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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. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

BENZINES GYEPLAZÍTÓ 
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Rendeltetésszerű használat 

A gyeplazító ajánlott a kertben való privát használatra. A készülék görgőjét úgy tervezték, hogy kihúzza a 

mohát és a gyomokat a földből, és lazítj a talajt. Ez lehetővé teszi a gyepnek, hogy jobban felszívja a 

tápanyagokat, és egyszerre tisztít is. Javasoljuk, hogy tavasszal és ősszel dolgozzon a gyepen! 

 

A lazítógépek magáncélú gépek, amelyek általában nem haladják meg az évi 10 órát meghaladó 

élettartamot, és főleg kis, magán pázsitok és otthoni / kertkertek gondozására szolgálnak. A nyilvános 

létesítmények, a sportcsarnokok, valamint a mezőgazdasági és erdészeti alkalmazások használata 

általában nem kedvező. 

Annak érdekében, hogy biztosítsa a készülék megfelelő használatát és karbantartását, javasoljuk, hogy 

gondosan kövesse a gyártó utasításait és tartsa be azokat a biztonság érdekében! A kézikönyv részletes 

információkat tartalmaz a működési, és karbantartási feltételekről. 

VIGYÁZAT: A felhasználó sérülésének nagy kockázata miatt a készüléket nem szabad az ágak vagy a 

sövényvágás zúzására használni! Ezen túlmenően a berendezést nem lehet kormánytengelyként használni, 

hogy kompenzálja a nagy magasságot. 

Biztonsági okokból a gyeplazító nem használható más eszköz hajtásaként, kivéve, ha a gyártó ezt 

kifejezetten ajánlja. 

A készüléket csak rendeltetésszerűen használhatja! Bármilyen más felhasználás visszaélésnek minősül. Az 

esetleges károkért vagy sérülésekért a felelősséget a felhasználó viseli, és nem a gyártó. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy készülékeink nem kereskedelmi, vagy ipari használatra készültek!  
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1. SZIMBÓLUMOK  

 

 

 

 

  

 

 

 

 BIZTONSÁGI SZIMBÓLUM: Óvintézkedéseket vagy óvintézkedésre vonatkozó mondatokat jelez. Más 

szimbólumokkal vagy képekkel együtt is használható. 

A zajszintre vonatkozó jelzés 

A szerszám zajszintje nem haladja meg a 105dB-t. 

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt használatba 

venné a terméket, és tartsa biztonságos helyen a későbbi 

felhasználás érdekében! 

Maradj távol a környéken lévő emberektől munka közben! 

CE-jelölés 

A termék megfelel az Európai Közösség követelményeinek és szabályainak! 

Kerülje az esőt vagy a nedvességet! 

Mindig figyeljen a szem- és fülvédelemre! 

Vigyázat! Mérgező gázok! 

Vigyázat! A készüléket nem szabad zárt vagy rosszul szellőztetett 

környezetben használni. Fennáll a toxikus gázok belélegzésének veszélye! 

 

Ügyeljen arra, hogy el ne vágja az ujjait vagy a lábujjait! 

 

Távolítsa el a gyújtógyertya vezetékét, mielőtt bármilyen javítást vagy 

karbantartást végezne a gépen! 
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2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI JAVASLATOK 

 A gép üzembe helyezése előtt olvassa el a kézikönyvben található utasításokat! 

 A készülék használata során tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat a személyi sérülés vagy 

az anyagi károk elkerülése érdekében! Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó fejezetek biztonsági 

előírásait is! Kétség esetén a készülék használatakor kövesse a baleset-megelőzésre vonatkozó 

jogszabályi előírásokat vagy előírásokat! 

 VIGYÁZAT! Benzinüzemű gépek használata esetén az alapvető biztonsági óvintézkedéseket 

mindig be kell tartani a súlyos személyi sérülés és / vagy a gép károsodásának elkerülése érdekében!  

 VIGYÁZAT! Ez a készülék elektromágneses mezőt hoz létre működés közben! Ez a mező 

zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat! A súlyos vagy halálos sérülések 

kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező 

személyek tájékoztassák orvosát és orvosi készülékgyártóját a gép használata előtt!   

KÉPZÉS: 

 A felhasználóknak megfelelő képzésben kell részesülniük a gép üzemeltetésében, beállításában 

és üzembe helyezésében, beleértve a nem megfelelő működést is! 

1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat! Ismerje meg a kezelőszerveket és a gép megfelelő működését! 

Minden egyes használat előtt szánjon rá egy kis időt, hogy megismerkedjen a géppel! 

2. Soha ne hagyja, hogy a gépet gyerekek, vagy akik nem ismerik ezt a kézikönyvet, használják! A helyi 

szabályozás korlátozhatja az üzemeltető életkorát. 

3. Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a 

gyermekeket is), vagy a tapasztalat és a tudás hiánya nélküli személyek ne használják a készüléket, 

kivéve, ha azokat a biztonságért felelős személy felügyelte vagy utasította! 

4. Soha ne dolgozzon, ha emberek, különösen a gyermekek vagy a háziállatok, a közelben vannak! 

5. Ne feledje, hogy az üzemeltető vagy a felhasználó felelős a balesetekért vagy más személyektől vagy 

tulajdonuktól eredő veszélyekért! 

 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

a) Ne használja a készüléket zárt térben, ahol a veszélyes szén-monoxid felhalmozódhat! 

b) Csak napfényben vagy jó mesterséges fényben nyissa ki! 

c) Ha lehetséges, ne használja a készüléket nedves körülmények között! 

d) Győződjön meg róla, hogy szilárdan áll a lejtőkön! 

e) Soha ne fusson a készülékkel! 

f) Mindig keresztben kell vágni a készülékkel lejtőkön, nem pedig felfelé és lefelé! 

g) Legyen különösen óvatos az irányváltáskor! 

h) Ne nyírjon túlzottan meredek lejtőket! 

i) Legyen különösen óvatos, ha hátrafelé fordul! 

j) Állítsa le a pengéket, amikor a fűnyírót a szállítás miatt kell megdönteni! 
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k) Soha ne használja a készüléket hibás védőburkolatokkal vagy védőeszközök nélkül! 

l) Ne változtassa meg a motor beállításait, és ne növelje a sebességet! 

m) A motor indítása előtt húzza ki a pengét és mozgassa a fogót! 

n) Indítsa el a motort az utasítások szerint! Tartsa távol a lábát a pengéktől! 

o) Ne mozdítsa el a fűnyírót a motor indításakor, kivéve, ha az egységet el kell billenteni! Ebben az esetben a 

készüléket csak a szükséges mértékben kell megdönteni, és csak az egység részét emelje ki! 

p) Ne indítsa el a motort, ha valaki a kimeneti nyílás előtt áll! 

q) Ne tegye a kezét vagy a lábát a forgó alkatrészek közelébe! Tartsa távol a kipufogónyílásoktól! 

r) Soha ne emelje vagy szállítsa a fűnyírót, amíg még üzemel! 

s) Állítsa le a motort és távolítsa el a gyújtógyertyát: 

- Az elakadások vagy eltömődött csövek tisztítása előtt 

- A készülék ellenőrzése, tisztítása vagy használata előtt 

- Egy idegen tárggyal való ütközés után. Ellenőrizze a készüléket, hogy nem sérült-e meg, és javítsa meg, 

mielőtt visszahelyezné a készüléket! 

- Ha a fűnyíró túlzottan rezeg (azonnal ellenőrizze)! 

t) Állítsa le a motort: 

- Amikor ott hagyja a fűnyírót. 

- mielőtt tankol! 

 

MUNKATERÜLET 

1. A munkaterületet tartsa tisztán és jól ki legyen világítva! A nem elég világos és sötét területek balesetet 

okoznak! 

2. Ellenőrizze a környezetet, amelyben a gépet használja, és távolítson el minden olyan tárgyat, mint a kövek, 

játékok, botok és huzalok, amelyeket a készülék bekaphat! A gép károsodása a felhasználó sérülését 

okozhatja. 

3. Ne üzemeltesse a gépet robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy por 

jelenlétében! A gép szikrákat generál, amelyek meggyulladhatnak a por vagy a gőzök miatt! 

4. Tartsa távol a gyermekeket és a jelenlévő személyeket a gép használata közben! A zavaró tényezők miatt 

elveszítheti az irányítást az üzemeltető a készülék felett. 
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3. EGYÉNI BIZTONSÁG 

1. Ez a gép nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, akik korlátozott fizikai, 

érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy azok számára, akik nem rendelkeznek 

elegendő tapasztalattal vagy tudással, kivéve, ha azokat a biztonságért felelős személy felügyeli vagy 

utasítja! 

2. A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a géppel! 

3. Maradjon éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét a készülék működtetése közben! 

4. Ne használja az eszközt, ha fáradt, beteg vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll! A 

készülék kezelése közben a gondatlanság pillanatában elveszítheti a kontrollt és a súlyos sérüléseket 

okozhat! 

5. Ne dolgozzon túl sokat! Mindig figyeljen a jó tapadásra és az egyensúlyra! Ez lehetővé teszi a szerszám 

jobb irányítását váratlan helyzetekben. 

6. A gép bekapcsolása előtt távolítsa el az összes beállító gombot vagy kulcsot! A forgó részhez tartozó 

csavarkulcs sérülést okozhat! 

7. Használjon biztonságos berendezést! Mindig viseljen szemvédőt! A személyi sérülés valószínűségét 

csökkentik a biztonsági berendezések, mint például a porvédő maszk, a csúszásmentes biztonsági cipő, a 

kemény kalap vagy a hallásvédelem! 

8. A ruha legyen megfelelő! Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert! Tartsa távol a haját, a ruházatot és a kesztyűt 

a mozgó alkatrészektől! A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj behatolhat a mozgó alkatrészekbe. 

9. Ha a készüléket hosszú ideig használják, a rezgések keringési zavarokat okozhatnak! Ezeket a hatásokat 

súlyosbíthatja az alacsony környezeti hőmérséklet és / vagy a fogantyúk túlzott megragadása. Az 

élettartam megfelelő kesztyűvel vagy rendszeres szünetekkel bővíthető. Rendszeres szüneteket végezhet 

a munkában. Korlátozza a napi terhet! 

 

BENZINES KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS RENDBEN TARTÁSA 

VIGYÁZAT! A benzin nagyon gyúlékony és robbanásveszélyes! 

1. Az üzemanyagot erre a célra szánt, speciálisan tervezett tartályokban tárolja! 

2. Csak szabadban töltse fel és ne dohányozzon! 

3. A motor indítása előtt töltse fel az üzemanyagot! Soha ne vegye ki a tartály fedelét, és ne töltsön be 

üzemanyagot, amíg a motor jár, vagy amikor a motor forró! 

4. Ne próbálja meg elindítani a motort, ha a benzin kiömlött, a gépet távolítsa el a kiömlött területről, és ne 

hozzon létre gyújtóforrást, amíg a benzingőzök el nem párolognak! Ezután helyezze vissza az összes 

tartály- és tartályfedelet! 

5. Ne üzemeltesse a motort zárt térben, mert veszélyes szén-monoxid halmozódhat fel! 

6. A benzinmotoros eszközt nem szabad erőszakkal használni! Tankoláskor használja a megfelelő eszközt! A 

megfelelő eszköz jobb és biztonságosabb munkát végez, sok próbálkozás és hiba nélkül! 

7. Soha ne használja a benzinüzemű készüléket, ha a főkapcsoló nem működik! Bármely olyan készülék, 

amely nem kapcsolható át, veszélyes és javítani kell! 

8. A beállítások módosítása, a tartozékok cseréje vagy a tartály szerszámok cseréje előtt kapcsolja ki a 

készüléket! Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a benzinüzemű készülék véletlen 

elindításának kockázatát. 

9. A nem használt gépeket tartsa gyermekektől elzárva, és ne hagyja szabadon ezt a gépet olyan személyek 

számára, akik nem ismerik a benzinmotoros berendezéseket vagy a jelen kézikönyvet! A 
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benzinszerszámok a tapasztalatlan üzemeltetők kezében veszélyesek. 

10. Gázkészülékek karbantartása. Ellenőrizze a készülék javított, törött részeit és egyéb olyan tényezőket, 

amelyek befolyásolhatják a benzinszerszám működését! Ha sérült, javítsa a benzinszerszámot használat 

előtt! Sok balesetet okozhat a rosszul karbantartott benzinmotoros szerszám! 

11. Használja a benzinmotoros berendezéseket, tartozékokat és szerszámokat, stb., a jelen használati 

útmutatónak megfelelően és a benzinegység típusának megfelelően, figyelembe véve a 

munkakörülményeket és az elvégzendő munkát!  

 

SZEMÉLYES BIZTONSÁG 

 Legyen felkészülve! Legalább az alábbi dolgok egyikével, mivel hasznos lehet: 

- megfelelő tűzoltó készülék (száraz por) 

- Egy teljesen felszerelt elsősegélynyújtó doboz, amely könnyen elérhető az üzemeltető és a kísérő számára! 

Kötszereket kell tartalmaznia vágás esetén! 

- mobiltelefon vagy más eszköz, amely a mentési szolgáltatást gyorsan megidézi! 

 Ne dolgozzon egyedül! A közelben kell lennie egy másik személynek, aki ismeri az elsősegély 

alapjait! 

 A kísérőnek biztonságos távolságot kell fenntartania a munka helyétől, de ugyanakkor 

folyamatosan látnia kell Önt! Csak olyan helyeken dolgozzon, ahol gyorsan hívhatja a mentési 

szolgáltatást! 

1. Sérülés esetén mindig az elsősegély alapjait kell követnie! 

2. Ha valakin vágási sérülések keletkeztek, takarja le a sebet egy tiszta ruhával, és nyomja meg erősen a 

sebet, hogy megállítsa a vérzést! 

3. Ne engedje, hogy a benzin vagy az olaj érintkezzen a bőrrel! Tartsa a benzint és az olajat szemtől távol! Ha 

a benzin vagy az olaj érintkezik a szemmel, azonnal mossa ki tiszta vízzel! Ha még mindig fennáll az 

irritáció, azonnal forduljon orvoshoz! 

4. A szélsőséges rezgésnek kitett rossz vérkeringésű személyek könnyebben megsérülhetnek! A rezgések a 

következő tüneteket okozhatják az ujjakon, a kézen vagy a csuklón: zsibbadás, bizsergés, fájdalom, 

irritáció, szúrós érzés, bőrszín vagy bőr változása. Ha ezek a tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz! 
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Tűz esetén a biztonság elsőbbséget élvez: 

5. Ha a motorban tűz keletkezik, vagy ha füst hagyja el a kipufogórendszeren kívüli helyet, hagyja el a 

készüléket a fizikai biztonság érdekében! 

6. Használjon száraz tűzoltó készüléket a tűz megakadályozására! 

7. A pánikreakció a tűz és egyéb károk még szélesebb körűvé válását okozhatja! 

 

 

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 

1. Győződjön meg róla, hogy minden csavar szoros, és a készülék biztonságos állapotban van! 

2. Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtőt a kopás és üzemzavar jelei szempontjából! 

3. Ne feledje, hogy a fogaskerekekkel felszerelt készülékeknél az egyik sebességváltó mozgása a többi 

fogaskerék elindulásához vezethet! 

4. A készülék beállításakor ügyeljen arra, hogy ne tegye be az ujjait a mozgó fogak és a készülék merev részei 

közé! 

5. A fogak karbantartásakor ne feledje, hogy a fogak még akkor is mozoghatnak, ha a motor ki van kapcsolva! 

6. Saját biztonsága érdekében a kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki! Csak eredeti 

alkatrészeket és eredeti tartozékokat használjon! 

7. A készüléket olyan helyen tárolja, amely gyermekektől el van zárva! 

8. Soha ne tárolja a gépet épületben benzinnel a tartályban, ahol a gőzök nyílt lángot vagy szikrát okozhatnak! 

9. Hagyja lehűlni a motort, mielőtt bármilyen épületben tárolja! 

10. A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a motort, a hangtompítót, az elemtartót és az 

üzemanyag-tároló helyet fűtől, szalmától, mohától, levelektől vagy túlzott zsírtól távol! 

11. Ha az üzemanyagtartályt ki kell üríteni, a szabadban végezze el! A kiürített üzemanyagot speciálisan 

tervezett tartályban kell tárolni az üzemanyag-tároláshoz vagy a megfelelő ártalmatlanításhoz! 
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4. ÁTTEKINTÉS 

Kép.1  
 

1. Felső fogantyú     2. Gázkar   3. Indító 

4. Fűgyűjtő        5. Kerék    6. Forgó gomb a magasságállításhoz 

7. Szabályozó gomb    8. Fékkar 

 

1 

2 

3 

5 

7

4 

4 

 

6 

8

4 
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4. ÖSSZESZERELÉS 

4.1 ÖSSZECSUKHATÓ FOGANTYÚ 

1. Csavarokkal, alátétekkel és rögzítőelemekkel rögzítse az alsó kormányt a testhez! (ÁA / 2B ábra / 2.C ábra) 

2. Csatlakoztassa az alsó kormányt és a felső kormányt csavarokkal, alátétekkel és rögzítőelemekkel! (2. ábra 

/ 2. ábra / ábraF) 

3. Csatlakoztassa a kábelbilincseket a megjelölt helyre, majd rögzítse a kábelt! 

 (Kép.2G)  

                  

Kép.2A                         Kép.2B                       Kép.2C          

                    

Kép.2D                      Kép.2E                       Kép.2F 

 

Kép .2G                       

 csavar lapos alátét 

 szabályozó 

 alkatrész 

 csavar 

 lpos alátét 

zárrész 

 kábelbilincset 
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4.2 A MEGFELELŐ SZÖG BEÁLLÍTÁSA 

1. Csavarja le az alsó fogantyút rögzítő rögzítőelemeket! (A 3a) 

2. Mozgassa az alsó fogantyút felfelé vagy lefelé, és állítsa be a kívánt magasságot! 2 beállítási magasság 

választható; 2-es a legnagyobb magasság és a legalacsonyabb az 1-es szinten. 

3. Állítsa be a megfelelő magasságot, majd rögzítse az alsó fogantyút a rögzítőelemekkel! 

VIGYÁZAT: Az alsó fogantyú bal és jobb oldalát azonos magasságra kell állítani!   

   

Kép.3A                         

 

4.3 A FŰGYŰJTŐ ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE 

A rögzítéshez: Emelje fel a hátsó fedelet, és csavarja be a fűgyűjtőt a  készülék hátsó részébe. (Kép.4a / 

Kép.4b / Kép.4c). 

Eltávolítás: Fogja meg és emelje fel a hátsó fedelet, vegye ki a fűgyűjtőt! 

 VIGYÁZAT: Mielőtt a fűgyűjtőt a készülékhez csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a motor ki van 

kapcsolva, és a kasza nem forog! 

               

Kép 4A      Kép. 4B      Kép 4C 

1 

2 
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4.4 INDÍTÓ 

Mozgassa a fojtószelep-kioldót a motortól a kábelvezető felé! (5. ábra)  

  

ábra.5        

                 

4.5 VÁGÁSI MÉLYSÉG 

Tekerje a kart a kifelé, hogy elengedjen az állványról! Állítsa a kart előre vagy hátra a magasság beállításához. 

(6. ábra és lásd 6.4)!  

 

 ábra. 6 

5.  HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

A motort a kézikönyvében leírtak szerint, benzinnel és olajjal együtt kezelje! Olvassa el figyelmesen az 

utasításokat! 

 VIGYÁZAT! A benzin nagyon gyúlékony. 

Az üzemanyagot speciálisan erre a célra tervezett tartályokban tárolja! 

Csak a szabadban töltse fel a motor indítása előtt! Ne dohányozzon, miközben tankol vagy üzemanyaggal 

dolgozik! 

Soha ne távolítsa el az üzemanyagtartály fedelét, és ne töltsön be üzemanyagot, amíg a motor jár, vagy 

amikor még amotor meleg! 

A benzin kiömlésekor ne indítsa el a motort! Ebben az esetben a gépet el kell távolítani a kiömlési területről, és 

nem szabad gyújtóforrást indítani addig, amíg a benzin gőzök ismét el nem párolognak! 

Az összes üzemanyagtartályt és tartályfedelet biztonságosan rögzítse az eredeti helyre! 

Mielőtt a pengéket vagy a leeresztő olajat karbantartaná, a tartályban ne legyen üzemanyag!  

 VIGYÁZAT: Soha ne töltse fel az üzemanyagtartályt beltérben, a járó motornál, vagy míg a motor 
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legalább 15 percig nem hűlt a leállítás után! 

 

5.1 A MOTOR INDÍTÁSÁHOZ 

1. A motor indítása előtt kapcsolja a motorkapcsolót "ON" állásba. (kép.7a) 

3. Hideg motor indításához állítsa a fojtószelepet "Be" állásba (7B. kép)! Mozgassa a fojtószelep kart "ki" 

állásba! (kép.7b). 

4. Álljon a készülék mögött, fogja meg a fékkart és tartsa az alsó fogantyúval! 

(7C. kép) 

5. Tartsa a fékkart a 7C. Ábrán látható módon, és húzza fel gyorsan az indítófogantyút a 7D. Ábrán látható 

módon! A motor beindítása után lassan engedje vissza a kábelt a helyére! 

6. Mozgassa a fojtószelep kart "Be" állásba. (kép.7F) 

 

 

FIGYELJEN ODA! Ha a vágóegység érintkezik a talajjal, a készülék hátrafelé mozoghat! 

                          

Kép.7A        Kép 7B       Kép.7C 

 

             gázkar 

Kép.7D                               Kép.7E                         

 

 

 

karburátor kar 
Fogja meg a 

fékkart! 
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5.2 A MOTOR LEÁLLÍTÁSÁHOZ 

 VIGYÁZAT: A motor kikapcsolása után a penge néhány másodpercig tovább forog. 

1. Engedje el a fékkart, hogy leállítsa a motort és a pengét. (8A. Ábra)! 

2. Fordítsa el a motorkapcsolót "OFF" állásba! (Ábra.8b) 

  

 Ábra.8A     Ábra.8B 

 

5.3 FŰGYŰJTŐ 

5.3.1 Fűgyűjtő nélküli munka (opcionális) 

A készülékkel dolgozhat fűgyűjtővel vagy anélkül. Amikor eltávolítja a fűgyűjtőt, a védőcsap leesik. A fűgyűjtő 

nélküli fűnyírás során a vágások közvetlenül a földre kerülnek. (Ábra.9A) 

5.3.2 Fűgyűjtővel való munka A fűgyűjtővel végzett munka során a vágott hulladék a fűgyűjtő kosárba kerül. 

Ha a fűgyűjtő tele van vágásokkal, akkor ki kell ürítenie és tisztítania kell a füvet! 

1. Állítsa le a motort, és várjon, amíg teljesen megáll! 

2. Emelje fel a védőfedelet, és lazítsa meg a fűgyűjtőt! (Ábra.9B) 

3. Ürítse ki a tartalmat! 

              

Ábra.9A                                         Ábra.9B 

 

  

5.4 JAVASLATOK A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSÁHOZ 

 VIGYÁZAT: Soha ne állítsa be a magasságot a készüléken anélkül, hogy először leállítaná a motort! 

A készülék fel van szerelve egy magasságállító karral, amely korlátlan számú munkalehetőséget kínál. A 

munkapozíciók -3mm, -6mm, -9mm, -12mm és -15mm magasságban vannak. 

1. Állítsa le a hézagolót és húzza ki a gyújtógyertya vezetékét, mielőtt megváltoztatja a készülék vágási 

magasságát! 
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2. A vágási magasság megváltoztatásához forgassa el az elülső gombot az óramutató járásával megegyező 

irányba, vagy fordítva a kívánt magassághoz! 

3. Mozgassa a szállítási kart a szállítási helyzetbe, hogy megakadályozza a penge földhöz csapódását a 

munka befejezésekor! 

            

Kép.10A                       Kép.10B 

6. A GÖRGŐ CSERÉJE 

 VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy munkakesztyűt viseljen! 

 Vigyázat: Kizárólag a gyártó által jóváhagyott, szárító / levegőztető tengelyeket használjon! 

A készülék felszerelhető a görgővel vagy levegőztető hengerrel. 

A görgőt csak eredeti hengerrel cserélje ki, mivel ez minden körülmények között optimális teljesítményt és 

biztonságot biztosít! 

A görgő vagy az opcionálisan rendelkezésre álló levegőztető henger megváltoztatásához a következőképpen 

járjon el: 

1. Állítsa le a motort, és hagyja lehűlni! 

2. Távolítsa el a gyújtógyertya csatlakozóját! 

3. Távolítsa el a füvet! 

Emelje fel kissé az egységet! 

Megjegyzés: Ne emelje túl magasra, mert egyébként az üzemanyag szivároghat a tartályból, szükség 

esetén ürítse ki az üzemanyagot a görgő cseréje előtt!

pengék fent 
pengék lent 
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Távolítsa el a görgőt! 

1. Távolítsa el a négy csavart! (Kép.11b) 

2. Emelje fel a görgőt és húzza ki a nyilak irányába! (Kép.11C) 

       

              Kép.11A                    Kép.11B 

 

Csatlakoztassa a görgőt! 

1. Csúsztassa az új görgőt a nyilak irányába, helyezze be a tengelyt a hatlapú foglalatba, és  tolja a másik 

oldalt a tartóba! (11C. Ábra / 11D. Ábra / 11E. Ábra). 

2. Helyezze vissza a görgőt a két csavarral! 

3. Ellenőrizze, hogy a görgő megfelelően van-e elhelyezve! 

4. Rögzítse az aerátor görgőt és a hegesztő görgőt! (11F. Ábra / 11G. Ábra / 11H. Ábra). 

      

Kép.11C                        Kép.11D                          Kép 11E 

        

Kép.11F                                                    Kép.11G     

    Kép.11H 
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7. MŰKÖDÉSI ELV 

A készüléket a fű fölé tolják. A vágószerszámokat benzinmotor hajtja. 

A vágási mélységet az egyéni magasság-állító mechanizmus beállításával állítják be. 

Lazítás:  

A forgácsolószerkezet elfordítja a moha, zuzmó és gyomok által képződött filcréteget, és a laza anyagot 

kívülre vagy a fűgyűjtő kosárba szállítja. A vágás során a pengék behatolnak a talajba, így a gyep fellazul és 

jobban elnyeli a tápanyagokat. Javasoljuk a gyep lazítását tavasszal (április / május) és ősszel (október)! 

Szellőztetés: 

A vágóegység (a szellőztetőhenger) fordul, fésüli a gyepet, és levegőzteti a kissé mohás területeket. Az 

eltávolított moha kívülre vagy a fűgyűjtő kosárba kerül. A levegőztetés során a talaj felülete letörlődik, javítva a 

vízelvezetést, miközben elősegíti az oxigén felvételét. 

Javasoljuk, hogy a gyepet az egész vegetációs időszakban szükség szerint levegőztesse! 

 

8. KARBANTARTÁS 

GYÚJTÓGYERTYA 

Csak eredeti gyújtógyertyákat használjon cserére. A legjobb eredmény érdekében cserélje ki a gyújtógyertyát 

100 üzemóránként!  

FÉKBETÉT 

A szervizelés során rendszeresen ellenőrizze és / vagy cserélje ki a motorfékbetéteket. Cserekor csak eredeti 

alkatrészeket használhat! 

9. ZSÍROK HASZNÁLATA 

 VIGYÁZAT: KARBANTARTÁS ELŐTT HÚZZA KI A GYÚJTÓGYERTYÁT! 

1. KEREKEK - Kenje meg a golyóscsapágyakat legalább egyszer egy szezonban könnyű kenőanyaggal! 

2. MOTOR - Kövesse a motor kézikönyvét a kenési információknál! 
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10. TISZTÍTÁS  

VIGYÁZAT: Ne locsolja a motort tömlővel! Fennáll a veszélye annak, hogy a víz károsíthatja a motort 

vagy szennyezi az üzemanyagrendszert! 

 

1. Törölje le a burkolatot száraz ruhával! 

2. Tisztítsa meg a fedelet úgy, hogy a gyújtógyertyát felfelé fordítja! 

 

10.1 A MOTOR LÉGSZŰRŐJE 

 VIGYÁZAT: Ne engedje, hogy a szennyeződés vagy a por eltömítse a légszűrő habelemét! 

 

A motor légtisztítóját 25 órás rendszeres használat után kell karbantartani (tisztítani)! Ha a gépet száraz, poros 

körülmények között használják, a habelemet rendszeresen ellenőrizni kell! 

A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA 

1. Távolítsa el a fedelet! (Kép.12A) 

2. Fújja ki a szűrőelemből a port! (Kép.12B). 

3. Vegyen fel néhány csepp SAE30-olajat a habszűrőhöz, majd szorosan nyomja össze a felesleges olaj 

eltávolításához! 

4. Helyezze vissza a szűrőt! 

5. Csukja be a szűrőfedelet! 

 MEGJEGYZÉS: Cserélje ki a szűrőt, ha eltömődött, szakadt, sérült, vagy lehetetlen tisztítani! 

  

Kép.12A                       Kép.12B 

 

10.2 MOTOR  

A motor karbantartási utasításait a külön motor kézikönyv tartalmazza. 

A motorolajat a készülékhez mellékelt külön motor kézikönyvben leírtak szerint tárolja! 

Olvassa el és kövesse figyelmesen az utasításokat! 

Szervizelje a légszűrőt a külön motor kézikönyv szerint normál körülmények között! Rendkívül poros 

körülmények között a légszűrőt néhány óránként meg kell tisztítani! A rossz motor teljesítménye és 

eltömődése általában azt jelzi, hogy a légszűrőt karbantartani kell. 

A légszűrő szervizelésével kapcsolatos információkat a készülékhez mellékelt külön motor kézikönyv 

tartalmazza. 

A gyújtógyertyát szezonban egyszer meg kell tisztítani, és újra be kell állítani! Minden szezon elején ajánlott a 

szűrőfedél 

 
Filter 

 

Tab 
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gyújtógyertya cseréje; Ellenőrizze a motor kézikönyvét a megfelelő gyújtógyertya típusáról! 

Rendszeresen tisztítsa meg a motort ruhával vagy kefével! Tartsa tisztán a hűtőrendszert (a házfúvó területe), 

hogy megfelelő légáramlást biztosítson, ami elengedhetetlen a motor teljesítményéhez és élettartamához! 

Győződjön meg róla, hogy eltávolította az összes füvet, szennyeződést és éghető törmeléket a hangtompító 

területéről! 

11.  TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS 

Tárolás 

A fűnyíró tárolásához a következő lépéseket kell tenni: 

1. Ürítse ki a tartályt! 

a) Ürítse ki az üzemanyagtartályt szívószivattyúval! 

 VIGYÁZAT! Ne hagyja a gázt zárt helyiségben, közel a tűzhöz stb. Ne dohányozzon! A benzingőzök 

robbanást vagy tüzet okozhatnak! 

b) Indítsa el a motort, és hagyja, hogy addig fusson, amíg el nem fogyasztja a maradék benzin tartalékokat és 

lerakódásokat! 

c) Távolítsa el a gyújtógyertyát! Töltse meg az égésteret kb. 20 ml olajjal! Hagyja, amíg az olaj el nem oszlik 

égéstérben! Helyezze vissza a gyújtógyertyát! 

2. Óvatosan tisztítsa meg és zsírozza meg a hegesztést, ahogy azt a "Zsírok használata" fejezetben találja! 

3. A korrózió elkerülése érdekében enyhén zsírozza meg a pengéket! 

4. Tárolja a készüléket illetéktelen személyektől távol, száraz, tiszta és fagymentes helyen! 

VIGYÁZAT! A fűnyíró tárolása előtt a motort teljesen le kell hűteni! 

 MEGJEGYZÉS: Bármilyen típusú energiarendszer tárolása egy nem szellőztetett helyen veszélyes! 

- győződjön meg arról, hogy a készülék rozsdamentes! A készüléket, különösen a kábeleket és az összes 

mozgó alkatrészt könnyű olajjal vagy szilikonnal vonjuk be! 

- ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a kábeleket! 

- Ha az indítóvezeték kioldódik a fogantyú kábelvezetőjéből, húzza ki és dugja le a gyújtógyertya vezetékét, 

nyomja meg a pengét vezérlő kart, majd lassan húzza ki az indítóvezetéket a motorból! Csúsztassa az 

indítóvezetéket a fogantyún lévő kábelvezető csavarokba! 

Szállítás 

1. Mozgassa a szállítási kart szállítási helyzetbe! 

2. Kapcsolja ki a motort! 

 Veszély! 

A szállítás előtt mindig kapcsolja ki a motort, és hagyja lehűlni, valamint távolítsa el a gyújtógyertya 

csatlakozóját! A készüléket szállítás közben nem szabad megdönteni! Ha a készüléket járműben szállítja, 

győződjön meg róla, hogy nem mozog-e véletlenül! 

Az egység szállítása előtt ürítse ki az üzemanyagtartályt! A tartály kupakjának szorosan zárva kell lennie! 
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12. HIBAJAVÍTÁS 

  

Probléma   
Lehetséges okok 

Javítás 

A motor nem indul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A fojtószelep nincs a megfelelő 

helyzetben. 

Helyezze a fojtószelepet a megfelelő 

helyzetbe. 

A gáztartály üres. Töltse fel a tartályt üzemanyaggal: 

lásd: KÉZIKÖNYV 

A légszűrő elem piszkos. Tisztítsa meg a levegőszűrő elemet: 

lásd: KÉZIKÖNYV 

A gyújtógyertya laza. Húzza meg a gyújtógyertyát. 

A gyújtógyertya kábel laza vagy 

leválik a gyertyától. 

Szerelje fel a gyújtógyertya kábelét a 

gyújtógyertyára. 

A rés nem egyezik a 

gyújtógyertyával. 

Állítsa be az elektródák közötti 

megfelelő távolságot. 

A gyújtógyertya hibás. Helyezze be az új, megfelelően zárt 

dugót: lásd: KÉZIKÖNYV 

A karburátor tele van üzemanyaggal. Távolítsa el a légszűrő elemet, és 

folyamatosan húzza meg az 

indítózsinórt, amíg a karburátor ki 

nem ürül, majd helyezze be a 

légszűrő elemet. 

Hibás gyújtásmodul. Lépjen kapcsolatba az 

ügyfélszolgálattal. 

A motor fordulatszáma csökken. 

 

A vágás mélysége túl nagy Állítsa kisebb vágási mélységre 

A fű túl magas Lazítsa meg a gyepet. 

A kilökőnyílás el van zárva Távolítsa el a gyújtógyertya 

csatlakozóját és távolítsa el az 

elzáródást. 

A légszűrő eltömődött Tisztítsa meg a légszűrőt: lásd: 

KÉZIKÖNYV 

Rossz eredmény a kaszáláskor 

 

A vágási mélység túl alacsony Állítsa nagyobb vágási mélységre. 

Kopott vágókések A vágókések cseréje egy speciális 

műhelyben. 

A fűgyűjtő soha nem töltődik fel. A fűgyűjtő tele van / eltömődött. Állítsa le a készüléket. Tisztítsa meg 

vagy ürítse ki a fűgyűjtőt! 

A kisülési csatorna blokkolva van Húzza ki a gyújtógyertya 

csatlakozóját, tisztítsa meg a 

kilökőnyílást 

Ungewöhnliche Geräusche 
A csavarok, anyák vagy más 

rögzítők lazák. 

Húzza meg az alkatrészeket. 

Rezgés 
A vágóeszköz laza. Húzza meg szilárdan a pengét. 

A vágószerkezet Egyensúlyozza a pengét. 
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kiegyensúlyozatlan. 

 

 

13. KÖRNYEZET 

Ha a gépet hosszú használat után lecseréli, ne dobja el a háztartási hulladékba, hanem környezetbarát módon 

helyezze el! 

 

 

 

 

14. TECHNIKAI ADATOK 

Modell  FX-BV140 

Hajtómű rendszer kézi 

Motor adatai (cc/kw/rpm) 212cc 4.0kw/3400rpm 

Benzintank kapacitás (l) 3,6 

Olaj térfogat (l) 0,6 

Anyag acél 

Munkaszélesség (mm) 400mm 

Kées+ húzók 18 Kés ,24 Húzó 

Dolgozási mélység (mm) minus 15-től 5 mm-ig (a föld alatt és felett) 

kerékméret (col)(elől/hátul) 8 col (elől)/8 col (hátul)                             

Első fogantyú igen 

Fűgyűjtő kapacitás 45L 

 

 

 

 

 

 

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/
mailto:info@fuxtec.hu
mailto:szerviz@fuxtec.hu
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15. EG-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

entsprechend der Richtlinie 2006/42/EG  

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg - Germany  

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Benzin Vertikutierer 

Modell FX-BV140 

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und 

Gesundheitsanforderungen der Richtlinien 2006/42/EG, sowie den Anforderungen der anderen einschlägigen 

Richtlinien  

 

Richtlinie zum Lärmschutz 2000/14/EG &2005/88/EC &2014/30EU 

Emissionsrichtlinie 97/68/EG, in der geänderten Fassung 2010/26/EU 

und auch mit folgenden Normen übereinstimmt: 

EN 13684:2004+A3:2009 

ENISO 14982:2009 

 

 

Gemessener Schallleistungspegel: 101,2 dB(A) 

Garantierter Schallleistungspegel: 105 dB(A) 

 

Herrenberg, 20.12.2018 

   

Tim Gumprecht, Managing Director 

 

Hersteller: 

FUXTEC GmbH 

KAPPSTRASSE 69 

71083 HERRENBERG 

GERMANY 

 

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: 

 

FUXTEC GmbH ● Kappstraße 69 ● 71083 Herrenberg ● Germany 

T. Zelic, Geschäftsführung 

 

Original-Bedienungsanleitung FUXTEC FX-BV140 Revision02 
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