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ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ 2000W 
POWEG1010 

1 ALKALMAZÁS 
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 alkalmasak hosszan tartó használatra. Ha 
hosszabb ideig használják, akkor az a rezgés miatt vérkeringési problémákat okozhat a kezelő 
kezében.  
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 (A ÁBRA) 
1. Fűrészlánc 
2. Vezetőlap 
3. Láncfék beállító / kézvédő 
4. Első fogantyú 
5. Fogantyú 
6. Olajtartály sapka 
7. Tüskés ütköző 
8. Rögzítőanya 
9. Fűrészlánc beállító csavar 

10. Láncfogó 
11. Kábel 
12. Biztonsági zár 
13. Be/Kikapcsoló gomb 
14. Láncvédő burkolat 
15. Rögzítőcsap 
16. Lánckerék 
17. Vezetőlap védőburkolata 

 AZ ALACSONY VISSZALÖKÉSŰ FŰRÉSZLÁNC jelentősen hozzájárul a visszalökés 
csökkentéséhez, vagy a visszalökés intenzitásának csökkentéséhez, a speciálisan 
kidolgozott mélységmérő és a védőberendezések segítségével. 

 A LÁNCFÉK egy biztonsági berendezés, mely a másodperc ezredrésze alatt leállítja 
fűrészláncot, hogy csökkentse a visszalökésből eredő lehetséges sérüléseket. A láncfék 
beállítóval lehet működésbe hozni. 

 A LÁNCFÉK BEÁLLÍTÓ / KÉZVÉDŐ védi a kezelő bal kezét abban az esetben, ha az a 
fűrész működése közben lecsúszna az első fogantyúról. 

 A LÁNCFOGÓ csökkenti a sérülés veszélyét abban az esetben, amikor a fűrészlánc 
elszakad, vagy működés közben leesik. A láncfogó funkciója, hogy elhárítsa a csapkodó 
láncot. 

MEGJEGYZÉS: Tanulmányozza a fűrészt és ismerje annak alkatrészeit. 

FIGYELMEZTETÉS! Óvakodjon a visszalökéstől. Használat közben tartsa a 
láncfűrészt mindkét kezével erősen. A saját biztonsága érdekében kérjük, 
hogy olvassa el és kövesse a jelen kezelési utasítás biztonsági 
óvintézkedéseit, mielőtt a láncfűrész használatával próbálkozik. A készülék 
nem megfelelő használata súlyos sérülést okozhat. 

FIGYELMEZTETÉS! Gázos eszközök használata esetén követni kell az 
alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat, a súlyos 
személyi sérülés és/vagy a készülék rongálódási kockázatának elkerülése 
érdekében. 
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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 2000 W 
1 kezelési utasítás 
1 lánc 

1 vezetőlap 
1 vezetőlap borító 
1 villáskulcs 

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

4 JELZÉSEK 
A jelen kézikönyvben és/vagy a gépen az alábbi jelzéseket használtuk: 

 

Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás.  

Zaj elleni védőberendezés 
használata javasolt. 

 

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

Javasoljuk a szemvédő 
viseletét. 

 

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

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

 

Áramütés veszélye áll fenn! 

 

Tartsa a gyermekeket a 
munkavégzési helytől 
legalább 10m távolságra. 

 

II. osztályú gép – Dupla 
szigetelés. 

 

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

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ 
Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és 
utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 
Őrizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövőbeni hivatkozás céljából. A 
figyelmeztetésekben előforduló berendezés (power tool) kifejezés a hálózatról működtetett 
(vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) berendezésre utal. 
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5.1 Munkakörnyezet 
 A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan 

munkaterületek balesetekhez vezethetnek. 
 Ne működtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, 

gázok és por található. Az elektromos működtetésű szerszámok szikrázhatnak, ezek 
pedig meggyújthatják a port vagy gőzöket. 

 Az elektromos működtetésű szerszám használata közben ne tartózkodjanak a közelében 
gyerekek és más személyek. Ha megzavarják, elvesztheti a felügyeletet az eszköz felett.  

5.2 Elektromos biztonság 

Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett 
feszültségnek. 

 A csatlakozódugónak illeszkednie kell a tápaljzatba. A hálózati csatlakozódugó 
semmiképpen nem alakítható át. Ne használja az adapter-csatlakozót más földelt 
eszközökkel együtt. Az eredeti csatlakozódugók és megfelelő tápaljzatok révén 
csökkenthető az elektromos áramütés veszélye. 

 Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csővezetékekkel, fűtőkészülékekkel, 
tűzhelyekkel és hűtőkkel. Az áramütés kockázata nő, ha a teste földelt. 

 Az eszközt tartsa távol az esőtől vagy a nedvességtől. Ha víz szivárog az elektromos 
készülékbe, az növeli az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ne a kábelt használja az eszköz szállításához vagy felakasztásához, és a csatlakozót ne 
a kábel meghúzásával távolítsa el a tápaljzatból. A tápkábelt tartsa távol hőtől, olajtól, éles 
élektől vagy az eszköz mozgó alkatrészeitől. A sérült vagy összegubancolódott tápkábelek 
növelik az áramütés kockázatát. 

 Ha kültéren használja az elektromos működtetésű szerszámot, akkor csak kültéri 
használatra jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ha elkerülhetetlen a készülék nedves helyen történő alkalmazása, akkor használjon áram-
védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD lecsökkenti az áramütés kockázatát. 

5.3 Személyi biztonság 
 Legyen körültekintő, figyeljen munkájára, és legyen tudatos az elektromos működtetésű 

szerszám használatakor. Ne használja az elektromos működtetésű szerszámot, ha fáradt, 
vagy ha alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az eszköz használatakor már egy 
pár másodperces figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat. 

 Viseljen személyi védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. 
A személyi védőeszközök használata - például a védőmaszké, a csúszásmentes 
biztonsági cipőké, a védősisakoké vagy a fülvédőké - az elektromos működtetésű 
szerszám típusától és használati módjától függően csökkenti a sérülés kockázatát. 

 Kerülje el a készülék véletlenszerű elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló “OFF (0)” (KI) helyzetben áll-e. 
Balesetet okozhat, ha a készülék szállítása közben a kapcsolóra helyezi a kezét, vagy 
olyan módon csatlakoztatja a tápellátáshoz, hogy a kapcsoló eközben az „ON” (BE) 
helyzetben áll. 

 A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot. A 
készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. 

 Ne becsülje túl képességeit. Ellenőrizze, hogy lábtartása biztonságos-e, és mindig tartsa 
meg az egyensúlyát. Ekkor jobban ellenőrzése alatt tarthatja az eszközt a váratlan 
helyzetekben. 

 Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haját, a 
ruháját és a kesztyűjét tartsa távol a mozgó részektől. A laza ruházatot, ékszereket vagy 
hosszú hajat becsíphetik a mozgó részek. 
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 Ha a készülékre porelszívó és port megkötő eszközök szerelhetők, ellenőrizze, hogy 
megfelelően csatlakoztatta-e és használja-e őket. Ezeknek az eszközöknek a használata 
csökkenti a por káros hatását. 

5.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata  
 Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelő szerszámot használja. A 

megfelelő szerszámmal a jelzett teljesítménytartományon belül nagyobb hatékonysággal 
és sokkal biztonságosabban dolgozhat. 

 Ne használja a meghibásodott kapcsolójú szerszámokat. Minden olyan elektromos 
működtetésű szerszám, amely nem kapcsolható be és ki a kapcsolójával, veszélyes és 
javításra szorul. 

 Bármely beállítás végrehajtása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám eltevése előtt 
húzza ki a csatlakozót a tápaljzatból. Ezek az elővigyázatossági intézkedések 
megakadályozzák a véletlenszerű indítást. 

 A használaton kívüli elektromos működtetésű szerszámokat is tartsa olyan helyen, ahol 
gyerekek nem férhetnek hozzájuk. Ne engedélyezze a készülék működtetését olyan 
személyeknek, akik nem ismerik a készüléket, vagy nem olvasták el a használati utasítást. 
Az elektromos működtetésű szerszámok veszélyesek lehetnek, ha kezdő felhasználók 
használják. 

 Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek 
megfelelően működnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem 
károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a működést befolyásoló mértékben. Használat előtt 
minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul karbantartott 
elektromos működtetésű szerszámok. 

 Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott, éles 
vágószerszámok kevésbé akadnak el és könnyebben irányíthatók. 

 Az elektromos működtetésű szerszámokat, tartozékokat, betéteket az utasításoknak és az 
adott típusú eszköznek megfelelően használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és a 
végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos működtetésű szerszámok rendeltetéstől 
eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet. 

5.5 Szerviz 
 A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket 

csak minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze 
biztonságosságát. 

6 LÁNCFŰRÉSZ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 A láncfűrész működése közben tartsa valamennyi testrészét a fűrészlánctól távol. A 

láncfűrész elindítása előtt ellenőrizze, hogy a fűrészlánc érintkezik-e valamivel. A 
láncfűrész működtetése közben, ha már egy pillanatig nem figyel oda, akkor a készülék 
beleakadhat a ruhájába vagy valamelyik testrészébe. 

 Tartsa a láncfűrészt a jobb kezével a hátsó fogantyúnál fogva és a bal kezével pedig az 
első fogantyúnál fogva. Ha fordított kézfogással tartja a fűrészt, akkor az növeli a sérülés 
kockázatát, ezért ne tegye. 

 Viseljen védőszemüveget és hallásvédő berendezést. További védőfelszerelések 
használatát javasoljuk a fej, a kéz, a lábszárak és a lábak védelme érdekében. A 
megfelelő védőruházat csökkenti a személyi sérülést a levegőbe repülő forgács esetén, 
vagy a fűrészlánc véletlenszerű érintése esetén. 

 Tilos a láncfűrészt fán működtetni, mert az súlyos személyi sérüléshez vezethet. 
 Győződjön meg róla, hogy mindig stabil lábtámasszal rendelkezzen, és csak rögzített, 

biztonságos és egyenes felületen működtesse a láncfűrészt. Csúszós vagy nem 
biztonságos felületek, mint például létra, az egyensúly és a készülék feletti kontroll 
elvesztéséhez vezethet. 
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 Amikor megfeszített faágat vág, akkor figyeljen oda, mert az visszacsapódhat. Amikor a 
faágra gyakorolt nyomás felszabadul, akkor az ág megcsaphatja a kezelőt és/vagy a 
láncfűrészt és elveszítheti a készülék feletti kontrollt. 

 Legyen nagyon óvatos, amikor bokrot vagy facsemetét vág. A vékony anyag beszorulhat 
a fűrészlánc közé és a készülék Ön felé csapódhat, vagy kimozdíthatja az egyensúlyából. 

 A láncfűrészt kikapcsolt állapotban, az első fogantyúnál fogva vigye és tartsa azt 
testrészeitől távol. Amikor szállítja vagy elteszi a tárolóba a láncfűrészt, mindig tegye rá a 
védőburkolatot. A láncfűrész megfelelő kezelése csökkenti a mozgó lánccal való 
érintkezés valószínűségét vagy az azzal történő véletlenszerű érintkezést. 

 Tartsa be az utasításokat az olajozás, a lánc meghúzása és az alkatrészek cseréje során. 
A nem megfelelően meghúzott vagy nem megfelelően megolajozott lánc elszakadhat vagy 
növelheti a visszacsapódás kockázatát. 

 Tartsa a fogantyúkat tisztán és szárazon, valamint olajtól és kenőzsírtól mentesen. A 
zsíros, olajos fogantyúk csúszósak lehetnek, és könnyen elveszítheti a készülék feletti 
kontrollt. 

 Csak fát vágjon a készülékkel, és azt csak a rendeltetésének megfelelő célra használja. 
Például: ne használja műanyag, tégla vagy más nem fa építőanyag vágására. A 
készüléknek a rendeltetéstől eltérő célra történő használata kockázatokkal járhat. 

7 OKOK ÉS A KEZELŐ VÉDELME A VISSZACSAPÁSTÓL 
 Visszacsapódás akkor történhet, amikor a vezetőlap orra vagy hegye tárgyat érint, vagy 

amikor a fa beomlik és becsípi a fűrészláncot a vágásba. 
 A heggyel történő érintkezés bizonyos esetekben hirtelen fordított reakciót válthat ki és a 

vezetőlap fel és hátra csapódhat a kezelő felé. 
 Ha a fűrészlánc becsípődik a vezetőlap felső része mentén, akkor ennek hatására a 

vezetőlap hirtelen hátralökődhet a kezelő felé. 
 A fenti reakciók bármelyike a készülék feletti kontroll elvesztését eredményezheti, mely 

súlyos személyi sérülést okozhat. Ne hagyatkozzon kizárólag a készülék biztonsági 
berendezéseire. Mindig tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a készülékkel folytatott 
munkavégzés baleset- és sérülésmentes legyen. 

 A visszacsapódás a készülék nem rendeltetésszerű használatából és/vagy a nem 
megfelelő kezelésből és az abból következő feltételekből ered. Az alábbi óvintézkedések 
betartásával ezt el lehet kerülni: 

  Tartsa erősen a markolatot, hogy az ujjai fogják át a készülék fogantyúját, legyen 
mindkét keze a készüléken és helyezze a testét és a karját úgy, hogy ellen tudjon állni a 
visszacsapódás erejének. A visszacsapódási erőt a megfelelő óvintézkedések mellett 
ellensúlyozni lehet. Ne engedje el a láncfűrészt. 

  Ne nyúljon túl messzire és ne vágjon vállmagasság felett. Ezáltal megelőzheti a hegy 
nem szándékos érintkezését és váratlan helyzetekben jobb kontrollt biztosít a láncfűrész 
felett. 

  Csak a gyártó által javasolt pótalkatrészeket (rúd, lánc) használja. A nem megfelelő 
pótalkatrészek használata a lánc elszakadását és/vagy visszacsapódást okozhat. 

  Kövesse a gyártó élezési és karbantartási utasításait. A mélységmérő magasságának 
csökkentése esetén a visszacsapódás fokozott mértékben fordulhat elő. 

7.1 Javaslatok 
 Használjon 30mA vagy annál kisebb megszólalási áramú, maradékáram-működésű 

megszakítót. 
 Vágási művelet során helyezze a hálózati kábelt biztonságos helyre, hogy az ne akadjon 

bele az ágakba vagy hasonló dolgokba. 
 A készüléket első alkalommal használó személyeknek először egy kicsit gyakorolniuk kell  

a favágást favágó bakon. 

8 OLAJOZÓ RENDSZER 
 A lánc automatikusan olajozódik. 
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 Kizárólag új és speciálisan láncfűrészhez gyártott láncolajat használjon. 

Ne használjon régi, rossz minőségű vagy nem megfelelő olajat. Ez 
károsíthatja az olajpumpát; a rúd és a lánc súlyos személyi sérülést 
okozhat. 

 Minden használat előtt ellenőrizze az olajszintet, és töltse fel, ha az a szint ¼-nél 
kevesebbet tartalmaz. 

 Ha nem működik megfelelően az olajozó rendszer, akkor ellenőrizze, hogy az olajszűrő és 
az olajvezetékek tiszták-e és szabadok-e. Ha még mindig nem működik, akkor forduljon a 
szerződtetett szakszervizhez. 

9 BIZTONSÁGI LÁNCFÉK 

9.1 Visszacsapódás 
A visszacsapódás egy olyan jelenség, amikor a fűrész hegye gyorsan és kontroll nélkül 
hátraüt a kezelő felé. Ez kevés vagy bármiféle előjel nélkül történhet. Oka lehet az, amikor a 
fűrészlap hegyével vág, amikor a fűrész becsípődik a vágásba, vagy ha a fűrész hulladékhoz 
ér. 
A visszacsapódás kockázatát sohasem lehet teljes mértékben kiküszöbölni, de lehet 
csökkenteni a következő műveletek elvégzése azáltal: 
 Ellenőrizze, hogy a munkavégzési terület tiszta-e, van-e rajta hulladék. 
 Ne engedje, hogy a lánc becsípődjön. 
 Ne vágjon a fűrész veszélyes hegyével. Ld. a mellékelt ábrát. 

 
 
Ha a visszaütés mégis megtörténik, akkor bal kézzel hozzá kell érni a láncfékhez, hogy az 
azonnal leállítsa a láncot azáltal, hogy a féket „0” helyzetbe állítja. Ld. 1. ábrát. 
A láncfék működését minden használat előtt ellenőrizni kell. 
A láncfék újraállításához húzza ki a hálózati csatlakozót és csapja hátra (a kezelő felé) „1” 
helyzetbe. Ld. 1. ábrát. 
Újbóli elindítás előtt ellenőrizze ismét a lánc feszességét. 

10 ÖSSZESZERELÉS 

10.1 A lánc és a rúd összeszerelése 
 Csavarhúzó segítségével lazítsa ki a rögzítőanyát (8) és távolítsa el a láncvédő burkolatát 

(14) 
 Ellenőrizze, hogy a lánchúzó csavar (9) megfelelően ki van-e lazítva, hogy lehetővé tegye 

a rögzítőcsap (15) maximális mozgását. 
 Viseljen vastag védőkesztyűt, tekerje a láncot (1) a vezetőlapra (2) a láncvédőn megadott 

jelzésnek megfelelő működési irányba, és ellenőrizze, hogy a lánckerék tökéletesen 
elkapta-e a láncot. 

 Helyezze a vezetőrúd/lánc alkatrészt a rögzítőcsapra és a meghúzó csavarra, illetve 
ellenőrizze, hogy a lánc megfelelően beakadt-e a lánckerékbe (16). 

 Tegye vissza a burkolatot és a csavart, de ne húzza meg teljesen a csavaranyát. 
 Hatlapú kulcs segítségével húzza meg a szorítócsavart addig, hogy a lánc még kb. 2 mm-t 

tudjon mozogni. 
 Teljesen húzza meg a rögzítőcsavart. 
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10.2 Kenőolaj a fűrészlánchoz 
 Az új láncfűrész elindítása előtt töltse fel a tartályt láncfűrész olajjal. 

(Termékválasztékunkban kapható: POWOIL003 - 1L & POWOIL006 - 5L) 
 Ezáltal a láncfűrész a -15°C fokos hőmérsékleten is működik. 
 Ne használjon hulladékolajat a fűrészlánc megkenéséhez. 
 A fűrész kenőolajjal történő feltöltéséhez csavarozza ki a tartály sapkáját (6).  
 Vigyázzon, hogy feltöltéskor ne jusson szennyeződés a tartályba. A olajszintet a 

szintmérő üvegen keresztül lehet ellenőrizni. 

11 HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS 
 A láncfűrészt viszonylag rövid hálózati kábellel látták el, hogy csökkentsék a vezeték 

elvágásának kockázatát a láncfűrésszel végzet munka során. 
 A legjobb, ha a mellékelt feszültségmentesítő hevedert a fűrész hálózati vezetéke és a 

hosszabbító vezetéken található csatlakozó közé helyezzük, hogy megelőzzük a dugalj 
véletlenszerű kihúzását a konnektorból. 

 Mielőtt a hosszabbító vezetéket a konnektorba dugjuk, ellenőrizzük a vezetéket, hogy 
azon sérülés vagy kopás jelei találhatók-e. Ne használja a láncfűrészt, ha a hálózati 
vezeték nincs megfelelő állapotban. 

 A hálózat, melyre a láncfűrészt csatlakoztatjuk földzárlattal, vagy 30 mA-t meg nem 
haladó küszöbáramú, maradékáram-működtetésű megszakítóval kell rendelkeznie. 

12 ÜZEMELTETÉS 

12.1 Be- és kikapcsolás 
 Csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforrásra. 
 Nyomja meg a biztonsági zár gombját (12), miközben benyomja a főkapcsolót (13). 
 Oldja ki a főkapcsolót a készülék leállításához. 

13 HOGYAN HASZNÁLJUK A LÁNCFŰRÉSZT? 

13.1 Általános vágási utasítások 

13.1.1 Fakivágás 

A fakivágás a fa ledöntését jelenti. A kisebb fákat 15-18 cm átmérőig általában egyetlen 
vágással vágják ki. A nagyobb fák bemetszést igényelnek. A bemetszés meghatározza a fa 
dőlési irányát. 
A fa ledöntése: 

Figyelmeztetés! A menekülési utat (A) meg kell tervezni és ha szükséges 
meg kell tisztítani a fa kivágásának megkezdése előtt. A menekülési útnak 
hátrafelé, és a fa várható esési vonalával átlósan kell lennie, 2 ábrának 
megfelelően. 

Figyelem! Ha lejtős területen dönti ki a fát, akkor a láncfűrész kezelőjének, 
az emelkedő felőli részen kell lennie, mivel a fa a kidöntés után nagy 
valószínűséggel a lejtőn lefelé gurul vagy csúszik. 

Megjegyzés: a fa esési irányát (B) a bemetszés határozza meg. Mielőtt a 
bemetszéshez kezd, vizsgálja meg a nagyobb ágak helyzetét és a fa 
természetes dőlését a fa esési irányának meghatározása érdekében. 
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Figyelmeztetés! Ne vágjon fát erős vagy váltakozó széljárásnál, vagy 
amikor vagyon sérülésének veszélye áll fenn. Forduljon faszakértőhöz. Ne 
vágjon ki olyan fát, mely esés közben villamosvezeték érintésének veszélye 
áll fenn; értesítse a közszolgáltató vállalatot, mielőtt bármilyen vágásba 
kezd. 

Általános útmutató a fák kidöntéséhez: 
Normális esetben a fakivágás 2 fő vágási műveletből áll, a bemetszésből (C) és az ereszték 
vágásából (D). Kezdje meg a felső bemetszés (C) kivágását a fa azon oldalán, mely a fa 
dőlési irányába néz (E). Figyeljen oda, hogy az alsó vágás ne menjen túl mélyen a fa törzsébe. 
A bemetszésnek (C) elég mélynek kell lennie, ahhoz, hogy megfelelő szélességű és erősségű 
törésszegélyt (F) kapjon. A bemetszésnek elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy a fa esését 
irányítani lehessen, amennyire ez lehetséges. 

FIGYELMEZTETÉS! Ne menjen olyan fa elé, melyet bemetszettek. Készítse 
el az eresztéket (D) a fa másik oldalán, 3-5 cm-rel a bemetszés vége fölött 
(C) (3. ábra). 

Ne vágja a fatörzset teljesen át. Mindig hagyjon törésszegélyt. A törésszegély csuklós 
pántként működik és irányítja a fa dőlését. Ha teljesen átvágja a fa törzsét, akkor elveszti a fa 
dőlési iránya feletti kontrollt. 
Illesszen éket vagy fadöntő kart a bemetszésbe, mielőtt a fa instabil lesz és esni kezd. Ez 
segít abban, hogy a láncvezető nehogy beragadjon az eresztékbe, ha esetleg rosszul ítélte 
meg a fa esési irányát. Mielőtt ledönti a fát, gondosan ellenőrizze, hogy nem léptek-e 
nézelődők a fa esési sugarába. 

Figyelmeztetés! Mielőtt a végső vágást elvégzi, mindig ellenőrizze újra a 
területet, hogy vannak-e nézelődők, állatok vagy egyéb akadályok. 

Ereszték: 
 Használjon fa vagy műanyag ékeket (A), hogy a vezetősín vagy a lánc (B) ne maradjon az 

eresztékben. Az ékek a kidöntést is irányítják (4. ábra). 
 Amikor a kivágandó fa átmérője nagyobb, mint a vezetősín hosszúsága, készítsen 2 

eresztéket a mellékelt ábra szerint (5. ábra). 

FIGYELMEZTETÉS! Amikor az ereszték közel kerül a törésszegélyhez, a 
fának el kellene kezdeni esni. Amikor a fa esni kezd, távolítse el a fűrészt az 
eresztékből, állítsa le a motort, tegye le a láncfűrészt és hagyja el a területet 
a menekülési úton keresztül (2. ábra). 

13.1.2 Ágazás 

A fa ágazása az a folyamat, amikor eltávolítjuk az ágakat a ledőlt fáról. Ne távolítsa el a 
támasztó ágakat, amíg hosszirányban nincs darabokra vágva (6. ábra). 
A szorult ágakat lentről felfelé kell vágni, hogy elkerüljük a láncfűrész beakadását. 

 FIGYELMEZTETÉS! Ne vágja a faágakat addig, amíg a fa törzsén áll. 
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13.1.3 Méretre vágás 

A méretre vágás az, amikor a kidőlt fát rönkökre vágjuk. Gondoskodjon arról, hogy megfelelő 
talajon álljon és a rönkhöz képest az emelkedőn álljon, amikor lejtős felületen áll. Ha 
lehetséges, támassza meg a rönköt, hogy a levágandó vége ne a földön legyen. Ha a rönk 
mindkét oldalán meg van támasztva, és a közepébe kell belevágnia, végezzen egy lefelé 
irányuló vágást félig a rönkben, majd végezze el az alsó vágást is. Ezáltal megelőzi, hogy a 
rönk becsípje a vezetősínt vagy a láncot. Figyeljen oda, hogy a lánc ne vágjon bele a földbe 
méretre vágás közben, mivel ez a lánc gyors tompulását okozza. Amikor lejtőn végzi a 
méretre vágást, mindig az emelkedő felőli oldalon álljon. 
 A rönk egész hosszúságában meg van támasztva: Vágjon felülről és figyeljen oda, hogy 

ne vágjon a földbe (7 ábra). 
 A rönk egyik végén fel van támasztva: Először lentről vágjon 1/3 átmérőnyi fatörzset, hogy 

elkerülje a széthasadást. Majd végezze el a felső vágást úgy, hogy összeérjen az első 
vágással és elkerülje a széthasadást (8 ábra). 

 A rönk mindkét végén fel van támasztva: Először végezze el a felső, 1/3 átmérőnyi fatörzs 
átvágását, hogy elkerülje a széthasadást. Majd végezze el az alsó vágást úgy, hogy 
összeérjen az első vágással és elkerülje a széthasadást (9 ábra). 

MEGJEGYZÉS: A legjobb, ha fűrészbakot használ a rönkök 
megtámasztásához, amikor azokat méretre vágja. Amikor erre nincs mód, a 
rönköt meg kell emelni és meg kell támasztani az ágak csonkjaival, vagy  
támasztó rönkökkel. Győződjön meg róla, hogy a vágandó rönk 
biztonságosan van kitámasztva. 

13.1.4 Méretre vágás fűrészbakon 

A személyi biztonság és a könnyebb vágás érdekében, a függőleges vágáshoz a megfelelő 
helyzet elengedhetetlen (10 ábra). 
Függőlege vágás: 
 Tartsa a fűrészt erősen mindkét kezével a jobb oldalán vágás közben. 
 Tartsa a bal karját amennyire csak lehet egyenesen. 
 Helyezze a testsúlyát mindkét lábára. 

Figyelem! Ellenőrizze, hogy vágás közben, a lánc és a vezetősín 
megfelelően olajozva van. 

14 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

14.1 A fűrészlánc újbóli meghúzása 
Munka közben a lánc kitágul a felmelegedés hatására. Ekkor az meglazul és lecsúszhat a 
vezetőlapról. 
Ha a fűrészláncot ebben az állapotban meghúzzák, nagyon fontos, hogy kiengedjék a 
feszültséget, amikor a fűrészelési munka elkészült, különben a lánc a hűtés során olyan 
mértékben összehúzódhat, hogy túl szoros lesz. 

14.2 A lánc nem megfelelő kenése 
Ha a láncfűrész 20 perces működése után csak egy kis kenőolaj kerül ki a tartályból, annak 
vagy az olajcső, és/vagy a vezetőlap olajnyílásának eldugulása lehet az oka. Ha ez áll fenn, 
akkor meg kell tisztítani őket. 
Az olajcső megtisztításához távolítsa el a fedőlemezt (14), ha szükséges, miután lecsavarozta 
a szorítócsavart. 

14.3 A láncfűrész hordozása  
Használat után a vezetőlapot és a láncot le kell takarni a készülékhez adott láncvédővel. 
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14.4 Fűrész láncok 
Az életlen láncfűrésszel végzett munka esetén a lánc, a lánc és a lánchajtó gyorsan elkopnak 
és akár a lánc szakadásához is vezethetnek. Ezért nagyon fontos, hogy a láncfűrészt időben 
megélezzék. 
Tanácsos a láncot szakemberhez vinni és ott megéleztetni. 
A láncfűrész vágók releváns szögei a következők: 
oldallemez reszelőszög: 85° 
felső lemez vágószög: 60° 
felső lemez szög: 30° 
Egy 4 mm-es kerek reszelőt kell használni a lánc élezéséhez. 

14.5 Vezetőlap 
Kis mennyiségű golyóscsapágy kenőanyagot kell az olajozó pisztollyal, a vezetőlap 
zsírozólyukain keresztül, melyek a vezetőlap orrának lánckerékét tartó négy szegecs 
közelében találhatók.   
A vezetőlap alsó széle viszonylag erős kopásnak van kitéve, ezért a lapot fejjel lefelé kell 
állítani, amikor a lánc meg van élezve. Ugyanakkor a lapon található vágatnak és az 
olajzónyílásoknak tisztának kell lenniük. 

14.6 Lánchajtó kerék  
Ha a lánchajtó kerék (16) fogai kopás jelét mutatják, ki kell cserélni a kereket. 
A lánchajtó kereket a lánc minden második kicserélésekor ki kell cserélni. 

14.7 Szénkefék  
Amikor a láncfűrész keféi egy bizonyos ponton túl elkopnak a kefék kioldó berendezése 
automatikusan leállítja a motort.  
A keféket a megfelelő felszereléssel rendelkező szakembernek kell kicserélnie. A fűrészt 
ezután alaposan át kell nézni, miközben a motort is meg kell tisztítani. 

15 MŰSZAKI ADATOK 
Típus POWEG1010 

Névleges feszültség/frekvencia 230-240 V / 50 Hz 

Névleges teljesítmény 2000 W 

Üresjárási láncsebesség 13,5 m/s 

Vezetőlap hosszúság 14” / 356 mm 

Fékezési idő < 0,12 s 

Kenőolaj tartály űrtartalma 90 ml 

16 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 

Hangnyomásszint (LpA) 95 dB(A) 

Hangteljesítményszint (LwA) 107 dB(A) 

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

aw (Rezgésszint) 4.5 m/s² K = 1,5 m/s² 

  



 POWEG1010 HU 

Copyright © 2017 VARO O l d a l  | 13 www.varo.com 

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 
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 
annak környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékek hulladékait ne dobja a háztartási 
szemétbe. Kérjük, hogy gondoskodjon azok újrahasznosításáról, amennyiben 
erre lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségeket illetően érdeklődjön a 
helyi köztisztasági szerveknél vagy a forgalmazónál! 
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19 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: Elektromos láncfűrész 2000 W 
Márkanév:  POWERplus 
Cikkszám: POWEG1010 

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/EC 
2006/42/EC 
2000/14/EC V. melléklet LwA 104 dB(A)  /  107 dB(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 
EN61000-3-3: 2013 

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

"Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el," 
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