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Elektromos láncfűrész 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az elektromos láncfűrészt. Mielőtt használni           
kezdené, kérem figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a 
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetés

A terméket gondosan bontsa ki a csomagolásból és ügyeljen arra, nehogy a csomagoló 

anyag valamely részét kidobja mielőtt a termék minden részét meglelné.

A terméket tárolja száraz helyen gyermekektől távol.

Minden figyelmeztetést és utasítást olvasson el. A figyelmeztetések és utasítások 

betartásának elmulasztása áramütéses balesethez, tűzveszélyhez és/vagy súlyos 

sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A termék védő csomagolásban van elhelyezve, ami a szállítás során nyújt védelmet. Ez az anyag 

nyersanyag, és újrahasznosítható.

Használati útmutató

Mielőtt a géppel dolgozni kezd, olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat és használati 

utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelő elemekkel és a berendezés helyes használati módjával. 

A használati útmutatót őrizze meg a későbbi használat céljával. Az eredeti csomagolóanyagot, 

beleértve a belső csomagolást, a pénztári nyugtát és jótállási dokumentumot javasoljuk legalább 

a jótállási idő elteltéig megőrizni. Szállítás során a gépet ismét helyezze az eredeti, gyártótól 

származó dobozba, mivel így tudja biztosítani a termék maximális védelmét a szállítás során (pl. 

költözés vagy szerviz központba küldés).

Megjegyzés: Ha a gépet további személyeknek adja át, a használati útmutatóval 

együtt adja át. A mellékelt használati útmutató tartalmának betartása a gép rendeltetésszerű 

használatának alapfeltétele. A használati útmutató tartalmazza a kezelési, karbantartási és 

javítási utasításokat.

A gyártó nem felel a haználati útmutató utasításai mellőzéséből eredő 

balesetekért vagy károkért.



71 HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ 

Agép címkéi és azok magyarázata

2. AGÉP CÍMKÉI ÉS AZOK MAGYARÁZATA

A gép használata előtt figyelmesen 
olvassa el a használati útmutatót.

Ez a termék az érvényes 
szabványoknak megfelelően volt 
gyártva.

VIGYÁZAT! A láncfűrészek veszélyesek! 
Gondatlan vagy helytelen használat 
súlyos vagy halálos kimenetelű sérülést 
okozhat.

A gép kezelése során mindig 
használjon:
- védő sisakot
- fülvédőt
- védőszemüveget

A láncfűrészen dupla védőszigetelés 
van.

Ne tegye ki eső vagy nedvesség 
hatásának.
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3. A GÉP LEÍRÁSA ÉS A SZÁLLÍTMÁNY 

TARTALMA 

A gép leírása (lásd az 1. ábrát)

Lánc                                                              

Vezetőlap  

Megállító körmös ütköző                                                                           

Védő borító                                                  

Betöltő nyílás a lánc-kenőolaj részére          

Jobb kéz védő                                          

Olajtartály szintjelzővel a lánc-kenőolaj részére    

Lánc meghajtás fedél                                           

Lánckerék

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 - 

6 - 

7 -  

8 - 

9 -

10 - 

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 

16 - 

17 -

Gyorsfeszítő nyél  

Vezeték dugóval 

Hátsó nyél 

Biztonsági kioldó 

Elülső nyél 

Vezetőlap borító 

Széria-szám 

Kapcsoló

105

Ha a vezeték megsérült, a dugót húzza 
ki az aljzatból!

Maximális megengedett védőlap 
hossz.

A zajszint és annak környezetre 
gyakorolt hatása megfelel az Európai 
irányzatnak. Az elektromos fűrész 
zajszintje a “Műszaki adatok” 
fejezetben és a gép címkéjén van 
specifikálva.
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 Általános biztonsági előírások a láncfűrész első használata előtt

A szállítmány tartalma

A gépet óvatosan vegye ki a csomagból és ellenőrizze, hogy az alábbi részek komplettek: 

VIGYÁZAT! Éles lapok!

Láncfűrész
Vezetőlap 
Lánc 
Vezetőlap borító  
Olaj tartály 
Használati útmutató

Ha valamely rész hiányzik vagy sérült, kérem forduljon a értékesítőhöz, akinél gépet 
megvásárolta.

4. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI 

ELŐÍRÁSOK A LÁNCFŰRÉSZ ELSŐ 

HASZNÁLATA ELŐTT
VIGYÁZAT! A láncfűrészt semmi módon ne módosítsa. Csakis eredeti  kiegészítőket és 

pótalkatrészeket használjon. A gyártó nem felel az olyan hibákért, amelyek a gép 

módosítása miatt keletkeztek, vagy olyan esetben, ha a használati útmutatóban ismertetett 

biztonsági utasítások, amelyek a fűrész helyes használatára utalnak, nem voltak betartva. 

Az illetéktelen módosítások vagy nem eredeti pótalkatrészek használata súlyos vagy 

halálos kimenetelű sérülést okozhatnak.

Kérem figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Mindig tartsa be a „biztonsági utasításokat».
Ellenőrizze a szerelés megfelelő végrehajtását és a lánc és vezetőlap beállítását.
Ne fogjon a vágáshoz mindaddig, míg a láncra nem kerül elegendő mennyiségű olaj.
A lánc helytelen feszessége növeli a lánc, lánc- és vezetőlap kopását, és ezen részek súlyos 
sérüléséhez vezethet.
A hosszító vezetékkel való helytelen bánásmód a motor súlyos sérüléséhez vezethet.

VIGYÁZAT!
- Ne használjon megcsavarodott hosszító vezetéket.
- A vezeték minimális metszete: 1 mm2

- A vezeték maximális hossza: 30m
- Feszültség: 230 V-240V
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5. A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT 

UTASÍTÁSAI
VIGYÁZAT! Az elektromos fűrészt ne tartsa egy kézzel, a kezelő személy, segéd illetve arra 
járó személy súlyos sérülést szenvedhet. Az elektromos láncfűrész úgy volt tervezve, hogy két 
kézzel lehessen kezelni.

VIGYÁZAT! Ha nem a használati útmutatóban javasolt kiegészítőket alkalmaz, ez súlyos 
sérülésekhez vezethet.

Viseljen védőruhát. Ne viseljen ékszert sem laza öltözetet, amit a fűrész mozgó részei 
becsíphetnek. Javasoljuk, hogy jóváhagyott biztonsági védőkesztyűt és szilárd cipőt viseljen 
a stabil munka pozíció érdekében (segédek esetében is).
E célból viseljen jóváhagyott:
- védőpajzsot vagy védő szemüveget 
- hallásvédőt 
- sisakot 
- biztonsági cipőt védő merevítővel, acél ujjvédővel és csúszásgátló talppal
- kényelmes, de nem laza öltözetet 
- jóváhagyott erősített védő kesztyűt
- mindig tartson magánál elsősegély dobozt!
Ügyeljen arra, hogy a többi személy elégséges távolságban legyen a munkatértől, ha a 
fűrészlánc mozgásban van. A járókelőket, gyermekeket és háziállatokat tartsa a munkatértől 
távol. Ne engedje tapasztalatlan személyeknek, hogy az elektromos fűrészt vagy táp-
vezetéket kezeljék.
A munkateret tartsa tisztán és jól megvilágítva. Ne használja a fűrészt esőben, hóban, nedves 
környezetben vagy víz közelében. A víz (nedvesség) motorba jutása rövidzárlatot okozhat.
A készüléket ne használja, ha alkoholt vagy kábító szereket fogyasztott, ha fáradt vagy 
kimerült. A berendezést ne használja ha olyan gyógyszert szed, ami befolyásolhatná vagy 
korlátozhatná az Ön döntési képességét a gép biztonságos használata során. Minden 
testrésze legyen elegendő távolságban a lánctól, ha a fűrész motorja be van kapcsolva. 
A motor indítása előtt ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc ne jöjjön érintkezésbe nem kívánt 
tárggyal.
Legyen fokozottan óvatos az áramütés lehetőségével szemben. Ne érintse a földelt fém 
tárgyakat.
Legyen fokozottan óvatos, amikor a tápvezetékkel manipulál. Ne emelje vagy ne szállítsa 
az elektromos fűrészt a tápvezetéknél fogva. Ne kapcsolja ki a fűrészt az aljzatból a 
vezetéknél fogva, ne húzza a vezetéket. A vezetéket tartsa távol a víztől, olajtól és éles 
tárgyaktól. Kerülje a vezeték ajtó, kerítés vagy más vezető fém tárgyak alá helyezését.
Használat előtt ellenőrizze a láncfűrészt és a tápvezetéket. A fűrészt ne használja sérült 
vezetékkel. Javíttassa meg illetékes szervizben. A nyeleket tartsa szárazon, tisztán és 
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olajfoltok mentesen.
Mielőtt a fűrészt az elektromos hálózatba csatlakoztatná győződjön meg arról, hogy a 
szerszámok és védő borítók el vannak távolítva az elektromos fűrészről.
Győződjön meg arról, hogy a hosszító vezeték jó állapotban van és kültéri használatra 
alkalmas. Győződjön meg arról, hogy a vezeték mérete elegendő a használt láncfűrész 
teljesítményéhez képest. Lásd az „ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A LÁNCFŰRÉSZ ELSŐ 
HASZNÁLATA ELŐTT“.
A fűrészt az elülső nyélnél fogva szállítsa, kikapcsolt állapotban és biztonságos 
testtávolságban. Ne érintse a kapcsolót. Ha a fűrészt szállítja vagy tárolja, mindig helyezze fel 
a vezetőlap borítóját.
A láncfűrészt csatlakoztassa áramvédős aljzathoz.
Dupla védőszigetelés! Az Ön elektromos láncfűrésze dupla védőszigeteléssel van 
ellátva az áramütés elleni védelem érdekében. A szigetelés dupla védelme két önálló 
elektromos szigetelő réteget tartalmaz vagy egy szigetelést, aminek dupla vastagsága van 
az  operátor és a berendezés vezetője között. A dupla szigeteléssel ellátott berendezések 
csatlakoztathatók a megszokott 220-240 VAC aljzatba. Tartsa be a biztonsági utasításokat, 
akárcsak más elektromos berendezéseknél. A dupla védőszigetelés nagyobb védelmet nyújt 
a sérült szigetelés ellen.
Szorítsa meg a láncot annyira, hogy kézzel is könnyen lehessen mozgatni.
Csak favágásra használja. Másként mint rendeltetésszerűen a fűrészt ne használja. A 
fűrészt ne használja fémek, műanyag, építőanyag vagy nem faanyagú építőanyag vágására. 
A vezetőlapot ne használja a gallyak, gyökerek vagy más tárgyak eltolására.
A munka során álljon stabil pozícióban és győződjön meg arról, hogy a munkatérben 
biztonságosan mozoghat. Fokozottan ügyeljen az óvatos mozgásra a gyökerek, kövek, 
gallyakon, gödrökön stb. áthaladva. Legyen különösen óvatos, ha lejtőn dolgozik. Dolgozzon 
úgy, hogy a farönk legyen a jobb keze felől és legyen Ön és vezetőlap között. A fűrészt mindig 
két kézzel tartsa a lehető legközelebb a testhez az irányítás könnyebb ellenőrzése miatt. Ha 
ez lehetséges, hagyja hogy a farönk vigye a láncfűrész súlyát. Előre mozgásnál a farönk 
legyen Ön és a vezetőlap között.
Vágás közben a fűrészt ne nyomja túlságosan. A túl nagy nyomás a rönk levágásánál 
egyensúly vesztést okozhat.
A rövidebb fadarabokat vágás előtt módosítsa és erősen biztosítsa.
Szenteljen különös figyelmet a vékony ágak és fatörzsek vágásának, mivel a törékeny 
anyagot a lánc bekaphatja és a kezelő személy felé kilövellheti, aki ily módon elveszítheti az 
egyensúlyát vagy megsérülhet.
Javasoljuk hogy csak olyan farönköket vágjon, melyek átmérője megfelel a vezetőlap 
hosszának, hogy a vágás egyetlen vágással elvégezhető legyen. (Lásd „Műszaki adatok“, 
ahol megtalálja a javasolt vezetőlap-hosszot az Ön fűrész-modelljéhez).
A láncfűrész javítása vagy karbantartása előtt mindig  húzza ki a dugót az aljzatból.
Az Ön láncfűrésze teljesíti minden megfelelő biztonsági szabvány követelményét. A 
javításokat csakis szakemberek végezhetik kizárólag eredeti alkatrészek alkalmazásával.
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Használat előtt gondosan ellenőrizze a fűrész sérült részeit, hogy így megelőzze az esetleges 
meghibásodásokat és biztosítsák a biztonságos üzemelést. Ellenőrizze, hogy a fűrész 
minden mozgó része jól illeszkedik és be van állítva. A karbantartás kivételével, ami ebben 
a használati útmutatóban ismertetve van, a sérült részeket vagy a kapcsolót illetékes 
szervizben kell kicserélni. A fűrésszel ne dolgozzon, ha a kapcsoló nem működik jól.
A fűrészt tartsa biztonságos és száraz helyen, gyermekektől távol, a dugó legyen kihúzva a 
hálózati aljzatból és a védő borító legyen a vezetőlécen.

6. VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEM
VIGYÁZAT! Visszarúgás történhet, ha a vezetőléc eleje valamilyen tárggyal kapcsolatba 
kerül, vagy a a vágott anyag megszorítja a láncot a vágásban. Ha tárggyal kerül érintkezésbe, 
a fűrész hátra vágódhat miközben a vezetőléc felfelé és hátra, a kezelő személy felé mozdul. 
A lánc megszorulása a vezetőléc gyors visszarúgását eredményezheti a kezelő személy 
irányában. Minkét reakció a fűrész feletti ellenőrzés elveszítéséhez vezethet, ami súlyos 
kimenetelű balesetet okozhat. Ezért elengedhetetlen, hogy a felhasználó megismerje 
a visszarúgás okait és megelőzze annak megtörténtét a megfelelő gondosság és 
munkafolyamatok alkalmazásával.

VIGYÁZAT! Különösen fontos minden használat előtt ellenőrizni a láncfék 
működőképességét és a lánc élezésének állapotát, hogy a fűrész szükséges biztonsági 
szintje a visszarúgás esetén be legyen tartva. Lásd «Műszaki adatok».

VIGYÁZAT! Gondoskodjon arról, hogy a lánc ne kerüljön érintkezésbe a földdel vagy idegen 
tárgyakkal. A drótkerítések a visszarúgás nagy veszélyét képviselik. Tartson be minden 
biztonsági utasítást, hogy megakadályozza a visszarúgás és egyéb balesetek létrejöttének 
veszélyét, amelyek súlyos sérüléseket okozhatnak.

Visszarúgás következhet, ha a vezetőlap elülső része kontaktusba kerül valamely idegen 
tárggyal.
A visszarúgás iránya a vezetőlappal egy síkban megy végbe. Tárggyal érintkezve a fűrész 
visszavágódhat hátra a léc felfelé és hátra haladásával együtt a kezelő személy felé. Az 
elektromos fűrész más irányban is elpattanhat a fűrész visszarúgásának pillanatában levő 
helyzettől függően.

Alapvető szabályok

A visszarúgás okainak és jellegének megismerése segít a nem várt helyzet keletkezési 
pillanatának csökkentésében vagy kivédésében. A meglepetés pillanata növeli a 
balesetveszélyt. A visszarúgások többsége gyenge, némelyik azonban nagyon veszélyes és 
mindegyik nagyon gyorsan megy végbe.
A láncfűrészt tartsa mindkét kézzel. Ha a motor járatban van, a fűrészt fogja meg erősen 
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mindkét kezével, a jobb kéz a hátsó fogantyún, a bal kéz az elülsőn. A nyelet markolja meg 
erősen minden ujjával, ami a fűrésznyelet átéri. Az erős tartás segíti a visszarúgást kivédeni 
és lehetővé teszi a fűrész feletti uralmat.
A visszarúgásos balesetek többsége a gallyazással kapcsolatban történik. Álljon 
stabilan. Győződjön meg arról, hogy a terület, amelyen dolgozik, az egyensúlyát veszélyeztető 
akadályoktól mentes. Ne engedje, hogy a vezetőléc csúcsa rönkhöz, gallyhoz vagy bármely 
akadályhoz érjen, ami az érintéssel visszarúgást okozhatna
A vágást legfeljebb a vállak magasságában szabad végezni. Ne vágjon a fűrész vezetőlapja 
csúcsával.
Ne kezelje a fűrészt csupán egy kézzel!
A vágás során tartsa a maximális fordulatszámot.
Legyen nagyon óvatos amikor a vezetőlap / lánc végével vág (a rönk alsó oldalán). A lánc 
fordulatszámának vágási ereje a fűrészt hátra nyomja, és ha az operátor nem ellenőriz 
eléggé, a visszarúgás veszélyes zónája  vissza közelíthet a bevágáshoz és ezzel visszarúgást 
okozhat. A lánc alsó felével történő vágás (a rönk felső oldalán) a fűrészt előrefelé húzza. 
Ezzel a az erőt a fával szemben nyomja és állandó támaszt nyújt és a kezelő személynek 
nagyobb ellenőrzést ad a fűrész felett és ezt követően a visszarúgás veszélyes zónája felett is.
Tartsa be a karbantartási utasításokat és a lánc és vezetőlap élezésével kapcsolatos 
utasításokat. A láncok és vezetőlapok cseréje során csak a gyártó által javasolt változatokat 
használja. Lásd a „Műszaki adatok“-at.
Minél kisebb a rádiusz a vezetőlap végével történő vágás során, annál kisebb a visszarúgási 
veszély.
Vágó berendezés használatával és a lánc élesen tartásával lényegesen csökkenti a 
visszarúgási veszélyt.

7. LÁNCFÉK VISSZARÚGÁS ELLENI 

VÉDELEMMEL
Ez a fűrész automatikus fékkel van felszerelve, ami megállítja a lánc futását azután, hogy a 
vágási művelet során visszarúg. A láncfék csökkenti ugyan a balesetveszélyt, ám csak a kezelő 
személy előzheti meg a balesetet.

VIGYÁZAT! Fokozottan ügyeljen az óvatosságra a láncfűrész kezelése során és ne engedje, 
hogy a visszarúgás-veszély zónájában  kapcsolatba kerüljön valamilyen idegen tárggyal.

A fék (8, A ábra) vagy kézileg van indítva (bal kéz használattal) vagy automatikusan a 
tehetetlenségi erő hatásával az elülső borító alatt elhelyezett súlyra. Azonban amint 
aktiválódik, a visszarúgás elleni védőmechanizmus a visszarúgói erővel ellentétes irányban 
működik. A fűrészben csúszókapcsoló van, amely a fűrészt védi a túlterhelés ellen. Ha a lánc 
megáll annak ellenére hogy a motor járatban van, a fűrész túl van terhelve. Csökkentse a 
fűrészre kifejtett nyomást olyan mértékben, míg a lánc ismét mozgásba kerül. Olyan esetben, 
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ha a fűrész beszorul a fába, a fűrészt azonnal állítsa meg és szabadítsa ki.

A fék ugyancsak aktiválható az elülső védő borító kézzel való lebillentésével (8, B ábra) a lap 

felé.

A visszarúgás ellen védő fedél feladata nemcsak a a láncfék aktiválása. További fontos 

feladata a lánccal való kontaktus veszélyének csökkentése olyan esetben, amikor a kezelő 

személy kezdi elveszíteni az uralmat az elülső nyél megnyomása felett.

A láncféket használja „parkoló fékként“ ha a fűrészt szállítja vagy a földre rakja. Az 

automatikus indításon kívül a visszarúgás esetén a fék aktiválható kézzel is, és a forgó lánc 

akaratlan érintkezése esetén kell aktiválni.

A láncféket a védő borító elülső nyél felé húzásával oldja ki.

Amint említettük, a visszarúgás nagyon veszélyes és nagyon gyorsan jön létre. A 

visszarúgások többsége gyenge és keletkezésük során nem történik láncfék indítás. Ha 

azonban ez a helyzet beáll, fontos hogy a fűrész nyelét erősen tartsa és ne engedje el.

A láncfék aktiválható kézileg vagy a tehetetlenségi erő által a visszarúgás erejétől függően 

és a fűrész irányával az érintett tárgyhoz képest amelynél érintve volt a visszarúgás veszélyes 

zónája. 

- Ha a visszarúgás túl erős és a bal kéz túl messze van a védő borítótól, a láncfék a láncfék 

  tehetetlenségi erejével aktiválódik a visszarúgó erővel szemben.¨v 

- Ha a visszarúgás gyenge vagy ha a bal kéz a védő borító közelében van, a láncfék a bal kéz 

  segítségével kézileg van aktiválva.

Ha a láncfűrész oldalra van fordítva és a kezelő személy az elülső nyél oldalát tartja, a 

visszarúgás esetén a védő borító nem érinti a bal kezet és nem aktiválódik a láncfék. Az ilyen 

jellegű helyzetben a tehetetlenség az egyedüli módja annak hogy a láncfék aktiválva legyen, 

de a kézi indításhoz hasonlóan, nem biztos hogy minden helyzetben működni fog.

A fékszalagok ellenőrzése

VIGYÁZAT! Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatból. 

VIGYÁZAT! A fűrészt rendszeresen tisztítani kell.

Távolítsa el a fűrészport, enyvet és más szennyeződést a láncfékről és a tengelykapcsoló 

dobról. A kopás és szennyeződés befolyásolják a láncfék funkcióját.

Rendszeresen ellenőrizze a fékszalagokat, és győződjön meg arról hogy 0,6 mm-nél nem 

vékonyabbak.

A visszarúgástól védő védőborító ellenőrzése 

VIGYÁZAT! Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót az aljzatból. 

VIGYÁZAT! A gépet alaposan ellenőrizze.

Ellenőrizze a védő borítón levő látható hibákat, mint pl. repedések. 

Mozgassa a védő borítót előre és hátra. Győződjön meg arról, hogy szabadon mozog és nem 

akadályozza semmi a mozgását.
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A láncfék indítás manuális funkciójának ellenőrzése

VIGYÁZAT! Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót az aljzatból.

Ellenőrizze a láncféket naponta vagy minden használatkor. Járatban tartsa a fűrészt erősen, 

bal kezével az elülső nyelet és jobb kezével a hátsó nyelet. Fordítson a bal csuklóján és érintse 

a védő borítót, ezzel aktiválja a láncféket anélkül hogy el kellene engednie az elülső nyelet. A 

láncnak azonnal meg kellene állni.

Ha a láncfék nem működik megfelelően, javíttassa meg illetékes szervizben.

8. JOBB VÉDŐ BORÍTÓ
A jobb védő borító védi a jobb kezet akkor, ha a lánc beszorul vagy kiugrik a vájatból vagy a jobb 

nyelet tartó kéz gallyakkal ütésétől. Győződjön meg arról, hogy a jobb védő borító sértetlen.

9. VEZETŐLAP ÉS LÁNC SZERELÉSE

(lásd a 10 – 14 ábrákat)

VIGYÁZAT! Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót az aljzatból 

VIGYÁZAT! A lánccal való manipuláció során használjon védőkesztyűt! 

VIGYÁZAT! A fűrészt rendszeresen tisztítani kell.

VIGYÁZAT! A laza lánc kiugorhat a vájatból és súlyos sérülést okozhat vagy szélsőséges 

esetben életveszélyes lehet.

Szerelje ki a gyorsbefogó nyelet (10, 1 ábra) és vegye le a lánc meghajtás borítóját.

Helyezze fel a láncot (11, 2 ábra) a vezetőlap csúcsára úgy, hogy a fog csúcsok a lap felső 

oldalán előre irányuljanak.

Tartsa a láncot a vezetőlap csúcsa felett (12, 3 ábra), miközben a vezetőlap hátsó végét 

helyezze a fogaskerékkel szemben úgy, hogy a meghajtó fejjel 45°-os szöget zárjon. A lánc 

szabad végét tekerje a fogaskerék köré, a vezetőlapot illessze az összekötő csavaron át a 

meghajtó fejjel szemben, a láncot helyezze a vezető nútba.

Tolja be a csapot (13, 4 ábra) a megfelelő nyílásba a vezetőlapban.

Helyezze fel a lánc meghajtás fedelét (13, 5 ábra). 

Könnyedén szorítsa meg a gyorsbefogó nyelet, feszítse meg a láncot a lánckerék 

elforgatásával (14, 6 ábra) az óra mutatók mozgásirányában.

A megfelelően feszes lánc arról ismerhető fel, hogy az egész a vezetőlapra illeszkedik, de 

egyúttal kézzel könnyen felemelhető a vezetőlapról (14, 7 ábra).

Emelje meg a meghajtólap hegyét és egyúttal a kezével húzza maga felé a lánckereket, majd 

szorítsa meg teljesen a gyorsbefogó nyelet (14, 8 ábra).

Az újonnan felhelyezett lánc feszességét rendszeresen ellenőrizni kell, míg be nem illeszkedik a 
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helyére. Rendszeresen ellenőrizze továbbra is, mert alapvető hatása van a fűrész teljesítményére 
és élettartamára.

A lánc feszessége a használat során lazul. Ezért rendszeresen újra kell feszíteni.
A lánc feszességét ellenőrizze legalább a lánckenő olaj feltöltése alkalmával.

10. VÁGÓ ALKATRÉSZEK 
Ez a rész megmagyarázza, hogy kell megfelelően használni és karbantartani a vágó 
alkatrészeket:

kiküszöböli a visszavágás veszélyét

kiküszöböli a lánc kiesését a nútból és sérülését

növeli a vágás effektivitását

meghosszabbítja a lánc élettartamát

Öt alapvető szabály

1. Csak javasolt vágó alkatrészeket használjon! 

     Lásd a „Műszaki adatokat“
2. A fűrész optimális működőképessége szempontjából fontos a vágófogakat élezni! 

     Járjon el az utasításoknak megfelelően és alkalmazza az élezéssel kapcsolatos javaslatokat. 
     A sérült vagy helytelenül kezelt lánc növeli a balesetveszély valószínűségét.
3. Tartsa be a mélységmérő megfelelő magasságát! ( 21, B ábra) 
     A kopott mélység mérő növeli a visszarúgás veszély valószínűségét!
4. A lánc legyen mindig megfelelően feszes!

     A laza lánc könnyen elszabadul a vezetőlap nútjából és növeli a kopásának kockázatát!
5. Gondoskodjon az automatikus kenés megfelelő működőképességéről, és a vágó alkatrészek 

     megfelelő karbantartásáról!

11. A LÁNC ÉS VEZETŐLAP KENÉSE

VIGYÁZAT! Nem megfelelő olaj használata a vágó elemek sérülési veszélyét hordozza és 
szélsőséges esetben életveszély is fenyegethet.

Olaj a lánc kenéséhez

A lánc és lap automatikus kenési rendszerrel vannak kenve. Javaslatunk szerint kizárólag 
láncfűrészre való olajat használjon, amelynek jó adhezitása és viszkozitása van az 
időjárástól függetlenül. Az olaj választás során fontos, hogy a választott olaj viszkozitási 
tulajdonsága megfeleljen azon évszak befolyásának, amelyben a fűrész használva van.
Javasoljuk a biológiailag lebontható olajat nemcsak az Ön fűrészének védelmére , de a 
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környezetvédelemre tekintettel is.
Ha nem rendelkezik láncfűrészekre használatos olajjal, használhatja a sebességváltókba 
való EP 90 típusú olajat is.
Ha a megfelelő olaj választásával kapcsolatban szüksége van tanácsra, kérem forduljon a 
szervizünkre.

VIGYÁZAT! Soha ne használjon használt motorolajat!

A használt motorolaj szennyeződéseket tartalmaz, amelyek károsíthatják az olajszivattyút, 
vezetőlapot és láncot.

Az lánc-kenő olaj feltöltése

Az Ön által megvásárolt láncfűrész modell automatikus kenési rendszerrel rendelkezik.

Az automatikus kenési rendszer ellenőrzése

A lánc kenési rendszerének ellenőrzéséhez helyezze üzembe a fűrészt, a vezetőlapot 
tartsa kb. 20 cm-re a rögzített világos tárgytól. A fűrészt futtassa közepes fordulatszámon; a 
világos tárgyon könnyű olajnyom keletkezik.
A tartályban levő olaj kb. 20 perc szakadatlan üzemelésre elegendő.
Ha kétségei vannak a kenőrendszer működőképességét illetően, és a következő lépések sem 
javítanak a helyzeten, javíttassa meg illetékes szervizben.
- Ellenőrizze, hogy a vezetőlapon nem maradt olajnyom, ha igen, az olajat törölje le.
- Ellenőrizze a vezetőlapban levő nútot, ha szükséges, tisztítsa meg az olajmaradványoktól.
Ellenőrizze, hogy a fűrész csúcsán levő fogaskerék nem tömődött-e el. Ha szükséges, tisztítsa 
és olajozza meg.

A lánc elhasználódásának ellenőrzése

VIGYÁZAT! Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatból. 
VIGYÁZAT! A gépet alaposan ellenőrizze át.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a lánc:

szegecsei és kötései nincsenek megrepedezve
nem merev
szegecsei és szemei nincsenek megkopva
a fog hossza minimálisan 3 mm (1/8“)

Minden ilyen elégtelenség a lánc kopásának jele, és ezért ki kell cserélni. 

A meghajtó fogaskerék ellenőrzése

VIGYÁZAT! Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatból. 
VIGYÁZAT! A gépet alaposan ellenőrizze át.
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A meghajtó fogaskereket rendszeresen ellenőrizze. Amint jelentős kopás jelenik meg rajta, 

cserélje ki.

12. ÜZEMBE HELYEZÉS 

A fűrész bekapcsolása és kikapcsolása

VIGYÁZAT! Bekapcsoláskor álljon stabil helyzetben egyenes és szilárd talajon. A fűrészlánc 

nem érinthet semmi mást, mint az épp vágott fát.

VIGYÁZAT! A többi személy tartózkodjon a munkaterületen kívül.

Bekapcsolás

Bal kezével szorosan fogja meg az elülső nyelet.

Jobb kezével szorosan fogja meg a hátsó nyelet.

Jobb hüvelykujjával nyomja meg és tartsa a kapcsoló kioldót és mutatóujjával nyomja meg a 

kapcsolót.

Kikapcsolás

A fűrészt kapcsolja ki a kapcsoló ellazításával.

Ha a fűrész nem áll meg, oldja fel a láncféket és kapcsolja ki a vezetéket a hálózatról.

13. A MEGFELELŐ HASZNÁLAT 

UTASÍTÁSAI

A lánc ráspollyal való élezése

VIGYÁZAT! A helytelenül élezett fogél növeli a visszarúgás veszélyét!

Általános utasítások a fűrész fogazatával kapcsolatban

A fát soha ne vágja életlen lánccal. Ha a vágás során nagyobb erőt kell kifejteni, ennek oka 

az, hogy a lánc fogai eltompultak. A fűrész életlenségének további jelzői a fűrészpor 

keletkezés forgács helyett.

Az éles lánc a vágás során nagy forgácsokat képez, és simán hatol a fába.

Az a láncrész, amely a vágást végzi, vágó láncszem. Ennek alkotó részei a fog (21, A ábra) és 

mélységmérő ( 21, B ábra). E két alkotó rész magasságának különbsége határozza meg a 

vágás mélységét.

Ha a fűrészt ráspollyal élezi, ügyeljen az alábbiakra:

- a felső szelet szöge 
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- vágószög 
- horizontális élezési szög 
- ráspoly átmérő 
- ráspoly mélység

További információk a „Műszaki adatok“ részben.

A lánc élezése megfelelő segédeszközök nélkül nagyon nehéz. Javasoljuk a speciális ráspoly 
tartó használatát. Annak használata garantálja a megfelelő élezést és ez által a visszarúgás 
veszély csökkenését.

A lánc fogainak élezése

A fogak megfelelő élezésének végrehajtásához használjon gömbölyű ráspolyt és ráspoly 
tartót.
A ráspolyok és tartók megfelelő méretei meghatározására lásd a „Műszaki adatok“ részt.
A láncot csak akkor élezze, ha az megfelelően feszes. A laza lánc nehezíti az élezést.
A fog élezését mindig a fog belső oldalától vezesse kifelé. A visszahaladó mozdulatnál a 
ráspolyt emelje fel.
Először élezze a fogcsúcsokat az egyik oldalon. Ezután a fűrészt fordítsa meg és élezze a 
fogcsúcsokat a másik oldalon.
A fogcsúcsokat élezze úgy, hogy legyenek egyforma hosszúak. Amint a horizontális hossz 
3 mm (1/8“) alá esik, a lánc elkopott és nem használható tovább.

Vágás

VIGYÁZAT! Ha a fűrész lánca beszorul a vágásba, állítsa meg a fűrészt!
VIGYÁZAT! Ne próbálkozzon kiszabadítani kiszakítással. A lánc váratlanul meglazulhat, és 
Ön megsérülhet. A fűrész húzással óvatosan szabadítsa ki.

A földön fekvő farönk vágása során fennáll annak a veszélye, hogy a fűrész beszorul, vagy a 
farönk elhasad. E kockázat minimalizálása azonban nagyon nehéz.
Vezessen egyenes vágást a rönkben. a vágás befejezésénél járjon el fokozott óvatossággal, 
nehogy a fűvel a földbe vágjon. A vágást maximális fordulatszámra állított fűrésszel végezze. 
Legyen felkészülve a rönk átvágására a vágás vége felé.
- Ha a farönk megfordítható, hagyja abba a vágást miután elérte a rönk 2/3-át.
- A rönköt fordítsa meg és a vágás hiányzó 1/3-át fejezze be fentről.
Ha a farönk az egyik végén alá van támasztva, nagyon valószínű, hogy a rönk elhasad, ha 
fentről lefelé vezetett egyenes vágást készít.
- A farönköt vágja be először alulról (megközelítőleg a rönk átmérő 1/3-ig).
- A vágást fejezze be felülről.
Ha a farönk minkét végén alá van támasztva, az egyenes fentről lefelé vezetett vágás során 
igen nagy a valószínűsége annak, hogy a fűrész a vágás közepén elakad.
- A rönköt vágja be fentről (a rönk átmérőjének kb. 1/3-a).
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- A vágást fejezze be alulról.

Gallyazás

VIGYÁZAT! A visszarúgásos balesetek többsége a gallyazás során történik. Ezért szenteljen 
maximális figyelmet ezen kockázat kiküszöbölésére.

A fenti fejezet vágásnak szentelt elveit érvényesítjük a vastag ágak vágásánál is.
A gallyazás komplikált eseteit több fázisban végezze.
Gondoskodjon biztonságos pozícióról úgy hogy eltávolít minden olyan tárgyat a közelben, 
amelyek elbotlást okozhatnak. A fatörzs, amit gallyazni fog, legyen mindig a jobb keze felől. A 
helyzet lehető legjobb uralása végett a fűrésztestet tartsa minél közelebb a testéhez.

Favágás

VIGYÁZAT! A favágás olyan tevékenység, ami jelentős tapasztalatot igényel. Ha nincs 
elegendő tapasztalata a favágásal, ezt a tevékenységet ne végezze! Ne végezzen semmi 
olyan tevékenységet, amivel nincs elegendő tapasztalata!

VIGYÁZAT! A láncfűrész kezdő használói a tapasztalat szerzést inkább az alátámasztott 
rönkök vágásával kezdjék, pl. fa bakon.

VIGYÁZAT! Azon felhasználóknak, akik nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal 
javasoljuk, hogy ne vágjanak nagyobb átmérőjű fát, mint a fűrészük vezetőlapjának hossza.

Veszélyes zóna

A veszélyes zóna a fa közvetlen közelében terül el és pedig olyan távolságra, ami a fa 
magasságának 2,5-szerese. Ügyelje arra, hogy a favágás során ebbe a zónába ne kerüljön 
semmilyen személy.

Vágás irány

A favágás előtt tisztítsa meg a munkateret idegen tárgyaktól, amelyek nehezíthetnék a 
favágást és ezt követően a gallyazást. A biztonságos munka alapvető feltétele a szabad 
mozgás és stabil állás. 
Továbbá nagyon fontos, hogy ne akadjon össze két fa. A fennakadt fa nagyon veszélyes. 
Annak ellenére, hogy hogy meghatározza a fa dőlésirányát, mindig számítson azzal a 
változattal, hogy a fa máshova esik. 
A fa dőlésirányát további tényezők befolyásolják mint pl. a fa természetes dőlése, szélirány, a 
gallyak elhelyezkedése és sűrűsége, esetleg hó. 
Mindezen tényező figyelembe vételével megállapítja, hogy nincs választási lehetősége és az 
Ön által elméletben megtervezett és előnyben részesített dőlésirány nem reális. 
További fontos tényező, ami az Ön személyi biztonságát veszélyezteti, a száraz gallyak 
létezése, amelyek a favágás során önre nézve veszélyt jelenthetnének.
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A megfelelő használat utasításai

Álló fák gallyazása / Visszavonulási zóna

A fa bázisa körül távolítson el minden olyan gallyat, ami a munka során akadályt  jelenti. 
A legveszélyesebb a fentről lefelé vezetett vágás, amely közben a fatörzse legyen Ön és a 
fűrész lánca között. Soha ne Soha ne kezdjen a válla felett levő gallyak vágásába. Tisztítsa 
ki az aljnövényzetet a fa körül és tűzze ki a visszavonulási és menekülési zónát a fenyegető 
akadályokra tekintettel (kövek, gallyak, gödrök, stb.). A visszavonulási zóna kb. 135° szög alatt 
irányuljon a dőlő fától hátrafelé.

Vágás

Három vágással végezzük a favágást. Ún. „felső bevágás“, továbbá az ún. „alsó“ vagy ún. 
„vízszintes“ vágás alkotják az ún. „bevágást“, ami meghatározza a fa dőlésirányát. A végső 
vágás az ún. „kidöntő vágás“, ami után a fa kidől.

Bevágás

Ahhoz, hogy a bevágás elvégezhető legyen, kezdje a felső bevágással. A vezetőlap alsó 
részének használatával, végezzen bevágást 45°-os szögben a tervezett dőlésirányban.
Ezután végezze el az alsó bevágást úgy, hogy pontosan találkozzon a felső bevágás alsó 
oldalával.
A bevágás magassága legyen a fatörzs átmérőjének kb. 1/4 része 45° szögben.
A bevágás belső szögének vonala legyen vízszintes, mégpedig pontosan derékszögben a fa 
dőlésirányában.

Fő vágás

A favágó vágást a fa hátsó része felől végezzük, ez is vízszintes.
Álljon úgy, hogy a fa a bal keze felől legyen és vágjon a vezetőlap alsó részével (a lánc 
behúzása).
A fő vágást helyezze kb 3-5 cm (1½ - 2“)-re az alsó bevágás fölé.
A fűrész vágás közben legyen maximális fordulatszámon. A fűrésszel lassan hatoljon be 
a fába. Ügyeljen a fa ellenkező irányú elmozdulására mint amilyen a kívánt dőlésirány. A fő 
vágásba tegyen éket vagy favágó betétet amint ezt a vágás mélysége engedi.
A vágás befejeztével a fő vágásnak párhuzamosnak kell lennie a bevágással és egyúttal 
maradni kell egy kis csíknak ún. maradék melynek minimális szélessége a fa átmérő 1/10-
de.
A maradéknak az a feladata, hogy egyfajta pántként biztosítsa a kívánt dőlésirányt.
Ha a maradék túl kicsi, vagy át lett vágva, illetve a bevágás és fő vágás nem találkoztak, a fa 
dőlésiránya nem irányítható.
Ha a fő vágás megegyezik a bevágással, a fa dőlni kezd magától, vagy az ék illetve favágó 
betét segítségével.
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14. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
VIGYÁZAT! A fűrész tisztítása és karbantartása előtt mindig kapcsolja ki a motort!

Ismertetünk néhány utasítást ami a láncfűrész karbantartásával kapcsolatos. Ha bármelyikkel 

kapcsolatban kétségei támadtak, keresse fel a szerviz központot.

Ellenőrizze a tápvezetéket és dugót, nem sérültek-e. A sérült vezetéket vagy dugót ki kell 

cserélni.

A szellőző nyílások legyenek tisztán ás nyitva tartva.

Tisztítsa meg a láncféket és ügyeljen a helyes működőképességére.

Ellenőrizze a lán automatikus kenési rendszerét.

A vezetőlapot rendszeresen ellenőrizze minden oldalról. Ellenőrizze, az olajcsatorna tiszta-e. 

Tisztítsa ki a vezető nútot.

Ellenőrizze a lánc feszességét, a fogak csúcsát és a lánc átjárhatóságát (forgását).

Ellenőrizze a fogaskerék állapotát, kopás esetén ki kell cserélni.

Távolítsa el a vezetőlécről a sorját.
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Műszaki adatok

( “= Inch=palec)

15. MŰSZAKI ADATOK
Modell .......................................................................................................................................................... FZP 2001-E

Motor 2200
Névleges feszültség ........................................................................................................................... 230-240 VAC 

Névleges teljesítmény .................................................................................................................................. 2200 W 

Hálózati frekvencia ............................................................................................................................................ 50 Hz 

Tengelykapcsoló .................................................................................................................................................... Igen 

Az indítás elektronikus ellenőrzése ................................................................................................................. Igen

Súly

Vezetőlap és lánc nélkül .................................................................................................................................. 4,4 kg 

16“-os lappal és lánccal .................................................................................................................................. 5,1 kg

Lánc kenés
Olajtartály űrtartalma .................................................................................................................................. 0,13 liter 

Olajszivattyú ............................................................................................................................................ automatikus

Zajszint
Zajszint ekvivalens nemzetközi szabványok alapján .................................................................... 105 dB(A)

Rezgés
Elülső nyél .................................................................................................................................................. 2,788 m/s2 

Hátsó nyél .................................................................................................................................................. 3,536 m/s2

Lánc / vezetőlap
Javasolt lap hossz .............................................................................................................................. 16“/405 mm

Tényleges vágás hossz ..................................................................................................................... 16“/405 mm

Lánc sebesség, névleges teljesítmény ........................................................ 12,5 m/sec., 7 fog/meghajtás 

Meghajtó ízek száma ..................................................................................................................................... 16“/57



FZP 2001-E

88HU Likvidálás

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉRŐL 
A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt 

hulladékgyűjtőbe. 

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA

A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a 

használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési 

hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával 

adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában 

vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti 

az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék 

vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az 

értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi 

egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a 

helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi 

hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék 

helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére 
Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki 

a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru 

értékesítőjénél. Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban

Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja 

likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi 

hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.

Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek 

a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes 

figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.

16. LIKVIDÁLÁS


