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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás

A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás

áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő 

biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes 

közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje

és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében 

felmerült sérülésekért vagy károkért.
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A gépen található címkék magyarázata

2. A GÉPEN TALÁLHATÓ CÍMKÉK MAGYARÁZATA

Soha ne tegye ki a szerszámot 
esőnek.

Üzembe helyezés előtt figyelmesen 

Ha a gép tápkábele megsérül, azonnal 
húzza ki a készüléket az elektromos 

Munkavégzés során minden esetben 
viseljen sisakot, munkaszemüveget és 
fülvédőt.

Halálos áramütés veszélye! Tartsa be 
a föld feletti elektromos vezetéktől a 
min. 10 méteres távolságot
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VESZÉLYFORRÁS! Soha ne engedje 
le a szerszámot, ha a közelben 
gyermekek, más személyek vagy 

Munkavégzéshez használjon 
munkakesztyűt.

Stabil, áramszigetelő lábbelit viseljen.

Használjon fülvédőt.

Viseljen munkakesztyűt. 

Vigyázzon a leeső ágakra.
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 A gép leírása és a csomagolás tartalma | Általános biztonsági utasítások

3. A GÉP LEÍRÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS

TARTALMA 

A gép leírása ((lásd 1. ábra)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Tok
Láncfűrész

Vezetősín

Motor

Beállítás gomb

Rögzítő elem

Rögzítő elem

Elülső toldat

Karima

Markolat

Szíj

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Kapocs

Markolat

Vezetősín

Fűrészlánc

Vezetősín csavar

Lánckerék burkolat

Lánckerék

A csomagolás tartalma

alkatrészt:

Vezetősín

Sínburkolat

Lánc

Vállszíj

4. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELEM!

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást!

FIGYELEM!

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és / vagy súlyos személyi 

sérülést okozhat.
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FIGYELEM!

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználásra!

Megjegyzés: A figyelmeztetésekben alkalmazott “elektromos készülék” kifejezés a

nélküli) készülékekre is vonatkozik.

A munkaterület biztonsága

balesetek gyakori forrásai.
Ne üzemeltesse az elektromos készülékeket robbanásveszélyes légkörben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por esetén. Az elektromos készülékek szikráznak, 
amelyektől a por vagy a gőzök meggyulladhatnak.

alatt. Ha bármi elvonja a figyelmét, elveszítheti a készülék feletti ellenőrzést.

Elektromos biztonság

az áramütés kockázatát.
Kerülje az érintkezést az olyan földelt felületekkel, mint a csővezetékek, radiátorok, háztartási
készülékek és hűtőgépek. Nő az áramütés kockázata, ha a
földelt készülékekhez ér.
Ne tegye ki az elektromos készülékeket eső vagy nedvesség hatásának! Az elektromos
készülék be bekerülő víz növeli az áramütés kockázatát.

használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Ha az elektromos készüléket nedves helyen kell használni, a maradékáram elvén működő
(RCD) védőeszközt alkalmazzon! Az RCD alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

Megjegyzés:
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Általános biztonsági utasítások

Személyi biztonság

pillanatnyi lankadása súlyos személyi sérüléshez vezethet.

Használjon személyi védőfelszerelést! Mindig védje a szemét! Az olyan védőeszközök, mint a
porvédő maszk, a csúszásmentes biztonsági cipő, a sisak, vagy a fülvédő a megfelelő 
feltételek esetén, csökkenti a személyi sérülés kockázatát.

csatlakoztatja a készüléket az áramforráshoz és / vagy az akkumulátorhoz, amikor felemeli 
vagy egyik helyről a másikra viszi a készüléket! Ha úgy viszi egyik helyről a másikra az 

áram alá a motoros eszközöket, ez balesetet okozhat.

személyi sérülést okozhat.
Ne hajoljon fölé! Mindig tartson megfelelő távolságot és egyensúlyt! Ez váratlan helyzetekben
is jobb ellenőrzést biztosít a motoros eszköz felett.
Öltözzön megfelelően! Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert! Tartsa távol a haját, a

Ha a készülék fel van szerelve porvédő és gyűjtő eszközzel, ügyeljen rá, hogy ezek
megfelelően legyenek csatlakoztatva és felhasználva. A porgyűjtő használata csökkentheti a 
porral kapcsolatos kockázatokat.

Az elektromos készülék használata és kezelése

Ne erőltesse az elektromos készülék et! Rendeltetésszerűen használja az elektromos
készülék et! Az elektromos készülék jobban és biztonságosabban működik az eredetileg 
tervezett sebességgel.

bármilyen szabályozás, a tartozékok cseréje vagy az elektromos készülék tárolása előtt! 
Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos készülék véletlen 
beindulásának kockázatát.
A leállított elektromos készülékeket gyermekektől távol kell tárolni, és nem lehet megengedni
az elektromos készülék üzemeltetését olyan személyek számára, akik nem ismerik az 
elektromos készülékeket, vagy ezeket az utasításokat. Az elektromos készülékek veszélyesek 
a hozzá nem értők kezében.
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a helyükön vannak-e, vagy rögzítve vannak-e, vizsgáljuk meg, nincsenek-e törött alkatrészek, 

vagy bármi egyéb feltétel, amely befolyásolhatja az elektromos készülék működését. 

Meghibásodás esetén használat előtt javíttassuk meg az elektromos készülék et! Sok 

balesetet okozott a rosszul karbantartott elektromos készülék .

Az elektromos készülék et, a tartozékokat és szerszámokat stb. ezen utasítások szerint

használjuk, figyelembe véve az üzemi feltételeket és a végzendő munkát! Az elektromos 

készülék nem rendeltetésszerű használata veszélyt okozhat.

Szerviz

felhasználásával! Ez biztosítja, hogy az elektromos készülék továbbra is biztonságos.

Tárolás

mielőtt elraktározná a szerszámot, alaposan tisztítsa meg, és végezze el rajta a szükséges

karbantartási műveleteket

ép, és nem okozhat személyi sérülést

5. BIZTONSÁGI FIGYELMEZETETÉSEK 

A TELESZKÓPOS LÁNCFŰRÉSZHEZ

területen kívül álljon.
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Biztonsági figyelmezetetések a teleszkópos láncfűrészhez | A teleszkópos láncfűrész  összeállítása

A láncfűrésszel folytatott munkavégzés során soha 

ne dolgozzon létrán vagy más instabil aljzaton állva. 

A láncfűrészt minden esetben mindkét kezével fixen 

láncfűrészre, ugyanakkor ne akarja erővel átnyomni 

a fűrészt a fűrészelt fán. Ne használja a láncfűrészt 

a vezetősín hosszánál nagyobb átmérőjű ágak 

fűrészeléséhez.

Ne engedje, hogy fűrészelés közben más személyek 

megfelelő biztonságos távolságban legyenek a vágási 

helyszíntől.

Soha ne használja a láncfűrészt elektromos és 

telefon vezetékek közelében. A láncfűrésszel folytatott 

munkavégzés során tartsa be a legalább 10 méteres 

biztonsági távolságot minden elektromos vezetéktől.

6. A TELESZKÓPOS LÁNCFŰRÉSZ 

ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A láncfűrész összeállítása

FIGYELEM! A fűrészlánc fogai rendkívül élesek. A lánccal folytatott munkavégzés során

használjon munkakesztyűt.

Húzza szét a fűrészláncot.

részéhez nem csúszik.
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és a lánckerék (24) közé.

FIGYELEM! 

Húzza körbe a láncot (20) a fogaskerék körül, majd a vezetősín (19) felső hornya, majd a
vezetősín vége mentén.

Megjegyzés:

néznek. A láncot (20) úgy helyezze el, hogy a sín (19) tetején lévő fogak a sín eleje felé 
nézzenek (lásd az 1. képet)

utasítások szerint járjon el.
Öntsön olajat a láncfűrész olajtartályába.

FIGYELEM! 

(lásd a 2. képet)

A szerszám összeállítása

rögzítő elemet (8) (lásd a 3. képet).

Illessze a rögzítő elemet (8) (A) irányba a menetes nyílásba (lásd az 5. képet), majd fixen
csavarozza be (B) irányba. Ellenőrizze le, hogy a kötés megfelelően meg van húzva.

7. A FŰRÉSZLÁNC MEGFESZÍTÉSE
FIGYELEM! A fűrészlánc feszítésének megkezdése előtt húzza ki a tápkábel

halálos személyi sérülést is okozhat.

FIGYELEM! 

használjon munkakesztyűt.

FIGYELEM! A láncfűrész tisztítása során
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 A fűrészlánc megfeszítése | A fűrészlánc feszességének beálltása
A motoros fej dőléssz gének beállításA

Megjegyzés:

Hagyja lehűlni a láncot. A fűrészlánc feszességének ellenőrzésekor az alábbiakban 

A láncfeszesség ellenőrzéséhez helyezze a láncfűrészt szilárd felületre, hogy elvégezhesse.

ismét engedje el (lásd a 6. képet). Ha a lánc visszatér az eredeti helyzetében, a feszessége 

megengedett.

8. A FŰRÉSZLÁNC FESZESSÉGÉNEK 
BEÁLLTÁSA

A fűrészlánc beállítása előtt lazítsa meg a vezetősín (22) csavarját (lásd a 7. képet)

irányba, amíg a lánc nem feszül megfelelően. (Lásd a 8. képet)
Munkakesztyűt viselő kezével ismét húzza meg a fűrészláncot (20).
Óvatosan állítsa be a láncot, nehogy túlfeszítse. A lánc túlfeszítése következtében a lerövidül
mind a vezetősín, mind a lánc élettartama.

9. A MOTOROS FEJ DŐLÉSSZÖGÉNEK
BEÁLLÍTÁSA (9. kép)

szögbe. A gomb felengedését követően a motoros fej automatikusan a beállított helyzetben 
rögzül.
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10. A TELESZKÓPOS TOLDAT HOSSZÁNAK

  BEÁLLÍTÁSA

megfelelő szilárdságot biztosít.

A toldat meghosszabbításához lazítsa meg (A) irányba a rögzítő elemet (9) (lásd a 10.

Húzza meg a toldat elülső részét, és állítsa be a kívánt hosszúságúra. Megjegyzés: A

hosszúságúra állítsa be.
A toldat kívánt helyzetben rögzítéséhez húzza meg (B) irányba a rögzítő elemet (9) 
(lásd a 10. képet).

11. MUNKAVÉGZÉS A LÁNCFŰRÉSSZEL
Töltse fel olajjal az olajtartályt.

hüvelykujjnak és a többi ujjnak fixen kell fogniuk a szerszámot.
Ügyeljen arra, hogy a testtartása stabil legyen. Széttett lábakkal álljon. A testsúlyával
egyenletesen terhelje a két lábát.
Amennyiben felkészült a fűrészelésre, nyomja meg a ravasz biztonsági gombját (28) majd

felengedését követően a fűrész leáll. A vágás megkezdése előtt a fűrésznek már minden 
esetben bekapcsolt állapotúnak kell lennie.

hogy elkerülje a fűrész nemkívánatos ugrálását vagy megcsúszását az ágon.
A vágás elvégzését követően teljes fordulatszám mellett távolítsa el a fűrészt a vágás
helyszínéről. Mielőtt leengedné a föld felé a markolatot, ellenőrizze le, hogy a láncfűrész leállt.
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A szerszám tisztítása és karbantartása

12. A SZERSZÁM TISZTÍTÁSA ÉS 

  KARBANTARTÁSA

A láncfűrész testének tisztítása

Tartsa tisztán a láncfűrész testét. A tisztításhoz szappanos vízbe merített puha törlőruhát 

használjon. E törlőruhával alaposan tisztítsa meg a láncfűrész testét.

A vezetősín karbantartása

egyenetlen kopás oka többnyire a lánc helytelen megélezése, valamint a körmös ütköző 

helytelen beállítása. A sín egyenetlen kopása esetén a vezetőhorony kiszélesedik (lásd a 

képet). Ennek következménye a lánc kopogása, valamint a szegecsek kiesése. A fűrésszel 

nem lehet egyenesen vágni. Ilyen esetben cserélje ki a vezetősínt újra.

A lánc megélezése előtt minden esetben ellenőrizze le a vezetősín állapotát. Elkopott vagy

sérült vezetősín használata rendkívül veszélyes. Elkopott vagy sérült vezetősín használata 
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A vezetősín standard karbantartása

Szerelje le a vezetősínt (19) a láncfűrész testéről.

Az olajhornyokat (30) minden munkanap végén tisztítsa meg.

Cserélje ki a vezetősínt, ha:

Megjegyzés:

találja.

13. FŰRÉSZLÁNC ÉLEZÉS
Folyamatosan biztosítsa a láncfűrész élességét. A fűrészelés jelentősen gyorsabb és 
mindenekelőtt biztonságosabb lesz. A kopott lánc fokozza a lánckerék, a vezetősín, a lánc és a 

képződik, a lánc elkopott.

A fűrészlánc élezéséhez elengedhetetlenül szükséges felszerelés

5/32“ kerek reszelő
Körmös ütköző
Reszelő-vezető
Satu
Közepes méretű lapos reszelő

A láncfogak ápolása

Használja a vezetőt (33) (lásd a 14, képet) 30° alatti reszeléshez (A jel, 14. kép).

Állítsa be a fűrészlánc megfelelő feszülését.
Rögzítse fixen a vezetősínt satuba.

Megjegyzés: Magát a láncot ne fogja be.

Nyomja a reszelő-vezetőbe (33) helyezett 5/32“ kerek reszelőt (34) a felső lemez és a láncon

mind a körmös ütközőhöz (lásd a 14. képet).
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 Fűrészlánc élezés

Megjegyzés: A vezetősín közepén reszeljen.

Megjegyzés: A képen a reszelő-vezető elhelyezését látja, valamint a fogak reszelési
irányát a lánc bal oldalán.

Állítsa a reszelő-vezetőt a kívánt szögbe (A jel, 14. kép). Ellenőrizze le, hogy a reszelő-vezetőn

fokos szög alatt reszel.

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

A lánc jobb oldala
Felső lemez, a lánc jobb oldala
Körmös ütköző , a lánc jobb oldala
Horony
Körmös ütköző, a lánc bal oldala
Horony
Felső lemez, a lánc bal oldala

irányba reszeljen.

Megjegyzés: A fog megélezéséhez elég két-három húzás a reszelővel.

A körmös ütköző reszelése

A láncfogak élezésének következménye a körmös ütköző csökkent toleranciája. Minden második-
harmadik élezést követően feltétlenül be kell állítani a körmös ütközőt.

(lásd a 15. képet).
Közepes méretű lapos reszelőt használjon (32) (lásd a 15. képet). Reszelje a körmös ütközőt

kerekítse le a körmös ütköző elülső élét (38) (lásd a 16. képet).

Megjegyzés: Néhány kézi élezést követően a láncot márkaszervizben, vagy speciális
láncélező géppel éleztesse meg. Ez által ismét egyformán éles fogakat kapunk.
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14. A FŰRÉSZLÁNC CSERÉJE
FIGYELEM! A fűrészlánc cseréjekor ne fogja be se a láncfűrészt, se a vezetősínt satuba.

A lánc minden olyan esetben cserére szorul, amikor a fogai túlságosan elkoptak, és nem 

A következő lépések végzése során ügyeljen az 1. képen láthatók 
betartására.

Lazítsa meg, majd vegye le a vezetősín csavarját.
Vegye le a lánckerék burkolatát.
Vegye le a fűrészláncot.
Forgassa meg az új láncot a fogaskerék, majd a vezetősín felső hornya és a vezetősín vége
körül.

Megjegyzés: Ellenőrizze le, hogy a lánc fogai megfelelő irányba néznek. A láncot úgy
helyezze fel, hogy a sín felső részében a fogak a sín eleje (40) felé nézzenek (lásd a 17. 

nyílásába illeszkedik.
Helyezze a lánckerék burkolatát vissza a fűrész testére.
Rögzítse a lánckerék burkolatát a vezetősín csavarjával.

FIGYELEM! A csavart csak kézzel húzza meg.

Állítsa be a fűrészlánc feszességét.
Húzza meg a vezetősín csavarját hatlapfejű csavarokhoz használt kulcs segítségével.

FIGYELEM! 
vezetősínre. Ellenkező esetben a fűrész erősen rezeg és nem vág.
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15. TÁROLÁS
Ha több, mint 30 napig nem kívánja használni a fűrészt, az alábbiak szerint járjon el.

Engedje le az olajtartályt.

Ezt követően szárítsa meg a vezetősínt és a láncot.

Enyhén olajozza meg a vezetősínt.

A láncfűrész testét törölje át ruhadarabbal. Tisztításhoz szappanos oldatba mártott puha

törlőruhát használjon.

érhető, száraz helyen tárolja.

16. MŰSZAKI ADATOK
Teljesítményfelvétel 600 W

Feszültség/frekvencia: 230 V - 240 V / 50 Hz

Láncosztás 3/8"

Sínhossz 25 cm

10 m/s

Teljes hossz 2,05 m -2,65 m (Vezetősín nélkül)

Rezgés kéz/kar, súlyozott effektív gyorsulási 

érték

< 2,5 m/s2

Teljes hossz 2,3 m -2,9 m 

Lánchossz 250 mm

Súly 3,5 kg

Hangteljesítményszint (LWA) mért 99 dB(A)/garantált 102 dB(A)

Tartálykapacitás 100 ml
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17. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék / márka: 

TÍPUS / MODELL:  FZP 6005-E …………………………….............................…. 230V, 600W, 50Hz, II. osztály

A termék az alább felsorolt előírásoknak:

közelítéséről

89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

és szabványoknak megfelel:

EN 60745-1:2009+A11:2010 
EN ISO 11680-1:2011 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
EN 61000-3-3:2008

CE jel:  ........................................................................................................................................................................ 14

Gyártó:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prága 10
ASZ: CZ26726548

Kelt Praha, 7.5.2014-en

Név: Zdeněk Pech
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18. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 

CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉRŐL.

hulladékgyűjtőbe.

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 

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 

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

értékesítőjénél. 

Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban

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 HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA
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