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 Elektromos dekopírfűrész
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az elektromos dekopírfűrészt. Az Ön személyes 
biztonsága érdekében kérjük, használat előtt olvassa el és tanulmányozza át ezeket az 
utasításokat. Az utasításokat tegye el biztos helyre későbbi felhasználás céljából.
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 Általános biztonsági utasítások

1.  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
  FIGYELEM! 

A készülék használata előtt kérjük fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Fontos biztonsági figyelmeztetések
 Óvatosan csomagolja ki a terméket, és mielőtt kidobná a csomagolóanyagokat, ellenőrizze, hogy 

a csomagolás tartalmazza a termék összes alkatrészét.
 A terméket helyezze száraz helyre és gyermekektől távol.
 Olvassa el az összes fi gyelmeztetést és utasítást. Az intő fi gyelmeztetések és utasítások be nem tartása 

balesetet, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Csomagolás
A termék csomagolásban van, amely védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újra felhasználható 
nyersanyag, ezért ajánlatos újrahasznosítani. 

Használati utasítások
Mielőtt elkezdené a munkát a szerszámmal, olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat és üzemeltetési 
utasításokat. Ismerkedjen meg alaposan a szerszám kezelőelemeivel és azok megfelelő használatával. Az 
utasításokat tegye el biztos helyre későbbi felhasználás céljából. Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolást, 
beleértve a belső csomagolóanyagokat, a nyugtát és a jótállási kártyát, legalább a garancia időtartamára 
őrizze meg. Szállítás esetén csomagolja a szerszámot a gyártó által szállított eredeti dobozba, ezáltal garantálja 
a termék maximális védelmét szállítás során (például szervizbe szállításkor vagy küldéskor). 

Megjegyzés: Ha továbbítja a szerszámot egy másik felhasználónak, mellékelje az utasításokat is. 
A mellékelt használati utasítás betartása előfeltétele a szerszám helyes használatának. Az üzemeltetési 
utasításokon kívül a használati utasítások a karbantartási és javítási munkákat is tartalmazzák.

A gyártó nem vállal felelősséget balesetekért vagy károkért, amelyek a kézikönyv 
utasításainak be nem tartásából erednek.
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2. JELZÉSEK

A termék megfelel az alkalmazandó 
szabványok és előírások követelményeinek.

A készülék használata előtt fi gyelmesen 
olvassa el a használati útmutatót.

Kettős szigetelés.

Viseljen szemvédőt

Viseljen fülvédőt

Újrahasznosítható 
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3. A SZERSZÁM ÉS MELLÉKELT TARTOZÉKOK 
LEÍRÁSA

Ezt a dekopírfűrészt fa, vas, színesfémek és műanyagok vágására tervezték szabványos fűrészlap használatával. 
A dekopírfűrész használata előtt ismerkedjen meg a vezérlőelemekkel és a biztonsági követelményekkel. (lásd 1.kép)

1. Porkivezető nyílás 
2. Fordulatszám-szabályzó
3. Be/kikapcsoló
4. Reteszelőgomb 
5. Átlátszó burkolat 
6. Fűrészlap bilincs

7. Vezérműszíjtárcsa
8. Elővágás választó
9. Alapzat 

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

 Dekopírfűrész
 Párhuzamos vezetőléc
 2 fűrészlap
 Garancialevél
 Használati útmutató

Ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

4. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a biztonsági utasításokat, jegyezze meg, és tartsa 
őket biztonságos helyen

  FIGYELEM!
Elektromos meghajtású elektromos gépek és szerszámok használatakor fontos az alábbi biztonsági utasítások 
betartása és követése az áramütés, összes egyéb személyi sérülés és a tűz veszélye elleni védelem biztosítása 
érdekében. Az alábbi utasításokban a „szerszám” kifejezés olyan elektromos szerszámra vonatkozik, amelyet az 
áramellátó géphez (a hálózati kábellel), valamint az akkumulátorral működtetett szerszámhoz (a hálózati kábel 
nélkül) csatlakoztatnak. Mentse el az összes fi gyelmeztetést és útmutatást a későbbi felhasználás céljából.

Munkakörnyezet
 A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen és sötét helyek a munkahelyen általában 

balesetet okoznak. Tárolja a nem használt szerszámokat.
 Ne használjon elektromos kéziszerszámot olyan környezetben, ahol tűz vagy robbanás veszélye áll fenn; ez 

különösen azokon a helyeken érvényes, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por van jelen. A elektromos 
szerszám kommutátorán szikrák keletkeznek, melyek meggyújthatják a port vagy gázokat.
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 Az elektromos szerszámokkal történő munkavégzés során el kell kerülni az illetéktelen személyek, különösen 
a gyermekek belépését a munkaterületre! Figyelem elvonás esetén elveszítheti az irányítást az éppen végzett 
tevékenység felett. Semmi esetre sem hagyja az elektromos szerszámot felügyelet nélkül. Ne engedje, hogy 
állatok közeledjenek a készülékhez.

 Elektromos biztonság
 Az elektromos szerszám tápkábel-dugójának meg kell felelnie a konnektorhoz. Semmilyen módon ne 

módosítsa a csatlakozódugót. Soha ne használjon semmiféle adaptert, ha a szerszám tápkábelének dugója 
biztonsági csapszeggel van ellátva. A sértetlen dugók és a megfelelő konnektorok használata megelőzi az 
áramütés veszélyét. Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni egy újra. Beszerezhető a hivatalos szervizközponttól 
vagy az importőrtől.

 Kerülje a test érintkezését földelt tárgyakkal, például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és 
hűtőszekrényekkel. Az áramütés veszélye megnő, ha teste érintkezésben van a földdel.

 Az elektromos szerszámot ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek. Soha ne érintse meg az elektromos 
szerszámot nedves kézzel. Soha ne mossa meg az elektromos szerszámokat a csap alatt, és soha ne 
merítse vízbe.

 A tápkábelt ne használja más célra, mint amire eredetileg szánták. Soha ne hordozza vagy húzza az 
elektromos kéziszerszámot a tápkábelnél fogva. Ne válassza le a szerszámot a tápellátásról a tápkábelnél 
húzva. Védje a tápkábelt az éles vagy forró tárgyakkal való érintkezés által okozott mechanikai károktól.

 A hálózati kábellel felszerelt szerszámot kizárólag váltakozó áramú áramforráshoz szabad csatlakoztatni. 
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a szerszám sorozatszámmal ellátott címkére 
nyomtatott adatokkal.

 Soha ne dolgozzon olyan szerszámokkal, melyeknek sérült a tápkábele vagy csatlakozója, amely a földre 
esett, vagy egyéb módon sérült.

 Hosszabbító kábel használatakor mindig ellenőrizze, hogy a kábel műszaki adatai megfelelnek a szerszám 
sorozatszámának címkéjén feltüntetett információknak. Ha a szabadban dolgozik az elektromos 
szerszámmal, olyan használjon hosszabbítót, amely a szabadban használható. Ha a hosszabbítóval dobot 
használ, a kábelt tekerje le, hogy megakadályozza a túlmelegedését.

 Ha az elektromos kéziszerszámot nedves környezetben vagy szabadban használja, csak akkor használja, 
ha egy< 30 mA RCD-vel ellátott áramkörhöz csatlakozik. Az áramvédővel ellátott áramkör használata 
csökkenti az áramütés veszélyét.

 Munka közben tartsa a kézi elektromos szerszámokat a szerszám szigetelt fogófelületeinél, mert a szerszám 
vágó- vagy fúróelemei működés közben rejtett huzallal vagy tápkábellel érintkezhetnek.

Személyi biztonság
 Az elektromos kéziszerszám használatakor legyen óvatos és fi gyelmes, és mindig teljes mértékben 

az elvégzendő munkára koncentráljon. Összpontosítson az éppen végzett munkára. Ne használja az 
elektromos szerszámot, ha fáradt vagy drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt van. Elektromos 
kéziszerszám használatakor a pillanatnyi fi gyelmetlenség is súlyos személyi sérüléseket okozhat. 
Az elektromos kéziszerszám használata közben tilos enni, inni és dohányozni.

 Használjon védelmi eszközöket. Mindig használjon látásvédelmet. Használjon védőeszközöket, amelyek 
megfelelnek a végzett munka jellegének. A munkakörülményekkel összhangban alkalmazott védőeszközök, 
például légzőkészülékek, csúszásmentes biztonsági cipők, fejvédő vagy hallásvédő eszközök csökkentik 
a személyi sérülések kockázatát.
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 Kerülje a szerszám akaratlan elindításának lehetőségét. Ne hordozza a szerszámot az ujjával a kapcsolón 
vagy a kioldón, ha a hálózathoz van csatlakoztatva. Mielőtt a szerszámot a tápegységhez csatlakoztatná, 
ellenőrizze, hogy a kapcsoló vagy a kioldó „off” (ki) állásban van. A szerszám hordozása az ujjával 
a kapcsolón vagy a kioldón, vagy a szerszám csatlakoztatása az aljzathoz, miközben a kapcsoló „on” (be) 
állásban van, súlyos sérüléseket okozhat.

 Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítson el minden beállító eszközt és kulcsot. A csavarkulcs 
vagy más szerszám, amely a szerszám forgó részéhez marad csatlakoztatva, súlyos személyi sérüléseket 
okozhat.

 Munka közben mindig álljon szilárdan, hogy ne veszítse el az egyensúlyát. Csak olyan helyen dolgozzon, 
amely biztonságos elérhetőségen belül van. Soha ne becsülje túl a saját erejét. Ha fáradt, ne használja az 
elektromos szerszámot.

 Viseljen megfelelő öltözéket. Használjon munkaruhát. Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert. Ügyeljen arra, 
hogy haja, ruhája, kesztyűje vagy más testrészei ne kerüljenek túl közel az elektromos szerszám forgó vagy 
melegedő részeihez.

 Csatlakoztassa a készüléket a porelszívóhoz. Ha az eszköz lehetővé teszi a porgyűjtő vagy elszívó eszköz 
csatlakoztatását, ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően van csatlakoztatva és használva. Az ilyen 
berendezés használata csökkentheti a por hatásaival kapcsolatos veszélyeket.

 Rögzítse erősen a munkadarabot. Használjon ács bilincset vagy satut a darabolandó rész rögzítéséhez.
 Ne használja az elektromos szerszámot alkohol, drogok, gyógyszerek vagy más kábítószer vagy addiktív 

anyag befolyása alatt.
 Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fi zikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező 

személyek (beleértve a gyermekeket), nem szabad tapasztalat és ismeretek hiányában használni, kivéve, 
felelős személyek felügyelete és utasításai mellett, aki felel a készülék biztonságos használatáért és 
a személyek biztonságáért. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak 
a készülékkel.

Az elektromos szerszám használata és karbantartása
 Mindig válassza le az elektromos szerszámot a hálózatról, ha a munka során bármilyen probléma merül fel, 

valamint minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt, minden műszakváltáskor és a munka befejezése 
után! Soha ne dolgozzon olyan elektromos szerszámokkal, amelyek bármilyen módon sérültek.

 Ha az eszköz szokatlan zajt vagy szokatlan szagot bocsát ki, azonnal hagyja abba a munkát.
 Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszámok jobban és biztonságosabban 

működnek, ha olyan sebességgel használják őket, amelyre tervezték őket. Az adott tevékenységhez 
használjon megfelelő szerszámot. A megfelelő szerszámmal történő munka hatékonyabb és 
biztonságosabb.

 Ne használjon olyan elektromos szerszámot, melyet a vezérlőkapcsolóval nem lehet biztonságosan be- és 
kikapcsolni. A szerszám használata ebben az állapotban veszélyes. A hibás kapcsolókat szakszerviznek kell 
javítania.

 A beállítások megkezdése, a tartozékok cseréje vagy a karbantartás előtt válassza le a szerszámot az 
áramforrásról. Ez az intézkedés megakadályozza a véletlen indítás kockázatát.

 Tartsa a nem használt elektromos kéziszerszámot gyermekektől és illetéktelen személyektől elzárva. 
Az elektromos szerszám gyakorlatlan személy kezében veszélyes lehet. Az elektromos szerszámok 
tárolásához válasszon száraz és biztonságos helyet.

 Tartsa a szerszámokat jó állapotban. Rendszeresen ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállításait 
és mozgathatóságát. Ellenőrizze, hogy a védőburkolat vagy más alkatrészek nem sérültek, és nem 
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akadályozzák a szerszám biztonságos működését. Ha a szerszám megsérült, további használat 
előtt biztosítsa helyes javítását. Sok sérülés származik az elektromos szerszámok karbantartásának 
elmulasztásából.

 Tartsa élesen és tisztán a vágóberendezéseket. A megfelelően karbantartott és élezett szerszámok 
megkönnyítik a munkát, csökkentik a sérülések kockázatát és lehetővé teszik a munkafolyamat könnyebb 
irányítását. A kezelési útmutatóban meghatározottaktól eltérő kiegészítők használata a szerszám 
károsodását és a személyek sérülését okozhatja.

 Az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a szerszámfejeket stb. használja, ezen utasításoknak 
megfelelően és az adott szerszámtípusra, a munkakörülményekre és a munka típusára vonatkozóan leírt 
módon. A szerszám megadottól eltérő célra történő használata veszélyes helyzeteket okozhat.

 Akkumulátorral működő szerszám használata
 Az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „0-off” (0-ki) helyzetben van. 

Az akkumulátor bekapcsolt szerszámba helyezése veszélyes helyzetet okozhat.
 A feltöltéshez csak a gyártó által meghatározott töltőt használjon. Más típusú akkumulátorhoz való töltő 

használata károsíthatja az akkumulátort és tüzet okozhat.
 Csak a szerszámhoz meghatározott akkumulátorokat használjon. Más akkumulátorok használata sérülést 

vagy tüzet okozhat.
 Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol fémtárgyaktól, például csatlakozóktól, villáskulcsoktól, 

csavaroktól vagy egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek összekapcsolhatják az akkumulátor érintkezõit. 
Az elem rövidzárlata komoly sérüléseket, égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

 Az akkumulátorokat óvatosan kezelje. A nem megfelelő karbantartás esetén, az akkumulátorból vegyi 
anyagok szivároghatnak ki. Ne érintse meg az anyagot, és ha mégis kapcsolatba kerül vele, folyó vízzel 
öblítse le az érintett területet. Ha a vegyszer szemmel érintkezik, haladéktalanul kérjen orvosi segítséget. 
Az akkumulátorból kiszivárgó vegyszer súlyos sérüléseket okozhat.

 Szerviz
 Ne cserélje ki a szerszám alkatrészeit, ne javítsa meg őket, és semmilyen módon ne próbálja módosítani. 

A szerszámok javítását bízza szakemberre.
 A termék bármilyen javítása vagy módosítása, amelyet cégünk előzetes beleegyezése nélkül végeztek, 

elfogadhatatlannak minősül (a felhasználó sérülését vagy egészsége károsodását okozhatja).
 A szerszámok javítását mindig bízza hitelesített szervizközpontra. Csak eredeti vagy ajánlott pótalkatrészeket 

használjon. Ez garantálja a felhasználó és szerszámok biztonságát.

5. SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
   FIGYELEM! A termék használata előtt olvassa el fi gyelmesen ezeket a biztonsági utasításokat, és tartsa 

azokat biztonságos helyen.

 Ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel a típustáblán feltüntetett értéknek. Ez a szerszám 
kétvezetékes tápkábellel és dugóval van ellátva!

 Ha poros környezetben vág vagy fúr, viseljen védőszemüveget és arc- vagy porvédő maszkot.
 Viseljen megfelelő hallásvédőt, ha ezt a szerszámot hosszabb ideig használja, vagy olyan helyeken, ahol 

nagy a zaj.
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 Ha a szerszámok porelszívó és -gyűjtő eszközök csatlakoztatásához való adapterrel vannak felszerelve, 
ellenőrizze, hogy megfelelően vannak csatlakoztatva és megfelelően működnek. Mindig ürítse ki a porzsákot, 
ha az tele van.

 A munkadarab rögzítéséhez használjon bilincseket vagy satut. Ez biztonságosabb, mintha a kezét 
használná, és mindkét keze felszabadul a szerszám működtetésére.

 Gondoskodjon arról, hogy a tápkábelt úgy vezesse el, hogy ne lehessen benne megbotlani, rálépni és ne 
legyenek rajta nehéz tárgyak. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne sérüljön meg.

 Az utasítások nem betartása esetén sérülésveszély áll fenn.
 Ez a dekopírfűrész megfelel az alkalmazandó műszaki előírások és szabványok követelményeinek.
 Ha ezzel a dekopírfűrésszel dolgozik, annak védőburkolatát mindig le kell nyomni.
 Rendszeresen ellenőrizze a fűrészlap bilincsének mindkét csavarját.
 Ne használjon sérült vagy kopott fűrészlapokat.
 Rendszeresen ellenőrizze a vezetőtárcsák beállítását.
 Ne kapcsolja be a fűrészt, amikor a fűrészlap a munkadarabba van behelyezve.
 Soha ne terhelje túl a fűrészt annyira, hogy a motor leálljon.
 Soha ne próbálja megállítani a fűrészlap mozgását, még akkor sem, ha a fűrész motorja ki van kapcsolva.
 Maga a fűrészlap eltávolítása nagyon gyors. A fűrészlap fogai nagyon élesek.
 Soha ne irányítsa a fűrészt másik személyre.
 Használjon védőfelszerelést zaj, por és rezgés ellen!!!

  FIGYELEM! Őrizze meg ezt a biztonsági útmutatót!!!

6.  HALLÁSVÉDELEM
  FIGYELEM! 

Ha a hangnyomásszint meghaladja a 85,0 dB (A) értéket, viseljen megfelelő hallásvédelmet a halláskárosodás 
megelőzése érdekében!

7. ÖSSZEÁLLÍTÁS
  FONTOS!

Mindig húzza ki a szerszámot az aljzatból az összeszerelés előtt.

Fűrészlapcsere (2. ábra)
Csavarkulccsal lazítsa meg a csavart, és helyezze a fűrészlapot a pozícionáló horonyba úgy, hogy a fogai előre 
mutassanak. Győződjön meg róla, hogy a fűrészlap hátsó széle illeszkedik a fűrészlap bilincsbe, majd engedje ki 
a fűrészlap bilincs kart. 
Fordított sorrendben távolítsa el a fűrészlapot.

Bekapcsolás és kikapcsolás (3. ábra)
 A be-/kikapcsoló (3) megnyomásával kapcsolja be a szerszámot. 
 A szerszám kikapcsolásához engedje el ezt a kapcsolót. 
 Ha azt szeretné, hogy ez az eszköz folyamatos üzemmódban működjön, nyomja meg a reteszelőgombot (4). 
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Folyamatos sebességszabályozás (3. ábra)
 A sebességszabályozó (2) előre- vagy hátrafelé fordításával különböző sebességeket érhet el. 
 A sebességet a vágandó anyaghoz kell igazítani. Alapvetően a nagyobb sebesség lehetővé teszi 

a munkadarabok gyorsabb vágását, de a fűrészlap élettartama rövidebb lesz. 
 Az „1” pozíció a legalacsonyabb sebességet biztosítja. Az „6” pozíció a legmagasabb sebességet biztosítja. 

(lásd 3.kép)

Vágási szög beállítása
 Ez az alap 45°-os szögben (balra vagy jobbra) állítható a fűrész irányához képest, hogy megkönnyítse 

a kontúrvágást. A szerszámhoz mellékelt hatszögletű csavarkulcs segítségével lazítsa meg a talp alatti két 
rögzítőcsavart (A), állítsa a talpat a kívánt szögbe, majd húzza meg újra a csavarokat (A). (lásd 4.kép)

 Mozgassa az alapot előre és döntse meg, amíg el nem éri a kívánt szöget, a szög 0° és 45° között lehet 
(balra és jobbra). (lásd 5.kép) 

 A pontos vágás eléréséhez próbavágást kell végezni, meg kell mérni a munkadarabot, és újra be kell állítani 
a szöget, amíg a helyes beállítást el nem érjük. 

Elővágott vagy egyenes vágás 
Ez a dekopírfűrész négy vágási móddal rendelkezik, egy az egyenes vágásokhoz és három a gérvágásokhoz. 
Az elővágás során a fűrészlap agresszívebben mozog, és ezt a vágási módot puha anyagok, például fa vagy 
műanyag vágására tervezték. Az elővágás gyorsabb vágást biztosít, de durvább vágási felülettel. Az elővágás 
során a fűrészlap a vágási löket során történő fel-le mozgatás mellett előre is mozog.

  Megjegyzés:
 Fémeket vagy keményfákat soha nem szabad elővágással vágni.

A vágási mód beállításához állítsa az üzemmód tárcsát (8) a négy állás egyikébe: 0, 1, 2 és 3. A 0. pozíció 
egyenes vágásokhoz való. Az 1., 2. és 3. pozíciót az elővágással történő vágásokhoz kell használni. A vágás 
agresszivitása növekszik, ahogy a tárcsát ebben az üzemmódban egytől háromig mozgatja, a legagresszívabb 
vágás a hármas pozícióban érhető el. (lásd 7.kép)

8. HASZNÁLAT
 Soha ne használjon olyan fűrészlapot, amely nem alkalmas a vágandó munkadarabhoz.
 Tartsa a fűrészt maga előtt, és mindig szorosan fogja meg a fogantyúnál fogva.
 A fűrész elindításakor győződjön meg, hogy a fűrészlap nem ér hozzá semmihez, és hogy nincs az útjában 

hálózati kábel.
 Győződjön meg, hogy a munkadarab szilárdan be van szorítva, és hogy a vágási vonal egyértelműen van 

jelölve.
 Ha lehetséges, csatlakoztasson szívófejet a szerszámhoz.
 Kapcsolja be a fűrészt. Helyezze az alapot a munkadarabra, és helyezze a fűrészlapot a megjelölt vágási 

vonalra.
 Kezdje meg a vágást, de ne gyakoroljon a szükségesnél nagyobb nyomást a fűrészlapra. Kerülje 

a fűrészlapra gyakorolt oldalirányú nyomást.
 Különleges utasítások a dekopírfűrésszel történő vágáshoz
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 Helyezze az alapot a munkadarabra úgy, hogy a fűrészlap függőlegesen és a vágási vonalhoz képest 
megfelelően, érintkezés nélkül helyezkedjen el. 

 Kapcsolja be a fűrészt, óvatosan döntse meg, és egyidejűleg támassza meg az alappal, amíg a fűrészlap 
a vágási vonalnál nem érintkezik a munkadarabbal. 

 Hagyja, hogy a fűrészlap áthaladjon a munkadarabon, és továbbra is döntse lefelé a fűrészt, amíg az alap 
egy szintbe nem kerül a munkadarabbal, és a fűrészlap merőleges a munkadarabra. Ha szükséges, fúrjon 
egy megfelelő átmérőjű lyukat a munkadarabba, amelyet kiindulási pontként használhat. 

Fa vágása 
Ellenőrizze, hogy a vágott munkadarabban nincsenek szögek vagy más fémtárgyak. Mindig használjon 
védőmaszkot.
Fém vágása 
Javasoljuk, hogy a szerszám védelme és a túlmelegedés megelőzése érdekében kenje be az anyagot és 
a fűrészlapot vágóolajjal. A munkadarabot mindkét oldalról támassza meg fa gerendákkal. 

Műanyag vágása 
Először mindig végezzen próbavágást, hogy ellenőrizze, hogy az anyag elviseli a vágás során keletkező hőt. 

  FONTOS!
Rendszeresen ellenőrizze a fűrész összes csavarját, különösen azokat, amelyek a fűrészlapot rögzítik. 
Ha szükséges, húzza meg. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szénszálak jó állapotban vannak. Ha a szénszálak 
elhasználódtak, cserélje ki. 

Kenés (1. ábra)
Rendszeresen vigyen fel egy csepp olajat a vezérműszíjtárcsára. 

9. A SZERSZÁM KARBANTARTÁSA
 
Túlterhelés
Fűrészelés közben soha ne fejtsen ki túl nagy erőt. A túl nagy nyomás csökkenti a szerszám sebességét és 
jelentősen rontja a teljesítményt. Ez túlterhelést okozhat, ami árthat a szerszám motorjának. Ha a szerszám 
túl forró, működtesse két percig terhelés nélkül, majd egy kis időre hagyja abba a munkát. Tisztítsa meg 
a szerszámot tiszta ruhával és kefével. Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek eltömődve.

10. JÓTÁLLÁS
A jótállási jegy csak akkor érvényes, ha azt a vásárlást igazoló bizonylattal együtt mutatják be.
Tegye mindkét dokumentumot biztonságos helyre. A jótállási időn belüli reklamáció esetén forduljon az 
eladóhoz vagy hivatalos szervizközponthoz. A jótállás kiterjed a termék minden olyan hibájára és a jótállási 
időszak alatt felmerülő hibájára, amelyet bizonyítottan anyag- vagy gyártási hiba okozott. Ilyen esetben a termék 
megjavításra és/vagy beállításra kerül. A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos elhasználódására, valamint 
a túlmelegedés, nem megfelelő tartozék használata vagy a termék nem megfelelő kezelése által okozott hibákra.
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11.  MŰSZAKI ADATOK
Névleges feszültség / frekvencia 230–240 V  50 Hz

Teljesítmény 710 W 

Fordulatszám üresben 800-3 000/perc  

Vágási szögtartomány 0  45°

Maximális vágási mélység Fa: 80 mm

Acél: 6 mm

Felhasználói kézikönyv - csak nyelvi változat.
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12. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
Az összes használt csomagolóanyagot a hulladékkezelő hatóság által kijelölt helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé 
dobni. Vigye el a termékeket az erre meghatározott gyűjtőudvarokba, ahol gondoskodnak 
helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió 
egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos 
új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő 
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul 
a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti 
és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi 
önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen 
típusú hulladék helytelen megsemmisítése esetén a vonatkozó nemzeti előírásoknak 
megfelelően bírságok szabhatók ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt 
a termék eladójától vagy forgalmazójától. Megsemmisítés Európai Unión kívüli 
országokban. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, kérje a helyi hatóságoktól vagy 
a forgalmazótól a megsemmisítéssel kapcsolatos információkat.

Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

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

Eredeti nyelvű felhasználói kézikönyv.

Megsemmisítés







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy
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A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu






