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1. Bevezetés

Köszönjük,  hogy a Fuxtec  rotációs  kapát  választotta!  Használata  előtt,
kérjük, olvassa el az alábbi tudnivalókat és utasításokat!

2. A csomag tartalma

A) Kapafej

B) Rotációs kapa

C) Kiegészítő kapafej

D) Sárvédő

E) Fogantyú

F) Eke

G) Gázkar

H) Használati útmutató

3. Szimbólumok

FIGYELEM! Forgó alkatrészek!

Olvassa el és értse meg a leírtakat a
használat előtt! 

Használjon fej-, fül- és szemvédő
kiegészítőket!

Viseljen biztonsági bakancsot! 

Viseljen védőkesztyűt!
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4. Biztonság és munkavédelem

A készülék célja

A  benzinmotoros  rotációs  kapa  kertek,  ültetvények,  művelt  földek
talajának fellazítására, gépi megművelésére való. 

Rendeltetésszerű használat

A használat során a gépet és minden tartozékot rendeltetésszerűen kell
használni. A gépet csak nyílt, nyitott területen szabad használni! A munka
megkezdése előtt és befejeztével ellenőrizze a gép mechanikai állapotát,
tisztaságát  és  üzemképességét.  A  gyártó  nem  vállal  felelősséget
semmilyen,  az  előírt  felhasználási  céltól  eltérő  használatból  eredő
károkért, a kockázat a felhasználót terheli. 

A  rendeltetésszerű  használat  magában  foglalja  a  használati  utasítás
betartását,  illetve  a meghatározott  karbantartási  előírások  betartását. A
gép  használata  során  be  kell  tartani  a  vonatkozó  balesetvédelmi
előírásokat,  valamint  az  egyéb  általánosan  elismert  foglalkozás-
egészségügyi és biztonsági előírásokat.

Javítások, karbantartások

A géphez  csak  engedélyezett  vagy  eredeti,  a  gyártó  által  jóváhagyott
pótalkatrészek használhatók. A gép esetleges javítása céljából forduljon a
forgalmazóhoz! Javítási munka csak a gyártó, vagy csak a gyártó által
ajánlott  szolgáltató  által  végezhető.  A  nem  engedélyezett  vagy  nem
eredeti  alkatrészek károkat,  esetleg sérülést okozhatnak! A gyártó nem
vállal felelősséget a szakszerűtlen javításokból eredendő károkért.

Zajvédelem

Egyes helyeken helyi rendeletek szabályozhatják a kerti gépek használati
idejét.  Kérjük,  olvassa  el  a  helyi  előírásokat  zajvédelmi  szabályokkal
kapcsolatosan! 

Munkavédelmi utasítások

• Mielőtt  használná  a  készüléket,  ellenőrizze  a  helyileg  hatályos
engedélyeket és rendeleteket!

• Mindig tartsa be a biztonsági előírásokat! 
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• Csak  megfelelő  tapasztalattal  rendelkező  személy  használja  a
gépet! 

• Ha kölcsön adja a gépet, adja át ezt a kezelési útmutatót is!

Még  abban  az  esetben  is  fennáll  a  baleset  veszélye,  ha  a  gépet
biztonságosan  használja.  A  fennmaradó  kockázatokat  minimálisra
csökkentheti,  ha  a  felhasználói  kézikönyvben  leírtakat  betartja  és
rendeltetésszerűen használja az eszközt.

• A  megfontolt  és  előrelátó  munkavégzés  csökkenti  a  sérülés
veszélyét!

• Ügyeljen, hogy a kipufogó gázokat ne lélegezze be!

• Kerülje az érintkezést a forró motoralkatrészekkel!

• Hosszabb  munkavégzés  esetén  gondoskodjon  a  hallása
védelméről!

Vibráció

Figyelmeztetés!  A  gép  által  okozott  vibráció  eltérhet  a  kézikönyvben
megadottaktól  a  környezeti  és  beállítási  tényezők  miatt.  A  vibráció
csökkentése érdekében tartsa be az alábbiakat:

• A készüléket az előírtaknak megfelelően használja! 

• A gép megfelelő műszaki állapotban legyen! 

• A  fogantyúk  rezgés  csillapítottak.  Ellenőrizze  ezek  megfelelő
állapotát! 

5. Az első használat előtt

Az első használat előtt mindenképp olvassa el ezt a kézikönyvet! A gép
használatához képzettség és magabiztos hozzáállás szükséges! Legyen
figyelmes  és  megfontolt!  Ha  fáradt,  vagy  alkohol  esetleg  kábítószer
hatása alatt áll, kerülje a gép használatát.

• Használat előtt ismerkedjen meg az eszközzel! Ne veszélyeztesse
saját és mások testi épségét!

• Ügyeljen a biztos testtartásra a használat közben! 

• Ne  használja  a  készüléket  olyan  célokra,  amelyekre  nem
alkalmas!

• Viseljen megfelelő védőruhát:

◦ Fejvédő
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◦ Fülvédő

◦ Munkaruha

◦ Kesztyű

◦ Csúszásmentes lábbeli

◦ Ne hordjon ékszert, illetve laza ruházatot munka közben!

◦ Szükség esetén viseljen hajhálót!

• Javasoljuk a biztonsági mellény és cipő viselését!

• Tartsa tisztán a munkaterületet!

• Ne használja a gépet esőben vagy nedves környezetben!

• Ne használja a gépet szélsőséges időjárási viszonyok mellett!

• Gondoskodjon a munkavégzéshez elegendő fényről!

• Ügyeljen a megfelelő üzemanyag használatára! 

• A motor hangos, ügyeljen a környezete zajterhelésére! 

• Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül! 

• Ne engedje, hogy gyerekek, illetve illetéktelenek hozzáférjenek a
géphez!

• 18 éves kor alatt nem javasoljuk a használatot!

• A felhasználó felelős a balesetek és a károk bekövetkezéséért!

• Ne érintse meg a járó motort!

• Ne használjon hibás vagy sérült eszközt!

• Ügyeljen a gép terhelésére, ne terhelje túl!

• Csak  eredeti  és  a  gyártó  által  jóváhagyott  kiegészítőket
alkalmazzon!

Minden esetben kapcsolja ki a motort és távolítsa el a gyertyapipát:

• a hiba feltárásának idejére.

• szállítás esetén.

• a javítás alatt.

Használat előtt ellenőrizze a gépet:

• Ellenőrizze a forgó, mozgó alkatrészeket!

• Ellenőrizze a gépe tisztaságát, a fogantyúk csúszásmentességét!
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• Ellenőrizze,  hogy  nem  maradt-e  szerszám  a  gépben  pl.
gyertyakulcs!

• Ha hibát talál, ne álljon neki a munkának!

• Minden esetben szakemberrel javíttassa meg a gépet és eredeti
alkatrészeket használjon! 

6. Üzemanyag és olaj tanácsok

A motorok kenése motorolajjal történik. A készüléket használat előtt fel
kell tölteni olajjal! A motorolaj szintjének vízszintes állásban a nívópálca
minimum  és  a  maximum  jelzése  közt  kell  lennie.  A  készülék
olajtartályának névleges térfogata 0,6 liter. 

Javasolt  olajtípus:  SAE-30  vagy 10W-40.  Az  olajat  a  környezeti
tényezők  (hőmérséklet)  figyelembevételével  az  alábbi  ábra  szerint
választhatja ki: 

Kiemelten ügyeljen az olaj minőségére! Az elhasználódott olajat, illetve az
olajos hulladékokat a helyileg hatályos szabályok szerint kezelje!

Használjon ólommentes, minimum 95-ös oktánszámú benzint! A készülék
üzemanyagtartálya 3,6 liter térfogatú. 

Az üzemanyag tűz és robbanás veszélyes! Ne tárolja tűzveszélyes helyen
az  üzemanyagot,  illetve  ne  dolgozzon  az  üzemanyaggal  tűzveszélyes
környezetben. Az üzemanyagot hitelesített tároló kannában tárolja!

Tankolás  előtt  minden esetben tisztítsa  meg a  gépet  és  kifejezetten  a
tanksapka  környezetét,  hogy  ne  kerüljön  szennyeződés  a  motorba  az
üzemanyaggal.  Biztosítson  tiszta  munkaterületet,  kerülje  a  nyílt  láng
használatát  és  a  dohányzást!  Ha  teheti  végezze  a  műveletet  szabad
levegőn. A benzin irritálhatja a bőrét és a szemét. Fokozottan ügyeljen rá,
hogy viseljen védőruházatot, hogy ne érintkezzen a szabad bőrfelülettel
és ne kerülhessen a szemébe!
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7. A gép áttekintése

A) Kapafej

B) Rotációs kapa

C) Kiegészítő kapafej

D) Sárvédő

E) Fogantyú

F) Eke

G) Gázkar

H) Fogantyú rögzítő
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8. Üzembehelyezés, összeszerelés

A gép összeszerelése

Rögzítse  a  H  jelű  fogantyú  rögzítő  alkatrészt  a  géphez  az  ábrának
megfelelően. Ügyeljen rá, hogy a rögzítő csavar áthaladjon a rugón!

Rögzítse a gázkart a fogantyúhoz a mellékelt csavarok segítségével!

Rögzítse a sárvédőket a csavarok segítségével a gép oldalához! Ügyeljen
rá, hogy a sárvédő lemezek kerüljenek alulra! 
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Rögzítse a géphez a kiegészítő kapatagokat a mellékelt csapszegekkel! 

A készüléket a használat előtt töltse fel motorolajjal!
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A gép beüzemelése

• A gépet csak vízszintes,  stabil  talajon indítsa be,  ahol  fel  lehet
állítani a kerekeire! 

• Az indítás előtt  távolítson el a gép közeléből minden tárgyat és
ellenőrizze le a különböző rögzítőcsavarok feszességét! 

• Az indításkor ügyeljen a hirtelen elinduló forgó alkatrészekre! 

• A  gépet  csak  menetirányba,  a  rotációs  kapák  forgásának
megfelelően mozgassa! 

A gép fogantyúja állítható,  így kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.
Használat előtt állítsa be a fogantyút a megfelelő állásba! 

A készülék kerekei, illetve az eke mélysége a készülék oldalán található
karokkal  állítható.  Mindkettőt  3  pozícióban  lehet  rögzíteni.  Az  ideális
mélység nagyban függ a talaj minőségétől, ezért javasoljuk, hogy próbálja
ki a talajművelést több különböző állásban is.  Az alacsonyabb beállítás
mélyebb talajlazítást és lassabb haladást eredményez. 
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Indítás

1. Az indításhoz állítsa a gázkart a maximális állásba! 

2. Húzza  ki  a  szívatót  a  kar  balra  tolásával.  Üzemmeleg  motor
esetén nem szükséges a szívató használata. 

3. Egyenletes  sebességgel  húzza  meg  a  berántó  kart.  A kart  ne
engedje visszacsapódni, kísérje vissza! 

4. Ha  a  motor  elindult,  akkor  lassan  tolja  vissza  a  szívató  kart
teljesen  jobbra,  majd  óvatosan  állítsa  a  gázkart  a  minimum
állásba! 

Leállítás

1. Leállításhoz állítsa a gázkart minimum állásba, majd alapjáraton
járó motor mellett várjon kb. 30 másodpercet! 

2. Állítsa a gázkart stop állásba! 
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9. Karbantartás és ápolás

A gép tisztítása

Minden  használat  után  tisztítsa  meg  a  gépet!  A  kapálógép  késeiről
távolítsa el a földdarabokat, illetve az esetleges egyéb szennyeződéseket
(pl. feltekeredett növények, gyökerek)! A gép felső részeit (pl. motor) tiszta
ronggyal tisztítsa, ne használjon vizet! A gépet ne mossa magasnyomású
mosóval! 

Olajcsere

Készüléket használat előtt fel kell tölteni motorolajjal! Az első motorolajat
az első 5 óra használat után le kell cserélni! Utána elegendő évente vagy
20 üzemóránként olajat cserélni! 

• Indítsa be a gépet és járassa legalább 5 percig,  hogy a motor
elérje az üzemi hőfokot. Így az olaj is elnyeri üzemi viszkozitását,
ami megkönnyíti az olajcserét. 

• Állítsa  le  a  motort  és  készítsen  elő  egy  tartályt  a  használt
motorolaj tárolására! 

• Távolítsa el a gép alján található olajleeresztő csavart  (1)! Ekkor
az olaj elkezd lassan kifolyni. Vigyázat! A kifolyó forró olaj sérülést
okozhat! 

• Távolítsa el a készülék tetején található olajbetöltő nyílás csavarját
(2)! Ekkor az olaj erősebben folyik a gép alján. 

• Ha  kifolyt  a  gépből  az  összes  olaj,  akkor  csavarja  vissza  az
olajleeresztő csavart! 

• Töltse fel a gépet új motorolajjal! 

• Ne töltse túl a gépet, kb. 0.6 liter olaj elegendő bele. Az olajszintet
a nívópálcával tudja ellenőrizni. 
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Légszűrő

Rendszeresen ellenőrizze a gép levegőszűrőjét és
szükség  esetén  tisztítsa  ki!  A  tisztításhoz
használjon finom ecsetet, kefét. Ügyeljen rá, hogy
a  tisztítás  során  ne  kerüljön  szennyeződés  a
motorba! A szűrő szivacsos részét szükség esetén
mossa ki szappanos vízben! A szűrőt csak száraz,
tiszta állapotban helyezze vissza! 

Gyújtógyertya

Vegye  le  a  gyújtógyertya  kupakot  és  távolítson  el  a
gyertya  körül  minden  szennyeződést!  Távolítsa  el  a
gyertyát  a  mellékelt  gyertyakulcs  segítségével!
Óvatosan tisztítsa meg a gyertya elektródáit, de ügyeljen
rá, hogy ne sértse meg azokat! A szikraköz hézagja 0.7-
0.8  mm legyen!  A tisztítás  és  beállítás  után  csavarja
vissza a gyertyát kézzel, húzza meg a gyertyakulccsal,
majd helyezze vissza a gyertyakupakot! 

10. Szállítás és tárolás

Minden szállítás előtt takarítsa le a gépet! Minden esetben távolítsa el az
üzemanyagot a gépből. A gépet csak száraz, tiszta helyen tárolja! A gépet
csak tisztán, letakarítva javasolt tárolni! 
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11. Hibaelhárítás

HIBA OKA TEENDŐK

A motor nem indul.

Nem megfelelő az
üzemanyag.

Nem kap üzemanyagot a
motor.

Nincs szikra, nincs gyújtás.

Ellenőrizze az
üzemanyagot! Cserélje ki!

Ellenőrizze, hogy a motor
kap-e üzemanyagot!

Cserélje ki a
gyújtógyertyát, ellenőrizze

a gyújtást!

Nincs alapjárat,
nem pörög fel a

motor.

Nem megfelelő üzemanyag.

Koszos üzemanyag és/vagy
levegőszűrő.

Nem megfelelő karburátor
beállítás.

Cserélje ki az
üzemanyagot!

Takarítsa le a szűrőket!

 Állítsa be az alapjáratot!

Nem forognak a
kések.

Beszorult valami a kések
közé.

Nem megfelelő az ékszíj
feszessége.

Távolítsa el!

Állítsa be az ékszíjat! 
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12. Ügyfélszolgálat

A készülék esetleges javítását csak szakemberrel végeztesse és kizárólag
eredeti  alkatrészeket  használjon!  A nem megfelelő,  a  gyártó  által  nem
elfogadott  csere  alkatrészek  károsodást,  balesetet  okozhatnak!  Ha
problémája van, keresse fel a központot, ahol a terméket vásárolta!

13. Garancia

A  termékre  a  Magyar  jogszabályokban  előírt  12  hónap  garanciát
biztosítunk.  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 az üzemszerűen kopó alkatrészekre!
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14. Műszaki adatok

Megnevezés FUXTEC rotációs kapa

Modell FX-AF1212

Hosszúság 1350 mm

Szélesség 570-850 mm

Tömeg 58 kg

Munkaszélesség 36-85 cm

Munkamélység 33 cm

Motor típus
R210T, 4 ütemű, léghűtéses, OHV,

1 hengeres benzinmotor

Motor teljesítmény / sebesség 4,5 kW / 3600 rpm

Lökettérfogat 212

Gyújtás gyújtótekercs

Gyújtógyertya F6RTC / 20EPR-V 

Üzemanyag 95-ös ólmozatlan benzin

Üzemanyagtank 3,6 l

Kenőolaj 0,6 l, SAE30/10W-40

Hangteljesítmény LwA (2000/14/EC) 97 dB
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15. Karbantartási ütemterv

Az  alábbi  táblázatban  találja,  hogy  mely  karbantartási  feladatokat
milyen gyakorisággal kell elvégeznie. 

Minden
használat

előtt

20
üzemóra

után

50 üzemóra
után

100
üzemóra

után

200
üzemóra

után

Csavarok,
rögzítések

X

Olajszint X

Olajcsere X

Olaj szivárgás
ellenőrzés

X

Légszűrő X

Légszűrő
tisztítás

X

Üzemanyag
szűrő tisztítás

X

Gyújtógyertya
ellenőrzés

X

Szelep állítás X
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16. EK-megfelelőségi nyilatkozat – eredeti 
nyelven
-------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit erklären wir, 

FUXTEC GmbH • Kappstraße 69 •GERMANY

dass die nachfolgende bezeichnete Maschine aufgrund der Konzipierung und Bauart
sowie  in  der  von  uns  in  Verkehr  gebrachten  Ausführung  den  einschlägigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG- Richtlinien (siehe
Punkt 4) entspricht.

Diese Erklärung bezieht  sich nur auf  die Maschine in dem Zustand, in dem sie in
Verkehr gebracht wurde, vom Endbenutzer nachträglich angebrachte Teile und / oder
nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

1. Produkt / Funktion: Benzin Heckenschere zum Schneiden von Hecken

2. Typenbezeichnung: FX-MH 1.2

3. . Seriennummer: HT1.2-00001–HT1.2-99999

4. Einschlägige EG Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

5.  Angewendete  harmonisierte  Normen:  DIN  EN  ISO  10517:2009,  DIN  EN  ISO
14982:2009

6. Dokumentationsverantwortlicher: Silvija Zelic (Geschäftsführung)

Mitangewendete EG Richtlinien: Richtlinie über EMV 2004/108/EG

Geräuschemissionsrichtlinie 2000/14/EG für zur Verwendung im Freien vorgesehene
Geräte und Maschinen.

Gemessener Schallleistungspegel LpA 94 dB (A).

Garantierter Schallleistungspegel LwA 114 dB (A)

Konformitätsverfahren nach Anhang V/ Richtlinie 2000/14/EG

Herrenberg, 17.02.2014

Melanie Gumprecht

FUXTEC GmbH

Kappstraße 69

71083 Herrenberg

GERMANY
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