felhelyezni és meghúzni – KÉSZ! 

 

 

 

 

5 

6 

7 

6 7 
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8.2 Beállítás 

 

KERÉKZÁR 

A kerekek legyenek eke állásban. 

1. Távolítsa el a csavarokat. Irányítsa a tengelyen lévő lyukakat a kerék 

felé. 

2. Dugja át a csavarokat a lyukakon és hajlítsa őket úgy, hogy rögíztve 

legyenek. 

3. Reteszelje a kereket és a tengelyt, mielőtt használja a készüléket. 

4. Ismételje meg ugyanezt a másik keréknél. 

TIPP: SOHA ne használja a készüléket, ha csak az egyik kerék van 

rögzítve. Rögzítse mindkettőt használat előtt! 

Visszaállítás: 

1. Távolítsa el a csavarokat és tolja a kereket belülről a készülék felé. 

2. Csak a tengelyen dugja ár a zárócsavarokat. 

3. A kerekek forduljanak szabadon a tengely felé.  
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A FOGANTYÚ MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

Az ideális magasság függ a felhasználó magasságától és a mélységtől. 

Kövesse a következő utasításokat: 

1. Távolítsa el az anyacsavarokat és a felső és alsó csavarokat mindkét 

oldalról. 

2. Állítsa a fogantyút a megfelelő magasságba az alső tartón. 

3. Helyezze vissza a csavarokat és rögzítse őket. 

 

 

MÉLYSÉGÁLLÍTÓ KAR 

A mélységet az állító kar segítségével tudja szabályozi. 

Kövesse a következő utasításokat: 
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1. Távolítsa el a zárócsavart. 

2. Húzza a mélységszabályozót olyan magasra, hogy a fogak megfelelő 

mélyen legyenek. 

3. Helyezze vissza a csavart. 

 

Alacsony beállítás = felületes szántás 

Helyezze a biztosítócsavart a legfelső lyukba, a leglaposabb állás elérése 

érdekében. 

 

Magas beállítás = mély szántás 

Helyezze a biztosítócsavart a legalsó lyukba, a legmélyebb állás elérése 

érdekében. 

 

 

 

 

TIPPEK 

 

Az eredményesség kulcsa az, hogy kezdjen lapos beállítással, és állítsa 

egyre mélyebbre a szabályzót! 

 

• A mélység függ a felülettől. 

• Ha extrém kemény felületen dolgozik, a legfelső lyukba heyezze a csavart. 

Ezután emelje fokozatosan a mélységet. Így könnyebben tud haladni. 

• Ha a készülék kontrollálatlanul ugrál, változtasson a mélységen. Tartsa 

két kézzel, szilárdan a készüléket, hogy ha bármilyen váratlan történne, 

reagálni tudjon. 

Engedje el az vezérlő kart rögtön, ha a fogak blokkolva vannak, vagy 
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idegen tárgyba ütköznek. Amint a kar semleges pozícióban van, a gázkart 

állítsa a Stop-ra, így leáll a készülék. 

Válassza el a gyújtógyertyaösszekötőt, távolítsa el az idegen tárgyat és 

ellenőrizze a készüléket amint a fogak leálltak. 

 

TIPPEK FÖLDMŰVELÉSHEZ 

Ha földműveléshez használja a készüléket: 

• A sorok között hagyjon 50-55cm helyet, hogy elférjen közte a 

készülékkel.  

• A mélységszabályzót állítsa magasabbra, így a füvet körbeszőánthatja, a 

talajt pedig feltörheti. 

 

9. Ápolás, karbantartás és tárolás 

ÁPOLÁS 

Mindig kifogástalan állapotban kell tartania a készüléket, az élettartam 

meghosszabbítása érdekében. Ez ahhoz is elengedhetetlen, hogy a készülék 

mindig a várt teljesítményt nyújtsa. 

A következő oldalakon talál egy karbantartási tervet, rutinellenőrzéseket, 

amik segítenek Önnek, hogy mindig karban tudja tartani a készüléket. A 

többi munkálatot, amely szakértelmet követel, végeztesse hozzá értő 

szakemberrel. 

• Az ápolás az Ön felelőssége, a rossz karbantartás problémákhoz és 

funkcionális hibákhoz vezet. A munkakörnyezetet tartsa tisztán és szárazon. 

Figyeljen arra, hogy az elektromos berendezések földelve legyenek. 

Gondoskodjon a megfelelő fényviszonyokról. 

• Bizonyosodjon meg róla, hogy a motor ki van kapcsolva, mielőtt elkezdi a 

karbantartási munkálatokat, hogy elkerülje a baleseteket: 

A szénmonoxidmérgezés elkerülésének érdekében gondoskodjon a 

megfelelő szellőzésről, mielőtt használni kezdi a készüléket. Ne használja 

zárt helyeken. Hagyja kihűlni a készüléket, hogy elkerülje az égési 

sérüléseket. 

További sérülések elkerülése érdekében mindig állítsa le a motort, mielőtt a 

készülékhez ér.  

• Mindig olvassa el és értelmezze a használati utasítást, vagy annak 

megfelelő részeit mielőtt munkához lát.  

• Legyen óvatos és elővigyázatos a bentin használatával, hogy elkerülje a 

tűz és robbanásveszélyt. Csak olyan anyagokat használjon a tisztításhoz, 

amik nem gyúlékonyak! NE dohányozzon a készülék közelében és tartsa 

távol a szikrákat, nyílt lángot. 

• Viseljen védőruházatot!  

• Mindig ellenőrizze a kapa és a fogak állapotát, ne legyenek rajta 
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repedések és törések. 

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok ne legyenek meglazulva és 

minden ék a helyén legyen. 

• Karbantartási munkák után helyezze vissza a védőburkolatot mielőtt 

használja a készüléket. 

• Csak új, eredeti cserealkatrészeket használjon. 

• A gyártó és a forgalmazó nem felelős olyan károkért, amelyen nem 

eredeti alkatrészek használatából adódnak. 

• Mindig legyen Önnél elsősegély készlet! 
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Karbantartási terv 

Ez az eszköz a munkaeszközök piacvezetője által lett elkészítve és éveken 

keresztül jó használatot és magas teljesítményt biztosít önnek. 

Mindig tartsa kifogástalan állapotban az élettartam meghosszabbítása és a 

legjobb teljesítmény elérésének érdekében. 

Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót és tartsa be a javasolt 

időintervallumokat, hogy a legjobb teljesítményt kaphassa. 

 

 

Munkálatok Minde 

használat 

előtt 

Minde 

hónap 

vagy 

20 óra 

után 

Minden 

3. 

hónap 

vagy 

50 óra 

után 

Minden 

6. 

hónap 

vagy 

100 

óra 

után 

Minden 

évben 

vagy 

300 

óra 

után 

Indítóelemek Ellenőrizni x     

Kicserélni x     

Motorolaj Olajállás 

ellenőrzése 

x     

Cserélni  x  x  

Légszűrő 

 

 

Olajozás 

 

Abroncsnyomás 

Ellenőrizni x     

Tisztítani   x x  

Cserélni      

Ellenőrizni x     

Cserélni   x   

Ellenőrizni x     

Fogak Tisztítani x     

Keréktengely Olajozni   x   

 

 

Ha poros területen dolgozik, gyakrabban végezze a munkálatokat!
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KARBANTARTÁS 

A következő információk segítik Önt abban, hogy a szükséges 

ellenőrzéseket és karbantartási munkálatokat el tudja végezni.  

 

Ha szüksége van rá, a forgalmazó is elvégezheti ezeket a feladatokat. 

 

 

MOTOR 

Kövesse a motorkézikönyv utasításait. Ott részletes leírásokat olvashat a 

továbbiakról: 

1. Minden használat előtt vagy 8 munkaóra után ellenőrizze az olaj állását.  

2. 5-8 munkaóra után cserélje ki az olajat. Ezt meleg motor mellett végezze 

el. Csak az ajánlott olajat használja. 

3. Évente, vagy 100 munkaóra után cserélje ki a gyújtógyertyát. 

4. Tartsa karban a légszűrőt. 

5. Tartson tisztán minden alkatrészt. 

6. Ellenőrizze a motort és a tobbi alkatrészt. A csavarok állapotára is 

figyeljen. 

 

A MOTORHÁZ ELLENŐRZÉSE  

1. Az olajat a motorkézikönyvben leírt módon adagolja. Ne öntsön túl sok 

olajat. Használjon magas minőségű olajat. Ne keverje az olajat benzinnel. A 

MAX jelölésig töltse az olajat. Ellenőrizze az olaj állását úgy, hogy a fedelet 

eltávolítja. Ilyenkor az olajnak a nyílás alsó pereméig kell érnie.  

 

2. Minden használat előtt ellenőrizze az olaj állását. 

 

A KENÉS VIZSGÁLATA 

Évente ellenőrizze a kenés állapotát: 

1. Helyezze a készüléket szilárd talajra. 

2. Vegye ki a mérőbotot. Ha a kenés nem éri el a mérőbotot, után kell 

töteni. 

3. Helyezze vissza a mérőbotot. 
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4. Figyeljen arra, hogy az első kerék és a hátsó fog egy tárolót használ. 

Mindig várjon, amíg eloszlik a kenés és mindenhová elér. A mérőbottal 

mindkét szintet mérheti. 

 

ABRONCSNYOMÁS 

Az ajánlott nyomás 20 PSI. Az eltérő nyomás instabillá teheti a készüléket. 

 

KENÉS 

A megfelelő olajozás elengedhetetlen. A jelzett részeket minden 10. 

munkaóra után olajozza meg 30as olajjal. 

 

A FOGAK TISZTÍTÁSA 

1. Állítsa le és hagyja kihűlni a motort. 

2. Távolítsa el a gyújtógyertya összekötést. 

3. Billentse előre a készüléket és rögzítse egy olyanpozícióban, hogy a 

fogakhoz könnyen hozzáférjen. 

4. Távolítsa el az olyan akadályokat (zsinór, kábel és más idegen tárgyak) 

amik a tengelynél felhalmozódtak. 

5. Billentse vissza az eredeti helyzetbe a készüléket. 

6. Helyezze vissza a gyújtógyertyát. 
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TÁROLÁS 

ELŐKÉSZÜLET 

Kövesse az alábbi utasításokat ahhoz, hogy előkészítse a készüléket a 

tárolásra. További információért olvassa el a motorkézikönyvet. 

 

1. A kerekeket és a tengelyeket tartsa tisztán:  

- Távolítsa el a féket és tolja a kerékagy felé. 

- Olajozza meg a tengelyeket. 

- Tolja ismét a kerékagy felé a kereket és helyezze vissza a biztosítót. 

2. Engedje le a benzint és kövesse a motorkézikönyvben található 

utasításokat, vagy adjon hozzá stabilizáló anyagot, hogy a benzin ne 

csomósodhasson be. 

3. Engedje le az olajat, amíg még meleg a motor és öntsön bele újat. 

4. Tisztítsa meg a készülék külsejét, a motort és a légszűrőt. 

5. Távolítsa el a gyújtógyertyát és öntsön 30ml SAE30 olajat a 

gyújtógyertya nyílásába. 

6. Húzza meg lassan az indítókábelt, így az olaj egyenletesen eloszlik a 

hengerfejnél. 

7. Helyezze vissza a gyújtógyertyát. 

8. Alakítson ki egy megfelelő tárolópozíciót. Ha nem engedte le a benzint, 

hanem a stabilizáló anyag melett döntött, kérjük, kövesse az útmutatóban 

leírtakat, hogy elkerülje a tűzveszélyt.  

9. Távolítsa el a blokádokat a fogak és a talaj között. 

10. Figyeljen a megfelelő tartásra szállítás közben. 
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10. Hibakeresés 

 

Problémák megoldása 

Habár a normál használat és ápolás segít a készülék élettartamának 

meghosszabbításában, még így is előfordulhat gyakori használat esetén, 

hogy a készüléken karbantartási/javítási munkálatokat kell végezni. Itt 

megtalálja a leggyakoribb problémákat, azok okait és a megoldást rájuk.  

 

PROBLÉMA MEGOLDÁS 

A motor nem indul. -Öntsön benzint a tankba. 

-A gyújtógyertya összekötésének 

ellenőrzése. 

-Hidegindításnál a szivatót be kell 

állítani 

A motor hangja furcsa. -Tisztítsa ki/Cserélje ki a légszűrőt. 

-Engedje le a régi benzint és öntsön 

bele újat. 

 

A motor nehezen indul. -Gyújtógyertya csatlakozása. 

-A biztonsági kar semleges 

állapotban legyen. 

-Állítsa alacsonyabbra a 

mélységszabályozót. 

-Vegye ki és tisztítsa meg a 

benzintankot. 

-Tisztítsa ki/Cserélje ki a légszűrőt. 

 

Alacsony teljesítmény -Rossz a porlasztó beállítása, vigye 

szakemberhez a készüléket. 

-Gyújtógyertya csere. 

-Ürítse ki a benzintankot és a 

porlasztót és töltse őket újra. 

Ha a gázbeállítás a Stop-on van, 

nem áll le a motor. 

Gázösszeköttetés ellenőrzése, 

motorkézikönyv. 

A készülék indításkor előre megy. 

 

A készülék nehezen irányítható. 

A biztonsági kar legyen semleges 

állásban indításkor. 

Vegye alacsonyabbra a 

mélységszabályozót. 

Rögzítse a kerekeket eke állásba. 

A fogak mozognak, de a kerekek 

nem. 

 

Rögzítse a kerekeket eke állásba. 

Keressen fel egy szakembert. 
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A fogak és a kerekek is mozognak, 

de a készülék nem. 

Vegye magasabbra a 

mélységszabályozót. 

A szíj nyikorog semleges pozícióban 

vagy hátramenetben. 

Állítsa be a szíjat előremenetben 

-állítsa le a motort és hagyja kihűlni 

-gyújtógyertya eltávolítása 

-a szíjvédő eltávolítása 

-biztonsági kart nyomja le 

-hajlítsa a szíjat úgy, hogy max 

0,15cm távolság legyen a vezetés és 

a szíj között 

-helyezze vissza a védőt és a 

gyújtógyertyát 

Állítsa be a szíjat hátramenetben: 

-állítsa le a motort és hagyja kihűlni 

-gyújtógyertya eltávolítása 

-a szíjvédő eltávolítása 

-biztonsági kar a semleges pozícióba 

-helyezze vissza a védőt és a 

gyújtógyertyát 

Felforrósodik a készülék, a fogak 

használat közben 

KÖVESSE AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI 

ELŐÍRÁST! 

-Hajtómű olajozásának ellenőrzése, 

szükség esetén utántöltés 
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11. Műszaki adatok 

 

Modell FX-AF200 

Súly (kg) 69.0 

Motortípus OHV 4-Takter 

Tanktérfogat (l) 3.6 

Olajtank térfogat(l) 0.6 

Szélesség (mm) 500 

Mélység (mm) 175 -350 

Max. fordulatszám 

(U/min) 
3.600 

Lökettérfogat (cm³) 196 

Teljesítmény (kW) 4.0 kW (5.4 PS) 

Max. Teljesítmény 

(kW) 
4.8 kW (6.5 PS) 

Benzintípus ólommentes Benzin 

Hangnyomás(dB(A)) 81 (k=3) 

Hangnyomás(dB(A)) 94 (nach 2000/14 EG; ENISO3744) 

Vibráció (m/s²) 8.0 (k=1.5) 
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12. Garancia 

A termékre, a magyar jogszabályokban előírt 12 hónap garancia érvényes. 

A termék szavatossági ideje 24 hónap. 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! 

 

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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14. EG-Megfelelőségi nyilatkozat  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hiermit erklären wir 

 

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg - Germany  

 

dass die nachfolgend bezeichnete Maschine  

 

Motorhacke FX-AF200  

 

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden 

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der einschlägigen EG-

Richtlinien 2006/42/EG entspricht. Diese Erklärung bezieht sich nur auf die 

Maschine in dem Zustand, in dem sie in den Verkehr gebracht wurde, vom 

Endbenutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich 

vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt. 

 

Mitangewendete EG-Richtlinien 

Richtlinie       2010/26/EG 

Richtlinie EMV     2014/30/EU 

Geräuschemissionsrichtlinie   2000/14/EG  

 

Zertifikatsnummer     12SHW0361-02 

 

Gemessener Schallleistungspegel  93.1 dB(A) 

Garantierter Schallleistungspegel  94 dB(A) 

Konformitätsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG 

 

Benannte Stelle: Intertek Deutschland GmbH Zertifizierstelle, Kennnummer 0905, 

Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany 

 

 

Schalldruckpegel     81 dB(A) (k=3) 

(nach 2000/14/EG    EN ISO3744) 

 

Herrenberg, 22.12.2017 

 

Tim Gumprecht 

(Geschäftsführender Gesellschafter) 
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