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Köszönjük, hogy cégünk elektromos körfűrészének megvásárlása mellett 
döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a 
használati útmutatót, majd őrizze meg, hogy később bármikor újraolvash-
assa.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI 
    ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM! Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás
semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
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

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért 
újrahasznosítás céljával leadható.

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 
használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. 
A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet 
is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza 
a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás 
közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje
a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró 
előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési 
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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2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI 
    ELŐÍRÁSOK 
A biztonsági útmutatót figyelmesen tanulmányozza át, majd a későbbi 
újraolvasás érdekében őrizze meg

FIGYELEM!  Elektromos gépek és elektromos szerszámok használata estén áramütés,
személyi sérülés és tűz keletkezésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági 
rendelkezéseket. Az „elektromos szerszámok“ kifejezés alatt minden alábbi szövegrész 
esetében elektromos hálózatból (csatlakozókábellel) táplált, illetve akkumulátoros 
(csatlakozókábel nélküli) elektromos szerszámok értendők. A későbbi újraolvasás érdekében 
őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást.

Munkakörnyezet

Tartsa rendben, tisztán és megfelelően megvilágítottan a munkavégzés helyszínét. A
munkahelyi rendetlenség személyi sérüléshez vezethet. A nem használt szerszámokat rakja 
el.
Ne használja az elektromos szerszámot tűz- és robbanásveszélyes közegben, azaz
tűzveszélyes folyadékok, gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámban a 
kommutátoron szikrázás jöhet létre, amely a porok vagy gőzök begyulladását okozhatja.
Az elektromos szerszámok használata során ügyeljen arra, hogy a munkavégzési
helyszínen és annak közelében ne tartózkodjanak hívatlan személyek, különösen gyermekek! 
Ha a munkájában megzavarják, könnyen elveszítheti a gép feletti ellenőrzését. Soha ne 
hagyja az elektromos szerszámot felügyelet nélkül. Előzze meg, hogy a szerszámhoz 
kisgyermekek férhessenek.

Elektromos biztonság

Az elektromos szerszám csatlakozókábele villásdugójának meg kell felelnie a hálózati
dugalj paramétereinek. Soha semmilyen módon ne alakítsa át a villásdugót. A védőcsapos 
villásdugóval rendelkező szerszámhoz soha ne használjon elektromos elosztót, se 
másmilyen adaptereket. Ép villásdugó és megfelelő dugalj használatával megelőzheti 
az áramütés veszélyét. A sérült vagy összegabalyodott csatlakozókábelek fokozzák 
az áramütés veszélyét. Ha a csatlakozókábel sérült, új hálózati csatlakozókábellel kell 
helyettesíteni, amelyet szakszervizből vagy az importőrtől szerezhet be.
Kerülje az érintkezést földelt tárgyakkal, pl. csövekkel, fűtőtesttel, tűzhellyel, hűtővel. Az
áramütés veszélye nagyobb, ha a teste földelt.
Soha ne tegye ki az elektromos szerszámokat eső, víz, nedvesség hatásának. Soha ne
érjen az elektromos szerszámhoz vizes kézzel. Az elektromos szerszámot soha nem mossa 
el folyóvízzel, és ne merítse vízbe.
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Soha ne használja a csatlakozókábel a rendeltetésétől eltérő célokra. Soha ne hordozza
és ne rángassa az elektromos szerszámot a csatlakozókábelnél fogva. Soha ne próbálja 
a villásdugót a csatlakozókábelnél rángatva kihúzni a dugaljból. A csatlakozókábelek 
mechanikus megsérülésének megelőzése érdekében óvja a kábeleket az éles vagy forró 
tárgyaktól.
Az elektromos szerszám kizárólag váltóárammal történő táplálásra alkalmas. Minden
esetben ellenőrizze le, hogy a hálózati elektromos feszültség értékek megfelelnek a szerszám 
gyári adattábláján található paramétereknek.
Soha na dolgozzon olyan elektromos szerszámmal, amelynek sérül a csatlakozókábele vagy
villásdugója, esetleg leesett a földre vagy más módon megsérült.
Hosszabbító kábel használata esetén minden esetben ellenőrizze le, hogy annak műszaki
paraméterei megfelelnek a szerszám gyári adattábláján található adatoknak. Ha az 
elektromos szerszámot kültérben kívánja használni, használjon hozzá kültéri használatra 
alkalmaz hosszabbító kábelt. Hosszabbító kábel dob használata esetén a kábelt annak 
túlforrósodásának megelőzése érdekében le kell csévélni a dobról.
Amennyiben az elektromos szerszámot nedves belső térben vagy kültérben kívánja
használni, kizárólag abban az esetben használható, ha <30 mA-es áramvédelemmel ellátott 
elektromos áramkörhöz csatlakoztatja. Az áramvédelemmel /RCD/ ellátott elektromos 
áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.
Az elektromos kéziszerszámot minden esetben kizárólag a fogásra kijelölt, szigetelt pontokon
fogja, mivel használat közben a vágó vagy fúró tartozékok rejtett vezetékkel vagy a szerszám 
csatlakozókábellel érintkezhet.

Személyi biztonság

Az elektromos szerszám használata során legyen figyelmes és elővigyázatos, szenteljen
maximális figyelmet a végzett tevékenységnek. Összpontosítson a munkára. Soha ne 
dolgozzon az elektromos szerszámmal ha fáradt, kábító hatású anyagok, alkohol vagy 
gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez 
vezethet. Munkavégzés során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
Használjon személyi munkavédelmi eszközöket. Minden esetben használjon
munkaszemüveget. Használjon a végzett munka jellegének megfelelő védőeszközöket. A 
személyi védőeszközök - pl. arcpajzs, csúszásgátló kivitelű munkacipő, sisak vagy fülvédő 
csökkentik a személyi sérülések kockázatát.
Előzze meg a szerszám nemkívánatos bekapcsolását. Soha ne hordozza az elektromos
hálózathoz csatlakoztatott szerszámot úgy, hogy közben az ujját a kapcsológombon tartja. 
Az elektromos hálózathoz csatlakoztatást megelőzően ellenőrizze le, hogy a főkapcsoló 
„kikapcsolt“ állapotban található. Ha az elektromos szerszámot úgy hordozza, hogy közben 
az ujját a főkapcsolón tartja, vagy a szerszámot úgy csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, 
hogy a főkapcsoló gomb közben bekapcsolt állású, súlyos személyi sérülés kockázatának 
teszi ki magát vagy a közelben tartózkodó személyeket.
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A szerszám bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot és szerszámot. Az
elektromos szerszám forgó részébe csatlakoztatott állítókulcs vagy szerszám súlyos 
személyi sérülést okozhat.
Minden esetben ügyeljen a stabil testtartásra és egyensúlya megőrzésére. Kizárólag
ott végezze a munkát, ahova biztonságosan elér. Soha ne becsülje túl magát. Ha fáradt, ne 
használja az elektromos szerszámot.
Megfelelő munkaruhát viseljen. Kerülje a bő ruhadarabokat és az ékszereket. Ügyeljen
arra, hogy a haja, öltözete vagy teste más részei ne kerüljenek túlságosan közel az 
elektromos szerszám forgó vagy túlforrósodott részeihez.
Használjon porelszívót. Amennyiben az elektromos szerszám lehetővé teszi porelszívó
berendezés használatát, biztosítsa annak megfelelő csatlakoztatását és használatát. E 
berendezések használata csökkenti a por okozta veszély mértékét.
Fogja be fixen a munkadarabot. Használjon asztalos satut vagy más befogó eszközt, amely
biztonságosan befogja a munkadarabot.
Soha ne használja az elektromos szerszámot, ha szeszes italok, kábítószerek, gyógyszerek
vagy más kábító vagy függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.
A készülék nem alkalmas csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkező, továbbá megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek, 
illetve gyermekek általi használatra, kivéve ha a felelősségükért közvetlen felelősséget viselő 
személy felügyelete alatt állnak, vagy attól a szerszám használatára vonatkozó utasítást nem 
kaptak. Gyermekek esetében folyamatos felügyelet biztosítása szükséges annak elkerülése 
érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

Az elektromos szerszám használata és karbantartása

A munkavégzés során felmerült bármilyen probléma esetében, tisztítás vagy karbantartás,
továbbá minden áthelyez előtt, illetve munkavégzés után minden esetben húzza ki az 
elektromos szerszámot az elektromos hálózatból! Soha ne dolgozzon az elektromos 
szerszámmal, ha az bármilyen módon megsérült.
Ha a szerszám szokatlan hangot vagy szagot ad ki, azonnal fejezze be a munkát.
Soha ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám jobban és
biztonságosabban dolgozik, ha az előírt paramétereknek megfelelő fordulatszámon 
üzemelteti. Az adott tevékenységnek megfelelő, helyes szerszámot használjon. A helyes 
szerszám jobban és biztonságosabban végzi a rendeltetésének megfelelő munkát.
Soha ne használjon olyan elektromos szerszámot, amely nem kapcsolható be vagy ki
biztonságosan a főkapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A sérült, hibás 
kapcsoló javítását szakszervizre kell bízni.
Húzza ki az elektromos szerszámot az elektromos hálózatból még azt megelőzően,
hogy beállítaná, tartozékot cserélne benne, vagy karbantartási műveletet végezne rajta. Ez az 
intézkedés megakadályozza, hogy a szerszámot véletlenszerűen elindítsa.
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A nem használt elektromos szerszámot gyermekektől és hívatlan személyektől távol tárolja.
Tapasztalatlan felhasználók kezében az elektromos szerszám használata fokozott 
kockázattal jár. Az elektromos szerszámot száraz és biztonságos helyen tárolja.
Biztosítsa az elektromos szerszám megfelelő műszaki állapotát. Rendszeresen ellenőrizze a
mozgó részek beállítását és azok mozgásterét. Ellenőrizze le, hogy a védőburkolatok 
vagy azok más részei nem sérültek-e. Ha a szerszám sérült, biztosítsa annak előírásszerű 
megjavítását. Számos baleset oka a rosszul karbantartott elektromos szerszám.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott és megélezett
szerszámok megkönnyítik a munkavégzést, csökkentik a balesetveszélyt, és a velük folytatott 
munkavégzés könnyebben ellenőrizhető. A használati útmutatóban feltüntetett tartozékoktól 
eltérő tartozékok használata a szerszám megsérülését és balesetet okozhat.
Az elektromos szerszámokat, azok tartozékait és a munkaeszközöket stb. a konkrét
elektromos szerszám használati útmutatójával összhangban használja, figyelembe véve 
a konkrét munkavégzési feltételeket és a végzett munka jellegét. A szerszám más, mint 
előírásszerű használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.

Akkumulátoros szerszám használata 
Az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizze le, hogy a főkapcsoló „0-kikapcsolt“ állásban
található. Az akkumulátor bekapcsolt állapotú szerszámba helyezése jelentős veszélyforrást 
jelent.
Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a gyártó által előírt töltőt használjon. Más akkumulátor
típushoz használatos töltő használata annak megsérülésének, illetve tűz kialakulásának 
veszélyével jár.
Kizárólag az adott szerszámhoz szánt akkumulátort használjon. Más akkumulátorok
használata személyi sérüléshez vagy tűz kialakulásához vezethet.
Ha nem használja az akkumulátort, fémtárgyaktól - pl. kapcsok, kulcsok, csavarok és más
egyéb apró fémtárgyak - elkülönítve tárolja, mivel azok rövidzárat okozhatnak. Az 
akkumulátor rövidre zárása személyi sérülést, égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Az akkumulátorral óvatosan járjon el. Ellenkező esetben az akkumulátorból vegyi anyag
szivároghat. Kerülje az érintkezést ezzel a vegyi anyaggal, amennyiben mégis érintkezne vele, 
folyóvízzel mossa le az érintett felületet. Ha a vegyi anyag szembe jutna, azonnal forduljon 
orvoshoz. Az akkumulátorban található vegyi anyag súlyos személyi sérülést okozhat.

Szerviz
Soha ne próbálja saját maga megjavítani a szerszámot, és ne avatkozzon be annak
szerkezetébe. A szerszám javítását minden esetben bízza szakképzett személyre.
A termék minden nem szakember által végzett javítása, módosítása tilos (személyi
sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet).
Az elektromos szerszámot tanúsított szakszervizben javíttassa meg. Kizárólag eredeti vagy a
gyártó által ajánlott pótalkatrészeket használjon. Kizárólag ily módon biztosítható a 
felhasználó és az elektromos szerszám biztonsága.
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3. IKONOK
Az alábbi ikonok közül egynéhány megtalálható a készüléken. Az ikonok helyes értelmezése 
megkönnyíti a termék biztonságos és helyes használatát.

V

W

RPM

n0

Ikonok

IKON          NÉV     JELENTÉSE

Volt Feszültség 
Amper Áram  
Hertz Frekvencia 
Watt Teljesítmény  
Percek  Idő 

Váltakozó áram

Egyenáram

Áramtípus 

Áramtípus  
Fordulatszámok terhelés nélkülÜresjárati fordulatszám 

ll. osztályú konstrukció Kettős szigetelésű konstrukció 

Percenként  Percenkénti fordulatszám

Óvni kell a víztől Ne engedje, hogy megázzon a készülék, 
és óvja a nedvességtől.

Olvassa el az 
útmutatót

A szem védelme

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az 
útmutatót, ezzel csökkenthető a helytelen használat 
okozta balesetek veszélye.
Mindig használjon védőszemüveget.

A készülék használatánál védje az arcát egy maszkkal.

Viseljen hallásvédő eszközt.

A készülék használatánál viseljen védőkesztyűt.

A penge megérintése súlyos sérüléseket okozhat.

Veszélyes helyzet, fennáll a súlyos sérülések veszélye.

DUPLA ÉLŰ VÁGÓSZERSZÁM HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Egy lehetséges veszélyes helyzetet jelent, amely 
bizonyos körülmények között sérülésekhez vezethet. 

Közvetlen veszélyt jelent. Legyen nagyon 
elővigyázatos, mert fennáll egy súlyos vagy halálos 
kimenetelű sérülés veszélye.

 

 

Arcmaszk 
 

 

A hallás védelme
 

Kesztyű 
 

A kéz védelme
 

Veszélyes 

Vigyázat
 

Figyelmeztetés 
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4. FUNKCIÓK

ISMERKEDJEN MEG A KÖRFŰRÉSSZEL
Használat előtt tanulmányozza át a készülék funkcióit és a biztonsági szabályokat (1. ábra).

A TENGELY BIZTOSÍTÓJA
A biztosító leblokkolja a tárcsát, ha kilazul a rögzítő csavar. 

KENŐEGYSÉG
Puha anyagok vágásánál, mint az alumínium vagy a réz, helyezze be a kenőrudat a 
kenőrendszerbe, ez megvédi a munkadarabot és a fűrésztárcsát is. 

SZÍVÓCSŐ
A szívócső felfogja a port és a forgácsot.

             ALSÓ BURKOLAT
Az alsó burkolat az Ön védelmét és biztonságát szolgálja. SOHA ne változtasson rajta.  Ha 
megrongálódott, vagy lassan zárul vissza, NE HASZNÁLJA a fűrészt, amíg a burkolatot 
megjavítják vagy kicserélik. 

FDK 2003-E

1.ábra

1  Kenő-rendszer
2  Elülső fogantyú
3  Tengely-biztosíték                    
4  Szívócső 
5  Tápkábel 
6  Bekapcsolás/kikapcsolás
7  Felső burkolat
8  Alsó burkolat

VIGYÁZAT!

Ikonok   Funkciók

Elektromos szerszámok használata folyamán idegen testek kerülhetnek a szembe, amely komoly 
sérüléseket okozhat. Mindig használjon védőszemüveget vagy egy védőpajzsot, szükség esetén 
egy egész arcot védő maszkot is.
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5. SZERELÉS

NÁVOD NA OBSLUHUDVOJKOTÚČOVÁ PÍLA

Óvatosan csomagolja ki a készüléket és a tartozékokat a dobozból. Ellenőrizze, hogy a 
csomagban benne van-e valamennyi, a listán található tartozék.  
Gondosan ellenőrizze a szerszámot, hogy nem rongálódott-e meg a szállítás folyamán.  
Ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg nem ellenőrizte a terméket és nem próbálta ki működését. 

Körfűrész
1 készlet univerzális fűrésztárcsa 
Elülső fogantyú
Kulcs a tárcsához
10 db kenőrúd
Használati utasítás
Hordozható tok

Ha valamelyik alkatrész hiányzik, vagy megrongálódott, ne használja a készüléket, 
amíg nem pótolta a hiányzó részt. Fennáll a súlyos sérülések veszélye.

Ne próbáljon változtatni a szerszámon, és ne használjon a gyártó által nem ajánlott 
tartozékokat. Minden változtatás és módosítás veszélyes helyzetekhez vezethet, 
melyek következményei súlyos sérülések lehetnek.

A tartozékok szerelése előtt mindig áramtalanítani kell a készüléket. Ezzel elkerülhető a 
gép véletlenszerű elindítása, amely súlyos sérüléseket okozhat.

KICSOMAGOLÁS

A CSOMAG TARTALMA

VIGYÁZAT!

VIGYÁZAT!

VIGYÁZAT!
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A szerszámhoz speciálisan tervezett fűrésztárcsák tartoznak. Soha ne használjon 
másfajta fűrésztárcsákat. Egyéb típusok használata nem biztonságos, a 
következmények súlyos sérülések lehetnek. 

A fűrésztárcsák leszerelése előtt mindig kapcsolja le a készüléket az áramkörről. 

1. Nyomja be a fűrésztárcsát rögzítő biztosítót.  (3. ábra)
2. Lazítsa meg az anyát egy kulccsal. (4. ábra) 
3. Vegye le az anyát és a fűrésztárcsa alátétét (5. ábra)
4. Nyissa ki a fűrésztárcsa alsó burkolatát (6. ábra)
5. Emelje fel és vegye ki a „Face 1” fűrésztárcsát. (7. ábra)
6. Emelje fel és vegye ki a „Face 2” fűrésztárcsát. (8. ábra)
 
A FŰRÉSZTÁRCSÁK FELHELYEZÉSE

1. Keresse meg a „Face 1” és „Face 2” fűrésztárcsákat a kettős pengéjű fűrészhez tartozó 
    készletben (9. ábra) 
2. Nyissa ki az alsó burkolatot, helyezze a „Face 2“ fűrésztárcsát a fűrészre és helyezze a tengely 
    külső rögzítésére (10. ábra) 
3. Tegye a „Face 1“ fűrésztárcsát a „Face 2“-re, és helyezze a tengely belső rögzítésére (11. ábra)
4. Tegye a tengelyre az alátétet és a  rögzítő anyát (12. ábra) 
5. A kulcs segítségével húzza meg az anyát. (13. ábra)

FDK 2003-E

VIGYÁZAT!

VIGYÁZAT!

AZ ELÜLSŐ FOGANYTÚ RÖGZÍTÉSE

A FŰRÉSZTÁRCSA SZÉTSZERELÉSE

A 2. ábra alapján csavarozza fel a fogantyút a fűrészre.
Használjon anyát a fogantyú rögzítésére.

A fogantyú rögzítése              2.ábra
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6. HASZNÁLAT
Tartsa a fűrésztárcsákat mindig tisztán, élesen és helyesen összerakva. A tompa fűrésztárcsák 
használata nagyon túlerőlteti a gépet, és növeli a visszarúgás veszélyét. Mindig tartson 
készenlétben éles tartaléktárcsákat is.
A tárcsára ragadt gumi vagy fa lelassítja a gépet. Az ilyen szennyezések eltávolítására 
alkalmazzon gumioldót, forró vizet vagy zsíroldó szert. NE HASZNÁLJON benzint.

Ne használja a fűrészt, ha a fűrésztárcsák burkolata nem működik rendesen. Minden 
egyes használat előtt ellenőrizze a burkolatot. Ha a fűrész leesne, minden egyes mélység 
beállításánál, használat előtt ellenőrizze az alsó burkolatot és az ütközőt.

A FŰRÉSZ HASZNÁLATA

Rögzítse a munkadarabot úgy, hogy ne mozogjon fűrészelés közben.
Állítsa a kapcsológombot ON (bekapcsolva) pozícióra és kapcsolja be a fűrészt. Fűrészelés előtt 
várja meg, a míg a fűrésztárcsák elérik a teljes fordulatszámot. 
Fűrészelés közben egyenletes nyomóerőt kell kifejteni. A túl erős nyomás durva vágási felületet 
eredményez, és csökkentheti a fűrész élettartamát, vagy a visszavágódás veszélyét.  
Használja a (mellékelt) kenőrendszert alumínium, réz, nemesfém acél vagy ötvözetek fűrészelé-
sénél, mert ezek az anyagok ragadásra hajlamosak, és beszennyezik a fűrészfogakat.
A munkadarabot mindig 90°-os szögben kell a fűrészlap felé vezetni. Egy ettől eltérő szögben 
megéghet a fűrésztárcsa és megrongálódhatnak a fűrészfogak.
Ne támassza a fűrészt a hulladék anyagra, amely fűrészelés befejeztével a földre esik. 
Ha ki akarja kapcsolni a fűrészt, állítsa a kapcsológombot OFF (kikapcsolva) pozícióra.

NÁVOD NA OBSLUHUDVOJKOTÚČOVÁ PÍLA

A fűrészhez rögzített alsó burkolat az Ön védelmét és biztonságát szolgálja. SOHA ne próbálja 
megváltoztatni. Ha megrongálódott, vagy lassan, nehezen mozog, akkor NE HASZNÁLJA a 
fűrészt, amíg a burkolatot megjavítják vagy kicserélik. Forduljon segítségért a szervizközponthoz. 
A fűrész használata folyamán hagyja a burkolatot működési pozícióban. 
A burkolat akkor működik helyesen, ha szabadon mozog és utána visszaáll zárt pozícióra. Ha 
bármilyen okokból az alsó burok nem zárul könnyen, akkor forduljon segítségért a felhatalmazott 
szervizközponthoz, mielőtt használná a fűrészt. 

A TÁRCSÁK VÉDŐRENDSZERE

KETTŐS FŰRÉSZTÁRCSÁK

FIGYELMEZTETÉS!
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Állítsa a kapcsológombot ON (bekapcsolva) pozícióra és kapcsolja be a fűrészt. Várjon, amíg a 
fűrésztárcsák elérik a teljes fordulatszámot. 
Fűrészelés közben egyenletes nyomóerőt kell kifejteni. A túl erős nyomás durva vágási felületet 
eredményez, és csökkentheti a fűrész élettartamát, vagy a visszavágódás veszélyét.  
Győződjön meg arról, hogy mindkét fűrésztárcsa egyszerre ér a munkadarabhoz, különben a 
fűrész visszavágódhat és sérüléseket okozhat. 

A VÁGÁS MEGKEZDÉSE

Az előtolás sebessége nagyon fontos a helyes vágás szempontjából. Az előtolósebességet a 
munkadarab keménysége és vastagsága határozza meg. Az előtolósebesség azt jelenti, milyen 
gyorsan tolja a felhasználó a fűrészt a munkadarabon keresztül. 
Engedje ki a fűrészfogakat 10-12 mm nagyságúra, (vékony anyagoknál) majd fűrészeljen előre 
(vagy hátra) irányuló mozgással. 
Fűrészelni 90°-os szögben kell. Minden más szögben megrongálódhatnak a fűrésztárcsa fogai.  

A ELŐTOLÓSEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA

A fűrészelés csak akkor biztonságos, ha a felhasználó mindig teljes mértékben ura a 
gépnek. Ellenkező esetben a felhasználó súlyos sérüléseket szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha az előtolás túl kicsi, a fűrésztárcsák tolni fogják a munkadarabot fűrészelés helyett. A 
fogak csúsznak és megrongálják a megmunkált darabot. A vágás nem szabályos és a 
fűrésztárcsák elkopnak.
Ha az előtolás túl nagy, fennáll a hasadás veszélye. A forgácsok egyre nagyobbak 
lesznek, végül az anyag kettétörhet, és komoly sérüléseket okozhat. 
Nagyon nagy előtolásnál fennáll a veszély, hogy a munkadarab kettéválhat, és az anyag 
belső összetétele nem teszi lehetővé a helyes kettéválást. Ennek következménye rossz 
vágás, és az anyag alsó részének jelentős megrongálása lesz. 

FDK 2003-E

FIGYELMEZTETÉS!
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KENŐRUDAK
Lágy anyagok, mint az alumínium vagy réz vágásánál alkalmazzon kenőrudakat, amelyek védik 
a fűrésztárcsát és a munkadarabot.
A csomagban 10 kenőrúd található. Ha elfogynak, további kenőrudak megrendelhetők a  
www.fieldmann.cz címen, vagy megvásárolhatók szakboltjainkban.
A 20. ábra alapján helyezze a kenőrudat a kenőrendszerbe.
A viasz adagolásához a fűrésztárcsákra használja a vezérlőt. 

20.ábra

1  Kenőrendszer 
2  Viaszrúd                                   
3  Vezérlő  

NÁVOD NA OBSLUHUDVOJKOTÚČOVÁ PÍLA

KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOK VÁGÁSA

EGYENES SZALAG
Tolja a fűrésztárcsákat 90°-os szögben az anyagon keresztül. (14. ábra)

PUHA ANYAGOK
Alkalmazza a kenőrendszert a kenőrudakkal, majd fűrészeljen (15. ábra) 

NÉGYSZÖGŰ PROFIL
Vezesse átlósan a fűrésztárcsát.(16. ábra)

U ALAKÚ ANYAGOK
Vezesse a profilra átlósan a fűrésztárcsát. (17. ábra)

KEREK CSŐ
Vezesse a fűrésztárcsákat 90°-os szögben az anyagon (18. ábra)

LAPOS VÉKONY ANYAG
Állítsa be a tárcsákat 90° szögre, és tolja át az anyagon (19. ábra) 
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7. KARBANTARTÁS
EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

KENÉS

KETTŐS SZIGETELÉS

HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK

A szerszám javítását csak szakképzet személyek végezhetik. Szakszerűtlen javítás vagy 
karbantartás sérülésekhez és balesetekhez vezethet. Részletes információkkal a szervizközpont 
szolgálhat.
A termék javításánál mindig eredeti alkatrészeket kell használni. Tartsa be az útmutatóban 
található, karbantartással kapcsolatos utasításokat. Nem engedélyezett alkatrészek használata, 
vagy az útmutatóban ismertetett  biztonsági előírások mellőzése áramütést vagy sérüléseket 
okozhat. Egyes tisztítószerek, mint a benzin, klórdioxid vagy ammónia, megkárosíthatják a 
műanyag részeket. 
 Ne használjon hígítókat a műanyag részek tisztításánál. A műanyagok túlnyomó része 
érzékeny a szabadon vásárolható hígítószerekre. A port törölje le egy ronggyal. 
Az elektromos szerszámok gyorsabban elhasználódnak és tönkremehetnek az üvegszálból 
készült anyagok vágásánál, például hajókon, sportkocsikon vagy a vakolatnál. Az ilyen 
anyagokból származó szennyeződések és forgácsok erősen koptatják az elektromos 
szerszámok egyes részeit, mint a csapágyat, keféket, váltókat, stb. Ezért ilyen anyagok vágása 
után a szerszámot még gondosabban kell megtisztítani.

A gyanta és egyéb anyagok, amelyek a fűrésztárcsák oldalára ragadnak, gyakran ezek 
túlhevülését okozzák. Ezáltal kidomborulhatnak vagy elhasadhatnak.   Ezért a fűrésztárcsákat 
mindig tisztán kell tartani. Tisztítsa meg a fűrésztárcsákat egy megfelelő oldószerrel. Soha ne 
kaparja a tárcsákat egy éles tárggyal. 
Amikor nem használja a fűrésztárcsát, alaposan tisztítsa meg, vonja be oxidációellenes szerrel, 
és tárolja az eredeti csomagolásban. 

A készülék valamennyi csapágya megfelelő mennyiségű, kiváló minőségű kenőanyaggal van 
bekenve, amely rendes üzemelési körülmények között biztosítja a készülék hosszú élettartamát. 
Ezeket nem szükséges bekenni.

A kettős szigetelés az elektromos szerszám biztonságos használatával kapcsolatos, amely 
szükségtelenné teszi a standard, háromvezetékes földelt tápkábel használatát. Valamennyi fém 
alkatrészt egy védőszigetelés izolálja a motor belső részeitől. A kettős szigetelésű 
berendezéseket nem szükséges földelni.

Hosszabbító kábelek használata egy bizonyos teljesítmény-veszteséget eredményez. A 
veszteség minimalizálása és a készülék túlhevülésének meggátlása miatt használjon megfelelő 
kapacitású hosszabbító kábelt.

FDK 2003-E
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Ne használjon tompa vagy megrongált fűrésztárcsákat. A tompa, vagy rosszul beállított 
fűrésztárcsák keskeny vágást eredményeznek, amely túlságosan összeszorítja a pengét, és 
visszavágódást okozhat. 
Tartsa a fűrésztárcsákat mindig tisztán, élesen és helyesen összerakva. A tompa fűrésztárcsák 
használata nagyon túlerőlteti a gépet, és növeli a visszarúgás veszélyét. Mindig tartson 
készenlétben éles tartaléktárcsákat is.
A tárcsára ragadt gumi vagy fa lelassítja a gépet. Az ilyen szennyezések eltávolítására 
alkalmazzon gumioldót, forró vizet vagy zsíroldó szert. NE HASZNÁLJON benzint. 
Ne használja a fűrészt csak egy fűrésztárcsával. Visszavágódást eredményezne, amely Ön felé 
tolná a fűrészt, ennek következménye pedig súlyos sérülés lehet.

PROBLÉMA     OK                                          MEGOLDÁS

A FELLÉPHETŐ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Szokatlan 
mennyiségű 
szikra.

1. Megrongált fogak
2. Túl kicsi előtolás
3. Tompa fogak

1. Nagy előtolás
2. Megrongált fogak
3. Tompa fogak
4. Nem fűrészel a munkaasztallal 
párhuzamosan, vagy merőlegesen.

1. Nagy előtolás
2. Megrongált fogak
3. Tompa fogak
4. Megégett fűrésztárcsák

NÁVOD NA OBSLUHUDVOJKOTÚČOVÁ PÍLA

1. Csökkentse az előtolást.
2. Cserélje ki a fűrésztárcsákat
3. Tartsa a fűrészt a munkafelülettel 
párhuzamosan.

1. Cserélje ki a fűrésztárcsát.
2. Növelje az előtolást.
3. Szereljen fel új fűrésztárcsákat

1. Csökkentse az előtolást.
2. Cserélje ki a fűrésztárcsákat.

Az anyag intenzív 
elhasználódása

Eltörött a 
fűrésztekercs

A FŰRÉSZTÁRCSÁK ÁPOLÁSA

Szerviz esetén csak eredeti pótalkatrészek használhatók. Egyéb tartozékok használata 
veszélyes lehet, és megrongálhatja a készüléket.  
A pótalkatrészekről az info@fieldmann.cz. oldalon találhatók részletes információk. 

VIGYÁZAT!
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8. ES MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-5:2010
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2006+A1+A2
EN 61000-3-3:2013
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A FAST ČR, a.s. társaság, jogosult a gyártó nevében eljárni.

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

Kelt Prágában, 2015. 09.30-án

Név: Ing. Zdeněk Pech
Az igazgatóság elnöke Aláírás és bélyegzők:                                         Podpis a pečiatka

Es megfelelőségi nyilatkozat

Termék / márka: DUPLA ÉLŰ VÁGÓSZERSZÁM / FIELDMANN
Típus / modell: FDK 2003 - E.....................................230V/50Hz/1050W/5500rpm/125mm 
A termék az alább felsorolt előírásoknak:

és szabványoknak megfelel:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a meghatároz-
ott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról (kodifikált változat) (EGT vonatkozású szöveg).
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/108/EK irányelve (2004. december 15.) az elektromág-
neses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irán-
yelv hatályon kívül helyezéséről.
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/
16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás).
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/EK irányelve (2003. január 27.) egyes veszélyes 
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról.

 

FDK 2003-E
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9. MŰSZAKI ADATOK

DVOJKOTÚČOVÁ PÍLA

Tápáram:
Teljesítmény:
Üresjárati fordulatszám:
Védelmi osztály:
A fűrésztárcsa átmérője:
A vágás mélysége:
Akusztikai nyomásszint
Akusztikai teljesítményszint
Rezgések:

230V/50Hz
1050W
5500 min-1

II
125mm
31mm
97.5dB, K = 3dB
108.5dB, K = 3dB
ah.D1 = 2.232 ms-2 , K = 1.5 ms-2

Használati útmutató - nyelvi változat.

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

A szöveg, kivitel és műszaki specifi kációk előzetes fi gyelmeztetés nélkül változhatnak és a változtatások joga
fenntartva.

NÁVOD NA OBSLUHUDVOJKOTÚČOVÁ PÍLA
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10. MEGSEMMISÍTÉS
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 
CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre 
helyezze el!

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés 
nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos
vagyelektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes 
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő 
helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek 
visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes 
megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre 
kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen
kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy 
a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyenfajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi 
előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a 
szükséges
információkat az eladójától vgy beszállítójától

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, 
kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy 
az eladójától

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

FDK 2003-E
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