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ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ 2200W 
POWEG1011 

1 BERENDEZÉS 
Ezeket a modelleket csupán alkalmankénti használatra tervezték a ház-, nyaraló tulajdonosok 
és táborozók számára, valamint olyan általános alkalmazásokra, mint például a tűzifa 
eltisztítása, gallyazása, felvágása, stb. 
Nem kereskedelmi használatra tervezték.  

VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi 
kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést 
kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni. 

2 LEÍRÁS (1. ÁBRA) 
1. Hátsó fogantyú 
2. Első fogantyú 
3. Első ujjvédő / Láncfék 
4. Fűrészlánc 
5. SDS-rendszer 
6. Láncvezető lap burkolata 
7. Láncvezető lap 
8. Hátsó ujjvédő 
9. Hálózati kábel 

10. Rögzítőkarom 
11. Biztonsági zár gombja 
12. Vezetéktartó  
13. Be/Ki kapcsoló 
14. Olajtartály sapkája 
15. Olajszint-mérő 
16. Lánckerék 
17. Vezetőcsap 

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van 

ilyen). 
 Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét. 
 Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi tartozékot, 

hogy azok a szállítás során nem sérültek meg. 
 Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. Majd 

a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, hogy a 
gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, mert az fulladásveszélyt okozhat! 

1 elektromos láncfűrész 
1 kezelési utasítás 
1 lánc 
1 láncvezető lap 
1 láncvezető lap burkolata 
1 fűrészlánc kenőolaj tartálya (üres) 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 

4 JELZÉSEK 
A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk: 
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Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás. 

 

Zaj elleni védőberendezés 
használata javasolt. 

 

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

Védőszemüveg viselete 
javasolt. 
Viseljen védősisakot. 

 

Nem szabad a készüléket 
esőben, nedves vagy vizes 
körülmények között használni. 
A nedvesség áramütést 
okozhat. 

 

Tartsa a nézelődőket távol. 

 

Ha a vezeték sérült, vagy el 
van vágva, azonnal húzza ki a 
dugót a hálózati csatlakozóból. 

 

Áramtalanítsa a készüléket, 
mielőtt, bármi munkát 
végez rajta. 

 

II. Érintésvédelmi osztály – 
Kettős szigetelés. 

 

Az európai irányelveknek 
megfelelő, szükséges és 
alkalmazandó biztonsági 
szabványoknak megfelel. 

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
A láncfűrész használata során mindig be kell tartani a biztonsági utasításokat. A saját és 
mások biztonsága érdekében a láncfűrész használatának megkezdése előtt olvassa el a jelen 
útmutatót, és őrizze meg azt jövőbeli hivatkozás céljából. 
Kizárólag fa, vagy fából készült tárgyak vágására használja a készüléket. A készülék 
rendeltetésétől eltérő alkalmazást a saját kockázatára teszi, mely veszélyes lehet. A gyártó 
nem vonható felelősségre a készülék nem megfelelő használatából eredő károkért. 

5.1 Biztonsági utasítások és baleset-megelőzés 
A láncfűrész nem megfelelő kezelésének elkerülése érdekében, a láncfűrész első használata 
előtt olvassa végig a kezelési útmutatót. Az Ön személyes biztonsága érdekében a láncfűrész 
kezelésére vonatkozó összes információ fontos. Kérjen meg egy szakembert, hogy mutassa 
meg a láncfűrész használatát! 
 Mielőtt az aljzatba dugja a csatlakozódugót, ellenőrizze, hogy a dugó és a vezeték nem-e 

sérült. Ha sérülés jeleit látja, akkor azonnal javíttassa meg szakemberrel. 
 Tilos sérült vezetéket, csatlakozót, dugót, vagy olyan elektromos vezetéket használni, 

mely nem felel meg a követelményeknek. Ha a vezeték sérült, vagy elszakadt, akkor 
azonnal húzza ki az aljzatból. 

 A láncfék kioldása előtt kapcsolja ki a láncfűrészt. 
 Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor a láncfűrésszel dolgozik. 
 A sérülés elkerülése érdekében viseljen szorosan illeszkedő ruhát és védőcipőt. 
 A halláskárosodás elkerülése érdekében viseljen fülvédőt. Arcvédős sisak viselete 

javasolt. 
 Figyeljen oda, hogy stabil legyen a lábtámasza, amikor a láncfűrésszel dolgozik. 
 Tartsa a munkavégzés helyét rendben. 
 Az áramütés megelőzése érdekében kerülje a földelt részekkel történő érintkezést. 
 Mindig húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, mielőtt bármiféle munkához lát a 

készüléken. 
 Csak akkor dugja be készüléket az aljzatba, amikor a ki van kapcsolva. 
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 A láncfűrészt csak egy személy használhatja egyszerre. Az összes többi személynek a 
láncfűrész kilengési tartományán kívül kell tartózkodnia. A gyermekeket és házi állatokat 
minden esetben távol kell tartani. 

 A fűrész nem érhet semmihez hozzá elindításkor. 
 Tartsa mindkét kézzel erősen a láncfűrészt, amikor azzal dolgozik. 
 A láncfűrészt gyermekek és fiatalok nem működtethetik. E tilalom alól az egyedüli kivétel 

azokra a 16, vagy annál idősebb fiatalokra vonatkozik, akik a láncfűrészt felügyelet 
mellett, képzésük keretén belül használják. A fűrészt csak azoknak adhatja kölcsön, akik 
ismerik a jelen típusú láncfűrész használatát, és tudják hogyan kell azt kezelni. Amikor a 
láncfűrészt átadja, mindig adja oda a kezelési kézikönyvet is. 

 A láncfűrészt gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja. 
 A fűrészt csak kipihent és jó egészségi állapotban, azaz jó fizikai állapotban lévő személy 

használhatja. Ha fáradni kezd, akkor tartson szünetet. A láncfűrészt tilos alkohol 
fogyasztása után használni. 

 Tilos a láncfűrészt esőnek és rossz időnek kitenni. Ellenőrizze, hogy van-e elég fény a 
munkavégzés helyén. Tilos gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében szerszámgépet 
használni. 

 Ha egy ideig nem használja a láncfűrészt, akkor úgy kell betárolni, hogy az más 
személyeket ne veszélyeztessen. 

 A fűrészelés megkezdése előtt mindig állítsa be a rögzítőkarmot. 
 Csak akkor távolítsa el a láncfűrészt a fából, amikor a fűrész még működésben van. A 

rögzítőkarom nélküli fűrészelés esetén, a készülék előrehúzhatja a kezelőt. 
 Tilos a láncfűrészt olyan esetben használni, amikor létrán, fán, vagy bármely más nem 

stabil helyen áll. Tilos egy kézzel fűrészelni. 
 A hálózati vezetéknek mindig a kezelő mögött kell lennie. 
 A hálózati vezetéket mindig a láncfűrész hátsó részénél kell elvezetni. 
 Kizárólag az eredeti pótalkatrészeket használja. 
 A kültéren használt láncfűrészt földzárlati árammegszakítóhoz kell csatlakoztatni. 
 Tilos a szerszámgépeket túlterhelni. Azok a megadott teljesítményi tartományon belül 

működnek a legjobban és a legbiztonságosabban. 
 Mindig az adott műveletnek megfelelő szerszámgépet használja. Tilos alacsony 

teljesítményű láncfűrészt nehéz munkához használni. 
 A vezetéket kizárólag az annak megfelelő célra használja. Tilos a szerszámgépet a 

vezetéknél fogva vinni. Tilos a csatlakozódugót a vezetéknél fogva kihúzni az aljzatból. 
Védje a vezetéket hőtől, olajtól és éles szélektől. 

Kültéri hosszabbítókábel 
Kizárólag jóváhagyott és megfelelően felcímkézett hosszabbítókábelt használjon kültéren. 
 Alkalmazzon erős támasztékot, amikor fűrészelt faanyagot, vagy vékony ágakat vág 

(fűrészbak, 7b. ábra). Ne rakjon több fadarabot egymásra, és ne egy másik személy tartsa 
a fát, és főleg ne a lábával tartsa meg a vágandó faanyagot. 

 A farönköket be kell biztosítani. 
 Lejtős terepen mindig a lejtőn felfelé nézve dolgozzon. 
 Átvágáskor mindig érintse a rögzítőkarmot a fűrészelendő fához (Ld. 7b. ábra) 
 Átvágás előtt mindig állítsa be a rögzítőkarmot. Csak ezután kapcsolja be a láncfűrészt és 

kezdjen hozzá a fa fűrészeléséhez. A láncfűrész hátsó végét emelje fel, és az első 
fogantyúval vezesse az irányt. Használja a rögzítőkarmot támasztékként. Ha további 
fűrészeléshez át kívánja helyezni a fűrészt, akkor szakítsa félbe a vágást, és nyomja meg 
kissé az első fogantyút. Húzza egy kicsit vissza a fűrészt, helyezze a rögzítőkarmot a 
vágás mentén lejjebb, és húzza a felfelé a hátsó fogantyút (Ld. 7a. ábra). 

 Csak akkor húzza ki a fűrészt a fából, amikor a fűrész még mozgásban van. 
 Ha több vágást végez, akkor a vágások között kapcsolja ki a láncfűrészt. 
 Beszúró vágást és vízszintes vágást csak szakember végezheti el (nagy a 

visszacsapódás kockázata, ld. 8. ábra). 
 Vízszintes vágásoknál válassza a lehető legkisebb szöget. Ez nagy odafigyelést igényel, 

mert ebben az esetben nem lehet a rögzítőkarmot alkalmazni. 
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 Ha a lánc beragad, amikor a felső széllel vág, akkor a kezelő irányába visszacsapódhat. 
Ebből az okból kifolyólag, amikor csak lehet, az alsó széllel kell fűrészelni, mivel ebben az 
esetben a láncfűrész a kezelővel ellentétes irányba, a fa felé lökődik (Ld. 9. és 10. ábra). 

 Nagyon figyeljen oda, amikor szilánkos fát vág. A levágott darabok bármely irányba 
szétrepülhetnek (sérülés kockázata áll fenn!). 

 Tilos a láncfűrészt szögek, vagy ahhoz hasonló tárgyak eltávolítására használni. 
 Amikor ágakat vág, akkor a láncfűrészt le kell támasztani ahol csak lehet a farönkhöz. 

Tilos a láncvezető lap végével vágni (visszacsapódás kockázata áll fenn, ld. 8. ábra). 
 A gallyazási munkát szakembernek kell elvégezni! Sérülés kockázata áll fenn! 
 Különösen figyeljen oda a nyomás alatt lévő ágakra. Tilos a szabadon álló ágakat lentről 

felfelé átvágni. 
 Tilos a fán állni gallyazás közben. 
 A láncfűrészt nem lehet erdőben történő munkára, pl. erdei fakidöntésre és gallyazásra 

használni. A kábelcsatlakozás következtében a fűrész kezelője nem rendelkezik a 
szükséges mobilitással és a biztonsága nem garantált! 

 Mindig álljon a kidöntendő fa oldalán. 
 A fa tényleges kidöntésekor visszavonulás közben figyeljen oda a lehulló gallyakra. 
 Lejtőn a fűrész kezelőjének a fatörzs fölött, vagy attól balra, illetve jobbra kell állnia, és 

tilos a fatörzs alatt állni. 
 Figyeljen oda az Ön felé guruló farönkökre. Visszacsapódás! 
 Az elektromos fűrész visszacsapódhat, ha láncvezető lap vége (különösen a felső 

negyede) véletlenül megérinti a fát, vagy bármely más kemény tárgyat. Ebben az esetben 
a fűrész kontroll nélkül mozog, és teljes erővel visszacsaphat a kezelő felé (sérülés 
kockázata!). 

 Amikor a láncfűrészen dolgozik, viseljen védőkesztyűt, megfelelő lábbelit, lábszárvédőt, 
valamint szem- és fülvédőt. 

 Ha a munka során esetleg fejsérülés is előfordulhat, pl. fa kivágásakor, gallyazáskor, vagy 
fakidöntéskor, akkor arcvédővel ellátott védősisakot kell viselni. 

 Mindig húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, mielőtt a lánc ellenőrzéséhez, 
beállításához lát, vagy bármely meghibásodást kívánja elhárítani, valamint amikor egyik 
munkavégzési helyről a másikra megy. 

 A láncfűrészt csak akkor szabad bekapcsolni, ha azt biztosan tartja, stabilan áll, és biztos 
abban, hogy a láncvezető és a fűrészlánc nem érnek hozzá semmihez. 

 Mindig mindkét kézzel tartsa a fűrészt (jobb kéz a hátsó fogantyún, bal kéz a másik 
fogantyún (2)). 

 Tilos vállmagasság felett fűrészelni, vagy amikor létrán, vagy fán áll, vagy bármely más 
bizonytalan helyzetben van. 

 Amikor hasadt fát vág, különösen figyeljen oda, mert apró darabok törhetnek le és 
repülhetnek a levegőbe. 

 Amikor szünetet tart, a fűrészt úgy kell letenni, hogy a láncfűrész ne jelentsen senki 
számára sérülési kockázatot. 

 A láncfűrészt nem lehet olyan személyeknek kölcsönadni, vagy olyanok kezébe adni, akik 
nem ismerik annak működését. A működtetési utasításokat a fűrésszel együtt szintén át 
kell adni. 

6 VISSZACSAPÓDÁS ELLENI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
A visszacsapódás megelőzése érdekében kövesse az alábbi biztonsági utasításokat: 
 Tilos a láncvezető végével kezdeni a vágást! 
 Tilos a láncvezető végével vágni! Legyen óvatos, amikor félbe hagyott vágások 

befejezésén dolgozik! 
 Mindig már működő láncfűrésszel kezdje meg a vágást! 
 Ellenőrizze, hogy a fűrészlánc mindig kellően éles legyen. 
 Egyszerre mindig csak egy ágat vágjon! Gallyazáskor figyeljen oda, hogy ne érintsen más 

gallyakat. 
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 Átvágáskor figyeljen oda az egymáshoz közel álló farönkökre. Ha mód van rá, akkor 
használjon fűrészbakot. 

7 A LÁNCFŰRÉSZ SZÁLLÍTÁSA 
A láncfűrész szállítása előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, és 
csúsztassa a láncvédőt a sínre és a láncra. Ha több vágást kíván elvégezni a láncfűrésszel, 
akkor a vágások között ki kell kapcsolni a fűrészt. 

8 A MUNKAVÉGZÉS ELKEZDÉSE ELŐTT 
 A hálózati feszültségnek és az áramellátásnak meg kell felelni a géptörzslapon feltüntetett 

értékkel. 
 A munka elkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a láncfűrész megfelelően működik-e, és 

biztonságosan lehet-e működtetni. 
 Ellenőrizze a lánc olajozását és az olajszint-mérőt, hogy azok megfelelő működési 

állapotban vannak-e (ld. 4. ábra). Amikor az olajszint kb. 5 mm-re van az alsó jelzéstől, 
akkor fel kell tölteni olajjal. Amikor az olajszint ennél magasabb, akkor gond nélkül 
dolgozhat.  

 Kapcsolja be a láncfűrészt és tartsa a föld felett. Vigyázzon, hogy a láncfűrész ne érjen 
hozzá a földhöz. Biztonsági okokból az a legjobb, ha legalább 20 cm távolságot tart. Ha 
olajnyomokat lát, akkor a lánc olajozási rendszere megfelelően működik. Ha egyáltalán 
nincsenek olajnyomok, akkor próbálja meg letisztítani az olajkimenetet (2. ábra C.), a felső 
lánchúzó furatot (E) és az olajcsövet, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz. (Ne feledje el 
elolvasni a “Láncolaj feltöltése és láncolajozás” című részt erre vonatkozóan). 

 Ellenőrizze a lánc feszültségét és húzza meg, ha szükséges (ld. “A fűrészlánc 
megfeszítése” című részt). 

 Ellenőrizze, hogy a láncfék megfelelően működik-e (ld. “A láncfék kioldása” című 
fejezetet). 

9 ÖSSZESZERELÉS 

9.1 A láncvezető lap és a lánc felszerelése (1., 2., 3. ábra) 

Ha a láncfűrész csatlakoztatva van a hálózatra: Húzza ki a csatlakozót a 
konnektorból. Viseljen védőkesztyűt amikor a láncfűrészen munkálatot 
végez. 

Fontos: Az első ujjvédőnek (3) mindig felső (függőleges) helyzetben kell lennie (5. ábra). 
A láncvezetőt és a fűrészláncot külön mellékeljük. Az összeszereléshez először csavarja ki a 
reteszelőcsavart (5), és távolítsa el a láncvezető burkolatát (6). A vezetőcsapnak (17) a vezető 
közepén kell lennie. Ha szükséges állítsa be a láncfeszültséget a lánckerékkel (16). 

Annak érdekében, hogy megelőzze az éles szélek által okozott sérülést, 
mindig viseljen védőkesztyűt, amikor összeszereli, megfeszíti, vagy amikor 
ellenőrzi a láncot. 

Ellenőrizze a fogak irányát, mielőtt a láncvezetőt a láncfűrészre szereli! A mozgási irányt a 
burkolaton megadott nyíl jelzi (6) (3. ábra, G.). A vágási irány meghatározásához lehet, hogy 
meg kell fordítani a fűrészláncot (4). Tartsa a láncvezetőt (7) függőlegesen, hogy a hegye 
felfelé nézzen, és tegye fel a fűrészláncot (4) a láncvezető lap hegyénél kezdve. 
Majd szerelje össze a láncvezető lapot a láncfűrésszel, az alábbiak szerint: 

 Helyezze a láncvezetőt a fűrészlánccal a lánckerékre (16) és a vezetőcsapra (17). 

 Helyezze a fűrészláncot a lánckerékre (16), és ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e 
felszerelve (ld. 1. ábra A).  
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 Helyezze a burkolatot (6) a tetejére és szorítsa meg kissé a reteszelőcsavarral (5). Most 
megfelelően meg kell húzni a fűrészláncot. 

9.2 A fűrészlánc megfeszítése 

Mindig áramtalanítsa a láncfűrészt, mielőtt bármilyen munkálathoz kezd 
rajta! 

Viseljen védőkesztyűt! 

Ellenőrizze, hogy a fűrészlánc (4) a láncvezető (7) vezetővágatán belül van (1. ábra, A)! 
Forgassa a külső gombot órajárással egy irányba addig, amíg a fűrészlánc el nem éri a 
megfelelő feszültségét, majd forgassa a (5) belső gombját addig, hogy blokkolja a láncvezető 
lapot abban a helyzetben. 
A belső gomb megszorítása közben, a láncvezetőt felfelé kell nyomni. 
Ellenőrizze ismét a lánc feszültségét (ld. 3. ábra). Ne feszítse meg túl szorosra a láncot. 
Hideg időben a láncot a láncvezető közepén kb. 5 mm-re lehet felemelni. Biztonságosan 
húzza meg a reteszelőcsavart (5). 
Melegben a fűrészlánc kitágul és gyengül, és fennáll annak a veszélye, hogy leugrik a sínről. 
Ismét feszítse meg, ha szükséges. 
Ha akkor feszíti meg a láncot, amikor az fel van forrósodva, akkor azt a fűrészelési munka 
befejeztével ismét ki kell lazítani. Különben a lánc lehűlésével bekövetkező zsugorodás során 
a lánc nagyon feszes lesz. 
Az új fűrészlánc bejáratási ideje kb. 5 perc. A lánc olajozása nagyon fontos ebben az 
állapotban. A bejáratás után ellenőrizze a láncfeszültséget, és feszítse meg ismét, ha 
szükséges. 

9.3 A láncolaj feltöltése (4. ábra) 
Annak megelőzése érdekében, hogy ne kerüljön piszok az olajtartályba, a kinyitás előtt 
tisztítsa meg a tartály sapkáját (14). A fűrészelés alkalmával ellenőrizze az olajtartály tartalmát 
az olajszint-mérő segítségével (15). Csukja vissza szorosan az olajtartályt, és törölje le a 
kicsöpögött olajat. 

9.4 A hosszabbító vezeték biztosítása (6. ábra) 
Csak kültéri használatra alkalmas hosszabbító vezetéket használjon. A vezeték 
keresztmetszetének (a hosszabbítókábel max. hossza: 75 m) legalább 1,5 mm²-nek kell lennie. 
Erősítse a láncfűrész tápvezetékét a hosszabbító vezetékhez, majd biztosítsa azáltal, hogy a 
hosszabbító vezetéket beleteszi a készülék burkolatán található feszültségmentesítő nyílásba. 
A 30 m-nél hosszabb hosszabbító vezetékek a láncfűrész teljesítményének csökkenését 
eredményezhetik. 

9.5 A lánc olajozása 
A túlzott kopás megelőzése érdekében a fűrészláncot és a láncvezetőt egyenletesen olajozni 
kell a működtetés során. 
Az olajozás automatikus. Tilos láncolajozás nélkül dolgozni a készülékkel. Ha a lánc szárazon 
fut, akkor az egész vágószerkezet rövid időn belül súlyos károsodást szenved. Ezért nagyon 
fontos, hogy minden használatnál ellenőrizze a lánc olajozását és az olajszintet (4. ábra). 
Tilos a fűrészt használni, ha az olajszint a “Min.” jel alatt van. 

 Min.: Amikor kb. csak 5 mm olaj látható az olajszint-mérő (15) alsó szélnél, akkor fel kell 
tölteni olajjal. 

 Max.: Öntse fel olajjal addig, hogy az olaj az ablakot teljesen elfedje.  

9.6 Az automatikus olajozás ellenőrzése 
A munka megkezdése előtt ellenőrizze az automatikus láncolajozást és az olajszint-mérőt. 
Kapcsolja be a láncfűrészt és tartsa a föld fölött. Vigyázzon, ne engedje, hogy a láncfűrész 
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hozzáérjen a földhöz. Biztonsági okokból az a legjobb, ha legalább 20 cm távolságot tart. Ha 
most az olajnyomok növekedését látja, akkor a lánc olajozási rendszere megfelelően működik. 
Ha egyáltalán nincsenek olajnyomok, akkor próbálja meg letisztítani az olajkimenetet (2 ábra, 
C), a felső láncfeszítő furatot (E) és az olajcsövet, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz. 

9.7 Lánckenő anyagok 
A fűrészlánc és a láncvezető működési élettartama nagyban függ a felhasznált kenőanyag 
minőségétől. Ne használjon régi olajat! Kizárólag természetbarát láncolajat használjon. Csak 
az előírásoknak megfelelő tárolóedényben tárolja a láncolajat. 

9.8 Láncvezető lap 
A láncvezető lap (7) eleje és vége különösen nagy kopásnak van kitéve. Az egyoldalú kopás 
elkerülése érdekében a lánc élezésekor mindig fordítsa meg a láncvezető lapot. 

9.9 Lánckerék 
A lánckerék (16) különösen nagy kopásnak van kitéve. Ha a fogakon mély kopási jeleket 
észlel, akkor a lánckereket ki kell cserélni. A kopott lánckerék megrövidíti a láncfűrész 
hasznos élettartamát. A lánckerék kicserélésekor forduljon szakemberhez, vagy az 
ügyfélszolgálathoz. 

9.10 Láncvédő 
A láncvédőt rá kell pattintani a láncra és a vezetőlapra a fűrészelési munka befejezése után, 
és amikor a láncfűrészt szállítani kívánja. 

9.11 Láncfék 
Visszacsapódás esetén a láncfék (3) aktiválódik az első ujjvédőn keresztül. Az első ujjvédőt a 
kéz hátsó fele előre tolja, és ennek hatására 0,15 mp.-en belül a láncfék leállítja a láncfűrészt, 
vagy inkább a motort (5. ábra H).  

9.12 A láncfék kioldása (5. ábra) 
A láncfűrész ismételt használatához ismét ki kell oldani a fűrészláncot. Először kapcsolja ki a 
láncfűrészt, majd helyezze az első ujjvédőt (3) vissza függőleges helyzetbe, addig, amíg az a 
helyére nem zár (5. ábra, I). A láncfék most ismét teljes mértékben működőképes. 

9.13 A fűrészlánc élezése 
A fűrészláncot gyorsan és szakszerűen megéleztetheti a forgalmazónál, de a forgalmazótól 
vásárolhat láncélező berendezést is, mellyel saját maga is megélezheti a láncot. Kövesse az 
erre vonatkozó utasításokat. 
Vigyázzon a szerszámaira. Tartsa a szerszámait élesen és tisztán, hogy megfelelően és 
biztonságosan tudjon dolgozni. Kövesse a karbantartási előírásokat és a szerszámok 
kicserélésére vonatkozó utasításokat. 

10 ELINDÍTÁS 

Mindig viseljen védőszemüveget, fülvédőt, védőkesztyűt és erős 
munkaruhát! 

A fűrészt kizárólag jóváhagyott, az előírás szerint szigetelt, és kültéri használatra tervezett 
csatlakozókkal rendelkező hosszabbítókábellel használja (jóváhagyott gumi bevonatú kábel), 
mely illik a láncfűrész dugójához. 
A láncfűrész két biztonsági kapcsolóval rendelkezik, mely mindkét kéz használatát igényli. 
A láncfűrész csak akkor működik, amikor az egyik kézzel az első fogantyút (2) tartja, és a 
másik kézzel aktiválja a hátsó fogantyú (1) kapcsolóját. 
Ha a láncfűrész nem működik, akkor a láncféket ki kell engedni az első ujjvédőnél (3). Olvassa 
el a “Láncfék” és “A láncfék kioldása“ című fejezeteket erre vonatkozóan. 
Bekapcsolás után, a láncfűrész azonnal nagy sebességgel működik. 
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10.1 Kikapcsolás 
Engedje ki a BE/KI kapcsolót (13) a hátsó fogantyún, vagy a másik kapcsolót (2) az első 
fogantyún. 
A BE/Ki kapcsoló kiengedése 1 mp-en belül megállítja a láncfűrészt, és az erős pattogást. Ez 
normális és biztonságos a láncfűrész megfelelő működése érdekében. 
Miután befejezte a láncfűrésszel a munkát, mindig végezze el az alábbiakat: Tisztítsa meg a 
fűrészláncot és a láncvezetőt, és tegye vissza a láncvédőt. 

10.2 A láncfűrész védelme 

Tilos a láncfűrészt esőben, vagy nedves körülmények között használni. 

Ha a hosszabbítókábel sérült, akkor azonnal áramtalanítsa a készüléket. 
Tilos sérült kábellel dolgozni. 

 Ellenőrizze, hogy van-e sérülés a láncfűrészen. A készülék ismételt használata előtt 
ellenőrizze a biztonsági berendezéseket, vagy a kissé sérült alkatrészeket, és 
gondoskodjon róla, hogy azok jó működési állapotban legyenek. 

 Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően működjenek. 
 Minden alkatrészt megfelelően össze kell szerelni, és az adott feltételeknek meg kell 

felelnie a láncfűrész megfelelő működése érdekében. 
 Ha bármelyik biztonsági berendezés, vagy alkatrész sérült, akkor azt azonnal meg kell 

javíttatni, vagy ki kell cseréltetni az ügyfélszolgálattal, hacsak a jelen útmutató utasításai 
másképp nem rendelkeznek. 

10.3 Megjegyzések a munkavégzési gyakorlatra vonatkozóan 
Visszacsapódás (8. ábra) 
A balesetek elkerülése érdekében kerülje a láncvezető végével történő fűrészelést, mert 
ennek következtében a fűrész hirtelen visszacsapódhat. 
Mindig viselje a teljes védőfelszerelést és ruházatot, amikor a fűrésszel dolgozik. 
A visszacsapódás a láncvezető felfelé és/vagy hátrafelé irányuló mozdulata, mely akkor 
jelentkezhet, ha a láncfűrész a láncvezető végénél akadályba ütközik. 
Ellenőrizze, hogy a munkadarab stabilan van-e rögzítve. Használjon befogókat a munkadarab 
elcsúszásának megakadályozása érdekében. Ez megkönnyíti a láncfűrész két kézzel történő 
működtetését is. 
A visszacsapódás során a fűrész kontroll nélkül mozog, mely különösen laza és életlen lánc 
esetén fordul elő. A rosszul megélezett lánc növelik a visszacsapódás kockázatát. Tilos 
vállmagasság fölött fűrészelni. 

11 MŰKÖTETÉS / TIPPEK A LÁNCFŰRÉSZ HASZNÁLATÁHOZ 

11.1 Fa felvágása (7a., 7b. ábra) 
Favágáskor tartsa be a biztonsági utasításokat és az alábbiak szerint járjon el: 

 Ellenőrizze, hogy a vágandó fa nem tud-e megcsúszni. 

 Fogja be a rövid fadarabokat fűrészelés előtt 

 Csak fát és fa tárgyakat vágjon. 

 Ellenőrizze, hogy a fűrészelés során ne érintsen követ, vagy szöget, mert ezek a levegőbe 
repülhetnek, és a láncfűrészt károsíthatják. 

 Kerülje, hogy a működő fűrész drótkerítéshez, vagy a földhöz történő érintkezését. 

 Faágak levágásakor támassza meg a láncfűrészt amennyire ez lehetséges, és ne 
fűrészeljen a láncvezető lap hegyével. 

 Figyeljen oda, hogy ne ütközzön akadályokba, mint például farönkbe, gyökérbe, árokba, 
vagy földkupacba, mert eleshet.   

Ne feledje! 
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A láncfűrésznek működnie kell, mielőtt az a fához ér. 

11.2 Bekapcsolás 
Kapcsolja ki a biztonsági zár gombját (11) és a kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (13). 
Helyezze a legalsó rögzítőkarmot (4. ábra, J) a fára. Emelje fel a láncfűrészt a hátsó fogantyú 
segítségével (1), és vágjon bele a fába. Mozgassa a láncfűrészt egy kicsit, és helyezze a 
rögzítőkarmot kicsit lejjebb. Legyen óvatos, amikor szálkás fát vág, mert apró fadarabok 
szakadhatnak le. 

11.3 Nyomás alatt lévő fadarab 
11a. ábra: A farönk felső része van nyomás alatt 
Veszély! A fa felemelkedik! 
11b. ábra: A farönk alsó része van nyomás alatt 
Veszély! A fa lefelé mozdul! 
11c. ábra: Vastag farönk és nagy nyomás 
Veszély! A fa hirtelen és nagy erővel fog megmozdulni! 
11d. ábra: A farönk mindkét oldala nyomás alatt van 
Veszély! A fa oldalirányban fog elmozdulni. 

11.4 A fa kidöntése 
A fa kidöntésekor tartsa be az összes biztonsági utasítást, és az alábbiak szerint járjon el: 
Ne feledje! 
Veszélyes zóna: A zuhanó fa más fákat is magával ránthat. Ezért a veszélyes zóna a 
kidöntendő fa hosszának kétszerese. (12. ábra) 

A zuhanó fa veszélyes és a fakidöntés gyakorlatot igényel. Ha kezdő, vagy 
nincs gyakorlata, akkor ne a fa kidöntése során próbálja elsajátítani a 
szükséges ismereteket, hanem forduljon szakemberhez a benítást illetően. 
(13. ábra) 

Esési irány 
 Először mérje fel a fa esési irányát, melynek során vegye figyelembe a lombkorona 

gravitációs központját és a szél irányát. A láncfűrésznek működnie kell, amikor az hozzáér 
a fához. Kapcsolja be a láncfűrészt. Fűrészeljen egy alsó vágást a fába, az esés irányába, 
majd végezzen vízszintes vágást (hátsó vágás) oldalt az alsó vágással ellentétesen. 

 Végezze el az alsó vágást: ez fogja a fa esési irányát megadni. 
 Ellenőrizze az esés irányát: Ha korrigálni kell az alsó vágást, akkor mindig a fa egész 

szélességben vágja újra. 
 Kiáltsa: “Fűrészáru!“ 
 Csak most végezze el a hátsó vágást, melynek magasabban kell lennie, az alsó vágás 

alsó részénél. Időben illessze be az ékeket.  
 Hagyja a hidat a helyén, mivel az csuklópántként fog működni. Ha átvágja a hidat, akkor a 

fa bármelyik tetszőleges irányba leeshet. 
 A fa kidöntéséhez tegye be az éket a hátsó vágásba, és ne átfűrészeléssel próbálja 

kidönteni a fát. 
 Amikor a fa esik, menjen hátrébb és figyelje a lombkoronát. 
 Várja meg, hogy a lombkorona befejezze a himbálódzást. Tilos beragadt faágak alatt 

dolgozni. 
Amikor olyan fát vág, mely meghaladja a lánc kapacitását, akkor a lánc beragadhat. Ha a lánc 
beakad, akkor engedje ki a faék segítségével. 
Tilos a fát kidönteni: 
 Ha a veszélyes zónában nem megfelelőek a látási körülmények, pl. köd, eső, hóesés, 

vagy szürkület miatt. 
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 Ha az esési irányt nem lehet megbízhatóan megbecsülni a szélnek vagy a széllökésnek 
köszönhetően. Meredek talajon, felületi fagyás vagy harmatos talaj esetén a fakidöntési 
munka csak akkor biztonságos, ha stabil lábtámaszt tud tartani. 

12 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Mindig áramtalanítsa a láncfűrészt, mielőtt bármilyen munkálathoz kezd 
rajta! 

 A motorházon található szellőzőnyílásokat mindig tartsa tisztán és szabadon. 
 Csak a jelen működtetési útmutatóban található karbantartási munkálatokat lehet 

elvégezni. Bármely más karbantartási munkát az ügyfélszolgálatnak kell elvégeznie. 
 Tilos a fűrészgépet bármilyen módon módosítani, mivel az veszélyeztetheti a készülék 

biztonságosságát. 
 Ha a készülék a gondos karbantartás és a felülvizsgálati eljárások ellenére mégis 

meghibásodna, akkor azt az arra kijelölt ügyfélszolgálati szervizben javíttassa meg. 

13 HIBAELHÁRÍTÁS 
Hiba  Meghibásodás oka Hibaelhárítás 

Motor nem 
működik 

Nincs áram Ellenőrizze az aljzatot, a vezetéket és a 
dugót. 

Sérült vezeték: Javíttassa meg az 
ügyfélszolgálat szervizében. Tilos a 
vezetéket szigetelőszalaggal betoldani.  

A sérült kapcsolókat ki kell cseréltetni az 
ügyfélszolgálattal. 

Láncfék Lásd a “Láncfék“ és a “Láncfék 
kiengedése“ című fejezetet. 

Kopott szénkefék Cserélje ki a szénkefét, forduljon az 
ügyfélszolgálathoz. 

Lánc nem mozdul Láncfék Ellenőrizze a láncféket és engedje ki, ha 
szükséges. 

Gyenge vágási 
teljesítmény 

Életlen lánc Élezze meg a láncot. 

Láncfeszültség Ellenőrizze a láncfeszültséget 

Lánc rosszul van 
felhelyezve 

Ellenőrizze, hogy a lánc megfelelően van-
e felhelyezve.  

Fűrész 
nehézkesen 
működik 

Láncfeszültség Ellenőrizze a láncfeszültséget. 

Lánc leugrik a 
láncvezető lapról 

Lánc felforrósodik Lánc olajozása Ellenőrizze az olajszintet. 

Ellenőrizze a lánc olajozását. 
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14 MŰSZAKI ADATOK 
Típus POWEG1011 

Névleges feszültség/frekvencia 230-240 V~ 50 Hz 

Névleges teljesítmény 2200 W 

Vezetőlap hosszúsága 16” (400 mm) 

Üresjárási láncsebesség 13,5 m/s 

Fékezési idő 0,12 s 

Kenőolaj tartály űrtartalma 150 ml 

Érintésvédelmi osztály II 

Súly 5,0 kg 

15 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Hangnyomásszint (LpA) 97 dB(A)  

Hangteljesítményszint (LwA) 108 dB(A)  

FIGYELEM! Viseljen hallásvédelmi felszerelést, amikor a gép túllépi a 85 
dB(A) hangnyomásszintet. 

aw (Rezgésszint): Max. 3.7 m/s² K = 1.5 m/s² 

16 TÁROLÁS 
Tartsa a láncfűrészt biztonságos helyen. Ha nem használja a készüléket, akkor azt 
megtisztítva, sima felületen és száraz, gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja. 

17 JÓTÁLLÁS 
 A jogi elõírásoknak megfelelõen az alábbi termékre 24 hónapos jótállási idõszak 

érvényes, mely azon a napon lép életbe, amikor az elsõ felhasználó megvásárolja a 
terméket. 

 Ez a jótállás fedez minden anyagi vagy gyártási hibát, de nem tartalmazza: az 
akkumulátorokat, a töltőket, az elhasználódás következtében meghibásodott 
alkatrészeket, például a csapágyakat, keféket, vezetékeket, csatlakozókat, vagy más 
egyéb tartozékokat, mint például a fúrókat, fúrófejeket, fűrészlapokat stb.; a nem 
megfelelő felhasználásból, balesetből vagy a módosításból eredő sérüléseket és 
meghibásodásokat; sem pedig a szállítási díjat. 

 A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra és meghibásodásokra szintén 
nem vonatkozik a jótállás. 

 A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk 
felelősséget. 

 A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedéllyel rendelkező 
ügyfélszolgálati központ végezheti el. 

 Ha további információra van szüksége, hívja a 00 32 3 292 92 90 telefonszámot. 
 A szállítási költségeket mindig az ügyfél viseli, kivéve, ha arról írásban másképp nem 

állapodnak meg. 
 Ugyanakkor, ha a készülék sérülése a karbantartás elmulasztásának vagy túlterhelésnek 

a következménye, akkor a jótállásra nem lehet kárigényt benyújtani. 
 Határozottan kizárja a jótállást az, ha a sérülés folyadék beszivárgásának, túl sok por 

bejutásának, szándékos rongálásnak (szándékos vagy túlzott gondatlanság), nem 
megfelelő használatnak (a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használat), 
illetéktelen használatnak (pl. a használati utasításban foglaltaknak figyelmen kívül 
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hagyása), szakértelem nélküli összeszerelésnek, villámcsapásnak, hibás hálózati 
feszültségnek a következménye. Ez a lista nem korlátozó. 

 A reklamáció elfogadása semmi esetben sem jelenti a jótállási időszak 
meghosszabbítását, sem pedig egy új jótállási időszak kezdetét a készülék cseréje 
esetén. 

 Azok az eszközök és alkatrészek, melyek a jótállás keretében kerülnek kicserélésre, a 
Varo NV tulajdonát képezik. 

 Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, 
vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem megfelelõen végezte. (tiszta 
szellõzõnyílások, rendszeresen ellenõrzött szénkefék,...)  

 A vásárlási szelvényt a vásárlás idõpontjának bizonyításához meg kell õrizni.  
 A szerszámot szétszerelés nélkül és elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a 

forgalmazóhoz, az eredeti formakövetõ dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a 
vásárlási szelvénnyel együtt. 

18 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon 
környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. 
Kérjük, hogy gondoskodjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre 
lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön a helyi 
köztisztasági szerveknél! 
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19 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, kijelenti, hogy 

A termék típusa: Elektromos láncfűrész 2200W 
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWEG1011 

megfelel a harmonizált európai szabványok alkalmazásán alapuló, idevonatkozó európai 
irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék 
bármilyen illetéktelen módosítása érvényteleníti a jelen nyilatkozatot. 

Európai irányelvek (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás időpontjáig); 
2011/65/EU 
2014/30/EK 
2006/42/EK 
2000/14/EK 
 Annex V LwA 105dB(A) / 108dB(A) 

Harmonizált európai szabványok (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás 
időpontjáig); 

EN60745-1: 2009 
EN60745-2-13: 2009 
EN55014-1: 2006 
EN55014-2: 1997 
EN61000-3-2: 2014 
EN61000-3-11: 2000 

A műszaki dokumentáció birtokosa: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V. 

"Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el," 

 
Philippe Vankerkhove 
"Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser" 
Dátum: 15/09/2016 


