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CSÚSZÓ GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ 2200W 
POWX07557T 

1 ALKALMAZÁS 
Ez a szerszámgép egy álló gép és fában történő egyenes, valamint keresztirányú vágásra 
alkalmas. Kemény és puha fát, valamint farost- és rostlemezt egyaránt lehet vele vágni. 
Kizárólag felnőttek használhatják a készüléket. 

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 & B ÁBRA) 
1. Védőburkolat 
2. Fűrészlap  
3. Oldalsó támasztórúd 
4. Tartókorlát 
5. Fűrészasztal 
6. Kar 
7. Asztalbetét 
8. Gérvágó szög skála (vízszintes) 
9. Rögzítő nyílás 
10. Távolság ütköző 
11. Asztal retesz kioldó kar 
12. Gyors működésű befogó 
13. Lézer BE / KI kapcsoló 

14. Csúszósín 
15. Működtetési fogantyú 
16. Be-/kikapcsoló 
17. Kioldó kar 
18. Fogórúd 
19. Rögzítő csapszeg 
20. Porzsák 
21. Szögskála 
22. Szögrögzítő kar 
23. Csúszósín zár 
24. Hosszabbító gyűrű csavarjai 
25. Lézer 
26. Tengelyzár 

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! 

A csomagolásban a következőket találja: 
1 csúszó gérvágó fűrész 
1 db 3 mm-es imbuszkulcs 
1 készlet befogó 
1 kezelési utasítás 

1 csavarkulcs 
2 oldalvezető (védőburkolatok) 
1 porzsák 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 
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4 JELZÉSEK 
A jelen kézikönyvben és/vagy a gépen az alábbi jelzéseket használtuk: 

 

Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás.  

Viseljen szemvédőt! 

 

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

Az európai irányelv(ek) 
szükséges követelményei 
szerint. 

 

Viseljen kesztyűt! 

 

II. osztályú gép – Dupla 
szigetelés – Nincs szükség 
földelt dugó alkalmazására. 

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. 

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. 

 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. 
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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. 

 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. 
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5.5 Szerviz 
A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket csak 
minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze biztonságosságát. 

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 Mindig viseljen szemvédő felszerelést. 
 Tilos a készüléket gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében használni. 
 TILOS a készüléket használni, amikor vágókorong (és nem fűrészkorong) van rá 

felszerelve. 
 Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a fűrészlapon apró repedések és sérülések 

találhatók-e. A repedt vagy sérült fűrészlapot azonnal cserélje ki. 
 Csak a gyártó által javasolt fűrészlapot használja, és melyek megfelelnek az EN847-1 

szabványnak. 
 Mindig az alábbi kezelési utasításban javasolt kiegészítőket használja. 
 Válasszon a vágandó anyaghoz megfelelő fűrészlapot. 
 A zaj csökkentésének érdekében mindig ellenőrizze, hogy a fűrészlap éles és tiszta.  
 Csak megfelelően megélezett fűrészlapot használjon. Tilos a fűrészlapon megadott 

maximális sebességet túllépni. 
 A fűrészlap felszerelése előtt tisztítsa meg a tengelyt, a peremeket (különösen az 

összeszerelési felületeket) és a hatlapú csavart. A nem megfelelő felszerelés 
rázkódást/kopogást, vagy a fűrészlap lecsúszását eredményezheti. 

 Kerülje, hogy a fűrész fémekhez, például szöghöz vagy csavarhoz érjen. A munka 
megkezdése előtt vizsgálja meg a munkadarabot, és távolítsa el a szögeket, csavarokat 
és egyéb idegen tárgyakat. 

 A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el a csavarkulcsokat, levágott fadarabokat és 
egyéb tárgyakat a fűrészasztalról. 

 TILOS munka közben kesztyűt viselni; a kesztyű viselését csak a vágószerszámok 
kicserélésekor javasoljuk. 

 Ellenőrizze, hogy a keze nincs a fűrészlap vágási vonalában. 
 TILOS a fűrészlap vágási vonalában állni, és NE engedje, hogy bárki más abban a 

helyzetben álljon. 
 Engedje a fűrészt néhány percig működni, mielőtt azt a munkadarabba illeszti.  Figyelje 

meg, hogy a fűrészlap nem-e rezeg vagy kopog, mely a nem megfelelő felszerelés vagy a 
ki nem egyensúlyozott fűrészlap jele. 

 A berendezést nem lehet horony vagy vájat készítésére használni. 
 Cserélje ki az asztalbetétet, ha az elkopott. 
 TILOS a készülék működése közben bármilyen beállítást végezni. Beállítás előtt húzza ki 

a dugót az aljzatból. 
 Ha szükséges, használja a tolótelemet. A tolóelemet hosszanti vágás, vagy kisebb 

munkadarabok esetén használni KELL, hogy a keze megfelelő távolságban legyen a 
fűrészlaptól. 

 Mindig tegye el a tolóelemet, amikor azt nem használja. 
 Különösen figyeljen oda a VISSZAÜTÉS veszélyének csökkentésére vonatkozó 

utasításokra. A VISSZAÜTÉS a beakadt, elhajlott vagy rosszul beállított fűrészlap hirtelen 
reakciója. A VISSZAÜTÉS során a munkadarab visszarepül a kezelő irányába. A 
VISSZAÜTÉS súlyos sérülésekhez vezethet. A VISSZAÜTÉST el lehet kerülni, ha az 
alábbiakat betartja: a fűrészlapot élesen  tartja, a hasítólécet a fűrészlappal 
párhuzamosan tartja, ha a hasítókést és a fűrészvédőt jó állapotban és a megfelelő 
helyzetben tartja, ha erősen tartja a munkadarabot, amíg az teljesen végig nem halad a 
fűrészlap mellett, és ha nem fűrészel elferdült vagy aszimmetrikus fadarabot, vagy olyan 
munkadarabot, mely nem rendelkezik egyenes széllel, hogy az hosszirányban el tudjon 
haladni a hasítóléc mellett. 
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 Ne végezzen szabad kézzel végzett műveleteket. A szabad kéz azt jelenti, hogy a kezével 
támasztja meg a munkadarabot, vagy a kezével vezeti a hasítóléc vagy a tolóelem helyett. 

 TILOS a fűrészlap fölé vagy azon áthajolni. TILOS munkadarabért nyúlni addig, amíg a 
fűrészlap teljesen le nem állt. 

 Kerülje a munkadarab hirtelen és túl gyors betöltését. A kemény anyagból készült 
munkadarabokat a lehető leglassabban kell betölteni. Tilos a munkadarabot behajlítani 
vagy elforgatni miközben azt a fűrészbe tölti. Ha a fűrészlap beakad, vagy megáll a 
munkadarab betöltése közben, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket. Távolítsa el a 
dugót az aljzatból. Távolítsa el azt a darabot, mely a fűrészt akadályozza. 

 TILOS a fűrészlap működése közben a fadarabokat eltávolítani, és a fűrészvédőt 
megérinteni. 

 Távolítsa el az összes görcsöt a munkadarabból a fűrész elindítása ELŐTT. 
 Vigyázzon a kábelre. A dugó aljzatból történő eltávolítását tilos a kábelnél fogva 

végrehajtani. Tilos a kábelt hőnek, olajnak víznek vagy éles tárgyaknak kitenni. 
 A fűrésszel történő munkavégzés során keletkező bizonyos porok vegyi anyagokat 

tartalmazhatnak, melyek rákot, születési rendellenességet vagy más genetikai károkat 
okozhatnak. Néhány példa ezekre az anyagokra: 

 Ólmot tartalmazó festékből eredő ólom; 
 Vegyileg kezelt fából eredő arzén és króm. 
 Az ilyen anyagoknak az egészségre káros hatása függ attól, hogy milyen gyakran végzi 

ezt a fajta munkát. 
 Intézkedések az ilyen vegyi anyagoknak való kitettség csökkentésére: Mindig dolgozzon 

jól szellőző környezetben és jóváhagyott biztonsági felszereléssel, mint például 
pormaszkkal, melyet speciálisan a mikroszkopikus részecskék kiszűrésére terveztek. 

 A fűrészelési műveleteknél csatlakoztassa a készüléket porkifújó rendszerre. 
 A védőt fel lehet emelni a munkadarab elhelyezésekor, vagy a karbantartási munkálatok 

megkönnyítéséhez. Mielőtt a hálózatra csatlakoztatja a berendezést ellenőrizze, hogy a 
fűrészvédők ismét le vannak hajtva és a fűrészasztalhoz simulnak. 

7 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Figyelmeztetés! A lézersugár szemsérülést okozhat. Tilos belenézni vagy a 
lézersugarat mereven nézni. 

 Használat során tilos a lézersugarat emberekre irányítani, akár közvetlenül, akár 
közvetetten visszaverődő felületen keresztül. 

 Ez a lézer az idevonatkozó szabvány 2. besorolási osztálynak felel meg. Az egység nem 
tartalmaz szervizelendő alkatrészeket. Tilos a burkolatot bármilyen okból kifolyólag 
kinyitni. Ha az egység megsérült, javíttassa meg az arra jogosult szakemberrel. 

 A lézer nézőüvegek nem védenek a lézersugárzás ellen. 

8 ÖSSZESZERELÉS 

Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt bármiféle beállítást vagy karbantartást 
végez rajta. 

Tilos a gérvágó fűrészt addig működtetni, amíg az nincs teljesen összeszerelve és 
megfelelően előkészítve a használatra az alábbi kezelési utasításnak megfelelően. 
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8.1 A hosszabbító gyűrűk felszerelése 
 Lazítsa ki az oldalhosszabbító csavarjait (24). 
 Helyezze a hosszabbító gyűrűket (3) az oldalsó nyílásokba. 
 Szorítsa meg a hosszabbító gyűrű csavarjait, és ellenőrizze, hogy a hosszabbító gyűrűk 

biztonságosak és nem mozdulnak el a működés során. 

8.2 A befogó felszerelése 
A befogót (12) az oldalvezető bal vagy jobb oldalára lehet felszerelni. Helyezze be a satu 
rudat az oldalvezető nyílásába és rögzítse a reteszelőcsavarral. 

9 MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK 

9.1 A gérvágó fűrész szállítása 
A szerszámgép szállításához használja a rögzítő csapszeget (19). 
Húzza lefelé a gérvágó fűrészt és reteszelje azt alsó helyzetben a rögzítő csapszeg 
betolásával. Ezáltal a fűrész biztosítva van. 

9.2 Fűrészpor és fadarabkák eltávolítása 
Az integrált porelszíváshoz helyezze a porzsákot (20) a fűrészpor kimenetre. 
A külső por eltávolításához használjon háztartási porszívót. 

A porzsák csupán részben gyűjti össze a fűrészport! A porelszíváshoz 
tervezték. 

9.3 A munkadarab befogása 
Ellenőrizze, hogy a munkadarab ne tudjon elrepülni. Ennek elkerüléséhez a befogó (12) a 
legalkalmasabb eszköz. 
 Nyomja a munkadarabot a tartókorláthoz (4) és a befogó ütközőjéhez. 
 Húzza meg a fogórúd szorítógombját (12) órajárással megegyező irányba a munkadarab 

biztosításához. 

9.4 Vízszintes gérszög 
A vízszintes gérszöget -45°-től 45°-os szögig lehet beállítani. A vízszintes gérszög skála 
mutatja az aktuálisan beállított fokokat. 
 Nyomja fel a forgóasztal kioldókarját (11) a fogóasztal (5) kilazításához. 
 Lazítsa ki a reteszelőgombot (6) a vezetősín tetején. 
 Nyomja meg a kart (6). 
 Forgassa el a fűrészlapot (5) a kívánt szögbe (jobbra vagy balra). A kívánt szöget le lehet 

olvasni a skáláról (8). 
 Szorítsa meg a reteszelőgombot (6) órajárással egy irányban. 
 Amikor a forgóasztal (6) markolatát abba a helyzetbe mozdította, ahol a gérszög mutató a 

kívánt szögbe néz a gérvágó szög skálán, akkor oldja ki a forgóasztal kioldó karját. 

9.5 A vágási szög beállítása (1 Ábra) 
 Helyezze a fűrészt lenti helyzetbe és rögzítse a blokkolószöggel. 
 Tegye a szögmérőt (90°) a vezetősínhez és a fűrészlaphoz. A fűrészlapnak teljesen 

érintkeznie kell a szögmérővel. Ha nem érintkezik teljesen, akkor a szöget úgy állíthatja 
be, ha kilazítja az ellenanyát és módosítja a beállító csavar helyzetét addig, hogy a 
fűrészlap és forgóasztal közötti szög 90°-os legyen. 

 Ennek elvégzéséhez használja a mellékelt kulcsot a csavarok kilazításához. A beállítás 
után ne feledje el ismét megszorítani a csavarokat. 
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9.6 Függőleges ferdeszög 
A függőleges ferdeszöget 0°-tól 45°-os szögben lehet beállítani. A függőleges ferdeskála 
mutatja az aktuálisan beállított fokokat. 
 Lazítsa ki a reteszetlőkart (22), ha az meg van szorítva. 
 Forgassa a készülék fogantyúját a fogórúddal a kívánt szögbe. 
 Szorítsa meg a reteszelőkart (22). 

9.7 Csúszó zár beállítása 
 A csúszósín (14) kinyitásához és lezárásához forgassa el a csúszósín zárat (23) 

órajárással ellentétes vagy azzal megegyező irányba. 

9.8 BE / KI kapcsolás 

Saját biztonsága érdekében használja mindkét kezét a szerszámgép be- és 
kikapcsolásakor. 

 Csatlakoztassa a szerszámgépet az áramforrásra. 
 Állítsa a be/ki kapcsolót (16) a fogórúd irányába. A fűrészlap forog addig, amíg a kapcsoló 

be van nyomva. 
 Amikor ki akarja kapcsolni a gépet, engedje ki a be/ki kapcsolót (16). 

9.9 Lézer (13) 
A készülék lézerrel van ellátva. 
A lézer segít abban, hogy a munkadarabot a megfelelő helyen vágja el. 

9.10 Porzsák 
Ha csatlakoztatni kívánja a porzsákot (20), akkor illessze azt az adapterre. Amikor a porzsák 
kb. félig tele van, akkor távolítsa el a készülékről, és ürítse azt ki. 

9.11 Fűrészelés  

Ellenőrizze, hogy a fűrészlap ne akadjon be fűrészelés közben. Ezáltal a 
motor  megsérülhet és esetleg leéghet. Ha a fűrészlap elakad, kérjük, 
engedje el a kapcsolót azonnal, hogy megakadályozza a motor sérülését. 

 Erősen fogja be a munkadarabot. 
 Állítsa be a kért vízszintes gérszöget, vagy a kívánt függőleges ferdeszöget. 
 Kapcsolja be a szerszámgépet. 
 Mozgassa a készülék fogantyúját (15) lassan lefelé. Először be kell nyomnia a biztonsági 

kapcsolót (17), mielőtt ezt a műveletet el tudja végezni. 
 Hosszú munkadarabok estén használja a csúszkát; ehhez lazítsa ki a reteszelőgombot. 
 Fűrészelje el a munkadarabot. 
 Kapcsolja ki a szerszámgépet. 
 Várjon addig, amíg a fűrészlap (2) teljesen le nem állt, mielőtt eltávolítja a munkadarabot. 

9.12 Speciális munkadarabok fűrészelése 
Az ívelt vagy kerek munkadarabokat elcsúszás ellen be kell biztosítani. 
Ellenőrizze, hogy nincs köz a munkadarab és a tartókorlát (4) vagy a fűrészasztal (5) között 
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9.13 A fűrészlap cseréje (2 Ábra) 

Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt a fűrészlapon kezd dolgozni. 

Várjon egy darabig, mielőtt a fűrészlaphoz ér. Az nagyon forró lehet. 

A fűrészlap fogai nagyon élesek. 

 Húzza le a gérvágó fűrészt és reteszelje azt a legalsó helyzetben a rögzítő csapszeg 
visszatolásával. 

 Távolítsa el az első rögzítőcsavart a védőburkolatból.  
 Lazítsa ki a középső burkolatot úgy, hogy a tartócsavart órajárással ellentétes irányban 

elfogatja. 
 Forgassa el a középső burkolatot és emelje fel a fűrészlap védőt.   
 Nyomja meg az tengelyzárat. 
 Ezt követően távolítsa el a csavart, a külső peremet és a fűrészlapot. 
 Tegye vissza a fűrészlapot (a fűrészelő fogak hegyének a burkolaton megadott nyíl 

irányba kell mutatniuk), majd fordított sorrendben szerelje ismét fel az összes alkatrészt. 
 Állítsa a műanyag burkolatot vissza az eredeti helyzetébe, és szerelje fel a védőburkolat 

az első rögzítőcsavart. 

A fűrészlap kicserélésekor a csúszósínt a reteszelőgombbal (23) lehet 
megszorítani. 

10 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Mielőtt bármiféle munkálatba kezd a berendezésen, áramtalanítsa azt 

10.1 Tisztítás 
 Rendszeresen puha ruhával tisztítsa a gép burkolatát, lehetőleg minden használat után. 
 Ha a piszok nem jön le, használjon szappanos vízzel megnedvesített puha ruhát. 
 Ne használjon olyan oldószereket, mint például alkohol, ammóniás víz, stb. Ezek az 

oldószerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket. 

Ellenőrizze, hogy víz ne kerüljön a szerszámgép belsejébe! 

10.2 Csatlakozókábel 
Ha a csatlakozókábel (vagy a hálózati dugó) sérült, akkor azt ki kell cserélni. A 
csatlakozókábel cseréjét csak az arra szakképzett szakember (szakképzett villanyszerelő) 
hajthatja végre. 

11 MŰSZAKI ADATOK 
Névleges feszültség 220-240 V ~ 50 Hz 

Névleges teljesítmény 2200 W 

Üresjárási sebesség 4800 min-1 

Védelmi osztály II 

Fűrészlap mérete 210 mm x 30 mm x 2,4 mm 
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12 VÁSÁGI TELJESÍTMÉNY 
Munkaasztal szöge Fej döntési szöge Magasság x szélesség (mm) 

90° 90° 65 x 260 mm 

45° 90° 65 x 170 mm 

90° 45° 35 x 260 mm 

45° 45° 35 x 170 mm 

13 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Hangnyomásszint LpA 95 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 108 dB(A) 

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

aw (Rezgésszint): 2,9 m/s² K = 1,5 m/s² 

14 TÁROLÁS 
 Alaposan tisztítsa meg az egész gépet és annak alkatrészeit. 
 Tárolja gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen, stabil és biztonságos helyzetben, 

hűvös és száraz helyen, valamint kerülje a túl magas és túl alacsony hőmérsékletet. 
 Védje a közvetlen napfénytől. Tartsa sötét helyen, ha lehet. 
 Ne tartsa műanyag zsákban, hogy elkerülje a páratartalom kialakulását. 

15 HIBAELHÁRÍTÁS 
PROBLÉMA OK MIT TEGYEN 

Motor nem működik. Nem jut áram a géphez. 
 
A motor túl van terhelve, vagy 
túl van melegedve. 

Ellenőrizze az áramellátást és 
a vezetéket. 
 
Hagyja a gépet üresjáratban 
menni kb. 2 percig, hogy az 
lehűljön. 

Erős rezgés jelentkezik. A csavarok vagy az 
alkatrészek kilazultak. 
 
A gérvágó fűrész nincs 
megfelelően összeszerelve. 
 
A munkadarab nincs 
megfelelően megtámasztva. 

Húzza meg a csavarokat. 
 
 
Szerelje össze a gérvágó 
fűrészt megfelelően. 
 
Rögzítse a munkadarabot. 
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16 JÓTÁLLÁS 
 Az alábbi termékre 36 hónapos jótállási időszak érvényes, mely azon a napon lép életbe, 

amikor az első 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 megfelelően végezte. (tiszta 
szellőzőnyílások, rendszeresen ellenőrzött szénkefék,...)  

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

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

17 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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18 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: Csúszó gérvágó fűrész 
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWX07557T 

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 
2006/42/EC 
2004/108/EC 

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

EN61029-1 : 2009 
EN61029-2-9 : 2012 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-11 : 2000 

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