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Elektromos orrfűrész
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNV

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az elektromos orrfűrészt. A készülék használata előtt 
fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
  FIGYELEM!

Használat előtt olvassa el fi gyelmesen a használati útmutatót.

Fontos biztonsági fi gyelmeztetések
 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 fi gyelmeztetést és utasítást. A fi gyelmeztetések 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 fi gyelmesen 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. SZIMBÓLUMOK

A gép a jóváhagyott szabványokkal 
összhangban került legyártásra.

A gép használatba vétele előtt olvassa el a 
használati útmutatót.

Használjon védőfelszerelést szem

Használjunk védőfelszerelést fül
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A készülék és mellékelt tartozékok leírása

3. A KÉSZÜLÉK ÉS MELLÉKELT TARTOZÉKOK
LEÍRÁSA

1. Kapcsoló
2. Lezárógomb
3. Sebesség lezárás
4. Fűrészlap
5. Támasztólemez
6. Fűrészlaptartó
8. Támasztólemez-beállító kar
9. Üzemeltetési LED fények

Mellékelt tartozékok 
Távolítsa el a doboz összes tartalmát, és ellenőrizze, hogy az alább felsorolt elemek közül egy sem hiányzik és 
szállítás közben nem sérültek meg. 

 Orrfűrész
 2 fűrészlap 
 Garancialevél 

Megfelelőségi nyilatkozat (CE)
 Felhasználói kézikönyv 

Ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
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4. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A következő biztonsági utasításokat fi gyelmesen olvassa el, jegyezze meg és őrizze meg.

  FIGYELMEZTETÉS! 
Az elektromos gépek és szerszámok használata esetén fontos respektálni és betartani a következő biztonsági 
utasításokat az elektromos aram által okozott balesetek, személyi sérülések és a tűz keletkezése veszélyének 
meggátolásának szempontjából. Az „elektromos szerszámok” kifelyezés magába foglalja nemcsak az 
elektromos áram által táplált (kábelen keresztül), de az akumlátorból táplált szerszámokat is (kábel nélkül). 
Őrizze meg a fi gyelmeztetéseket és utasításokat a jövőbeni használathoz.

Munkavégzési terület
 A munkavézési területet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A rendetlenség és a nem megfelelő megvilágítás 

gyakran a balesetek okozói. Rakja el a szerszámokat, amelyeket éppen nem használ.
 Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol tűz vagy robbanásveszély állhat 

fenn, tehát olyan helyeken, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatóak. Az elektromos 
szerszámokban szikrák keletkeznek, melyek előidézhetik a porok és gőzök gyulladását. Gondoskodjon arról, 
hogy az állatok ne férjenek hozzá a szerszámhoz.

 Az elektromos szerszámok használatakor akadályozzák meg az illetéktelen személyek, főleg a gyerekek 
bejárását a munkavégzési területre. Ha zavarva vannak a munka közben, elveszthetik a kontrollt a 
munkatevékenység felett. Semmi esetre se hagyja az elektromos szerszámokat felügyelet nélkül.

Biztonsági utasítások elektr. árammal való munkavégzéskor
 Az elektromos szerszám kábelének hálózati csatlakozójának meg kell felelnie az aljzattal. Soha semmilyen 

körülmények között ne hajtsanak végre módosításokat az elektromos kábelen. Olyan szerszámra, amely 
elektromos csatlakozója védőérintkezővel van ellátva, soha ne használjunk elosztót, sem egyéb adaptert.. 
A sértetlen hálózati csatlakozók és a megfelelő aljzatok csökkentik az elektromos áram által okozott 
sérülés veszélyét. A sérült vagy öszegubancolt kábelek növelik az elektromos áram által okozott sérülések 
veszélyét. Abban az esetben, ha a hálózati kábel megsérül, ezt cseréljük speciális hálózati kábelre, amelyet a 
gyártónál, illetve ennek üzleti képviselőjénél szerezhet be.

 Óvakodjanak a testrészek érintkezésétől a földelt területtel, például a csővezetékek, központi fűtőtestek, 
gáztűzhelyek és hűtőszekrények esetében. Az elektromos áram által okozott sérülések veszélye nagyobb, ha 
az Ön teste érintkezésben áll a földdel.

 Az elektromos szerszámokat ne tegye ki az eső, pára és víz hatásainak. Az elektromos szerszámokhoz sose 
nyúljunk vizes kézzel. Sose mossa fólyóvíz alatt vagy ne mártsa be víz alá az elektromos szerszámokat.

 Sose használja az elektromos kábelt más célokra, mint ami a rendeltetése. Soha ne húzzák vagy hordozzák 
az elektromos szerszámokat az elektromos kábelük által.

 Sose a kábelon keresztül húzzák ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozóját az aljzatból. A 
csatlakozódugót ne húzzuk a kábelnél fogva. Ügyeljünk, hogy az elektromos csatlakozókábelt ne sértsük 
meg éles, sem forró tárgyal.

 Az elektromos szerszámok kizárólag váltóárammal való működésre voltak kigyártva. Mindig ellenőrizze le, 
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszámon levő címkén feltüntetett adatokkal.

 Sose dolgozzunk olyan szerszámmal amelynek sérült az elektromos kábele, vagy a hálózati csatlakozója, 
netán leesett vagy másképpen van megsérülve.



HU 46

FDPO 200711-E

Általános biztonsági utasítások

 Hosszabbító kábel használata esetén mindig ellenőrizze, hogy annak műszaki paraméterei megfelelnek-e a 
szerszám ismertető címkéjén feltüntetett adatoknak. Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban 
használja, alkalmazzon olyan hosszabbító kábelt, amely alkalmas a szabadban való használatra. 
Hosszabbító dobok használata esetén tekerje le azokat, hogy megelőzze azok túlmelegedését.

 Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben vagy a szabadban használja, csak akkor 
szabad használni azt, ha az 30 mA-es túláramvédelemmel ellátott áramkörbe van bekötve. /RCD/ 
védelemmel ellátott áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.

 Az elektromos kézi szerszámot kizárólag a megmarkolásra kialakított szigetelt felületeken tartsa, mivel 
működés közben a vágó- vagy fúrószerszám rejtett vezetékkel vagy saját kábelével érintkezhet.

Személyek biztonsága
 Az elektromos szerszámok használatakor legyenek fi gyelmesek, maximálisan fi gyeljenek oda a végzett 

tevékenységre, amit éppen végrehajtanak. Öszpontosítsanak a munkára.
 Sose dolgozzanak elektromos szerszámokkal ha fáradtak, kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása 

alatt vannak. Egy pillanatnyi fi gyelmetlenség az elektromos szerszámok használatakor komoly sérüléseket is 
okozhat. Az elektromos szerszámok használata közben ne egyenek, ne igyanak és ne dohányozzanak.

 Használjanak munkavédelmi eszközöket. Mindig használjanak szemvédőt. Használjon olyan munkavédelmi 
eszközöket amelyek megfelelnek az adott munkának. A munkavédelmi eszközök, mint pl. a reszpirátor, 
biztonsági lábbeli csúszásgátló talpazattal, fejvédő vagy hallásvédő, a munkafeltételekhez való 
alkalmazáshoz csökkentik a személyek sérülésének veszélyét.

 Óvakodjanak a nem szándékos elektromos szerszámok beindításától. Ne helyezzenek át szerszámot úgy, 
hogy feszültség alatt van és melynek be-, kikapcsolóján rajtatartják az ujjukat. A hálózatba való kapcsolás 
előtt győződjenek meg arról, hogy a be-, kikapcsoló a „kikapcsolt” helyzetben van. A szerszámok áthelyezése 
vagy hálózati aljzatba való helyezése melyeknek be-, kikapcsolóján rajtatartják az ujjukat, vagy a be-, 
kikapcsolójuk a „bekapcsolt” helyzetben van a balesetek okozójává válhat.

 A szerszámok bekapcsolása előtt távalítsa el az összes beállítókulcsot és eszközöket.
 Mindig egyensúlyban és stabil állásban dolgozzon. Csak ott dolgozzon, ahova biztosan elér. Sose becsülje 

túl az erejét és saját képességeit. Ha fáradt, ne használja az elektromos szerszámokat.
 Öltözködjön megfelelő módon. Használjon munkaruhát. Munkavégzéskor ne hordjon bő öltözéket és 

ékszereket. Ügyeljen arra, hogy az Ön haja, ruhája, kesztyűje vagy más testrésze ne kerüljön közvetlen 
közelbe az elektromos szerszámok rotációs vagy felforrósodott részeihez.

 Kapcsolja az elektromos berendezést a porelszívóhoz. Ha a berendezés rendekezik porelszívó vagy 
porfelfogó csatlakozóval, győződjenek meg arról hogy a porelszívó berendezés megfelelően van-e 
csatlakoztatva, ill. használva. Az ilyen berendezések használata meggátolhatja a por által keletkezett 
veszélyt.

 A munkadarabot erősen rögzítse. A megmunkálandó munkadarab rögzítse használjon asztalos szorítót 
vagy satut.

 Ne használjon semmilyen szerszámot, ha alkohol, drog, gyógyszer vagy más kábító-, függőséget okozó 
anyagok hatása alatt áll.

 A berendezést nem kezelhetik olyan személyek (gyerekeket is beleértve), akik csökkentett testi, értelmi 
vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és vonatkozó 
tudásuk, csak abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, illetve a berendezés működtetéséhez 
megkapták a szükséges utasításokat a biztonságukért felelő személytől. A gyerekeknek felügyelet alatt kell 
lenniük, hogy a berendezéssel ne játszhassanak.
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Az elektromos szerszámok használata és karbantartása:
 Az elektromos szerszámot bármilyen munkában előfordult probléma, tisztítás vagy karbantartás, tisztítás 

vagy karbantartás előtt, ill. minden áthelyezés esetén vagy használaton kívül mindíg kapcsolja le az 
elektromos hálózatról! Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha bármilyen módon megsérült.

 Ha a szerszám furcsa hangot vagy bűzt bocsát ki, azonnal fejezze be a munkát.
 Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fog 

dolgozni, ha olyan fordulatszámon van vele dolgova amelyre tervezték. Az adott munkára a megfelelő 
szerszámot használja. A megfelelő szerszám jól és biztonságosan fog dolgozni abban a munkában amire 
gyártották.

 Ne használjon elektromos szerszámot, amelyet nem lehet biztonságosan be- és kikapcsolni a be-, 
kikapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A hibás kapcsolót meg kell javítani az arra 
szakosodott szervizben.

 Az elektromos szerszámot kapcsolja le a hálózatról még mielőtt módosítaná a beállításait, tartozékainak 
cseréjével vagy karbantartásával. Ez az intézkedés korlátozza a véletlenszerű beindítás veszélyét.

 A használaton kívüli elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, amihez nem tudnak hozzáférni sem 
gyerekek, sem illetéktelen személyek. Az elektromos szerszámok a tapasztalatlan felhasználók kezében 
veszélyesek lehetnek. Az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos helyen tárolja.

 Az elektromos szerszámokat tartsa jó állapotban. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok mozgó részeinek 
a mozgóképességét. Ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés a biztonsági burkolaton, vagy más részein, 
amelyek veszélyeztethetik az elektromos szerszámok biztonságos működését. Ha a szerszám megsérült, a 
további használat előtt biztosítsák be a javítását. Sok baleset okozója az elektromos szerszámok helytelen 
karbantartása.

 A vágó szerszámokat tartsák élesen és tisztán. A helyesen karbantartott és kiélesített szerszámok 
megkönnyítik a munkát, korlátozzák a baleset veszélyét és jobban ellenőrizhető a velük való munka. 
Más kellék használata, mint amely a használati utasításban van feltüntetve az importőr által a szerszám 
meghibásodását idézheti elő és baleset okozója lehet.

 Az elektromos szerszámokat, kellékeket, munkaeszközöket, stb. használja ezen utasítások alapján és oly 
módon, amely elő van írva a konkrét elektromos szerszámokra, fi gyelembevéve az adott munkafeltételeket 
és az adott típusú munkát. A szerszámok használata más célokra, mint amelyekre gyártva voltak veszélyes 
helyzetekhez vezethet.

Szerviz
 Ne cseréljék az egyes szerszámok részeit, ne végezzenek el maguk javításokat, más módon se nyúljanak 

bele a szerszámokba. A berendezések javítását bízzuk szakképzett személyekre.
 A termék mindennemű javítása vagy módosítása a mi vállalatunk beleegyezése nélkül nem engedélyezett 

(balesetet idézhet elő, vagy kárt okozhat a felhasználónak).
 Az elektromos szerszámokat mindíg certifi kált szervizben javíttassuk. Csak eredeti vagy ajánlott 

pótalkatrészeket használjanak. Ezzel garantálja Ön és szerszáma biztonságát.

Általános biztonsági utasítások
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5. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ELŐTT
Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megegyeznek 
a hálózattal. 
A készülék beállítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.

Fűrészlapcsere (B2)
 A készülék javítása vagy a fűrészlap cseréje előtt mindig kapcsolja ki és válassza le az áramkörről az 

orrfűrészt. 
 Forgassa el a gyűrűt a fűrészlaptartón (6) a 2. ábrán látható módon, amíg a fűrészlap be nem csúszik 

a fűrészlaptartóban lévő résbe (6). 
 Amikor most ismét elengedi a gyűrűt, vissza kell térnie a kiindulási helyzetbe. 
 Ha nem, próbálja meg a gyűrűt kézzel a kiindulási helyzetbe fordítani. 
 Húzza meg a lapot, és ellenőrizze, hogy megfelelően van rögzítve a tartóban.

Támasztólemez beállítása (B2)
 Oldja ki a kart (8), és húzza vagy tolja a támasztólemezt a kívánt helyzetbe. 
 Tolja vissza a kart (8). 
 Ellenőrizze, hogy a támasztólemez rögzítve van.

Elektronikus sebességszabályozó (B3)
 Ahogy a növekszik a nyomás a kapcsolóra (1), úgy növekszik a sebesség.
 A kívánt sebesség kiválasztásához használja a kapcsolón (1) található sebességválasztót (3). 

+ irányba fordítás: magasabb sebesség 
- irányba fordítás: alacsonytabb sebesség

A készülék bekapcsolása előtt
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6. HASZNÁLAT
Kapcsoló (B3)

Bekapcsolás:
Nyomja meg a kapcsolót (1)
Kikapcsolás:
Engedje el a kapcsolót (1)

Lezárógomb (B3)
A kapcsolót (1) működés közben a lezárgombbal (2) lezárhatja. A lezároláshoz nyomja meg a kapcsoló 
gombot. A készülék kikapcsolásához röviden tartsa lenyomva a kapcsoló gombot.

Szúrófűrész-funkció használata (B5)
Helyezze az orrfűrészt a munkadarabra, az 5. ábra szerint. Kapcsolja be az orrfűrészt és csúsztassa rá a vágni 
kívánt anyagra. Állítsa be a vágási sebességet az anyag szerint.

LED lámpa 
A LED-lámpa (9) lehetővé teszi a munkahely megvilágítását kedvezőtlen megvilágítási körülmények között. 
A LED-lámpa (9) automatikusan kigyullad, amikor a dugó be van dugva.

Tápkábel-csatlakozó-csere
Ha a berendezés tápkábele megsérül, akkor azt biztonsági okokból csak a gyártó, a vevőszolgálat vagy 
hasonlóan képzett személyzet cserélheti.
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 Műszaki adatok | Tisztítás és karbantartás

7. MŰSZAKI ADATOK
Hálózati feszültség AC (vált.) 230  V, 50  Hz

Teljesítmény 710 W

Rezgési sebesség 0 - 2 800 min-1

Vágási mélység, fa 115 mm

Vágási mélység, vas 5 mm

Vágási mélység, fémcső 60 mm

Akusztikai nyomásszint LpA = 82,1 dB (A), KpA = 5 dB (A)

Akusztikai teljesítményszint LwA = 93,1 dB (A), KwA = 5 dB (A)

A rezgéskibocsátás szintje ah, B = 22,5 m/s2, K = 1,5 m/s2

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A tisztítás megkezdése előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Tisztítás 
Minden biztonsági berendezést, szellőzőnyílást és motorháztetőt tartson a lehető legtisztábban, 
szennyeződésektől és portól mentesen. 
Tisztítsa meg a készüléket tiszta ruhával, vagy fújja át alacsony nyomású sűrített levegővel. 
Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg a készüléket. 
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket szappanos nedves ruhával. Ne használjon tisztítószereket vagy 
oldószereket; megsérthetik a készülék műanyag részeit. Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz. 

Szénkefék 
Túlzott szikrázás esetén a keféket ellenőrizni kell, de ezt csak képzett villanyszerelő végezheti. 

  FONTOS
A szénkeféket csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki. 

Karbantartás 
A készülék belsejében nincsenek kiegészítő karbantartást igénylő alkatrészek.
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9. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A felesleges csomagolóanyagot a településén meghatározott hulladékmegsemmisítő helyen semmisítse 
meg.

A készülék és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek. 
A sérült részeket vigye el az újrafeldolgozó központba. Kérdéseivel forduljon a megfelelő 
kormányzati szervhez.

Ez a készülék teljesíti az EU valamennyi alapvető irányelvének követelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és az ilyen változtatások jogát fenntartjuk.

Eredeti nyelvű felhasználói kézikönyv.
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