
 POWX221 HU 

Copyright © 2016 VARO O l d a l  | 1 www.varo.com 

1 BERENDEZÉS ................................................................................. 3 

2 LEÍRÁS (A. ÁBRA) .......................................................................... 3 

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA ........................................................... 3 

4 JELZÉSEK ....................................................................................... 3 

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ..................................... 4 

5.1 Munkakörnyezet ...................................................................................................... 4 

5.2 Elektromos biztonság ............................................................................................. 4 

5.3 Személyi biztonság ................................................................................................. 4 

5.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata. .............................. 5 

5.5 Szerviz ..................................................................................................................... 5 

6 BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ .............................................................. 5 

6.1 Használat előtt távolítsa a biztonsági csomagolást: ............................................. 7 

6.2 A gépet azonnal kapcsolja ki, ha: .......................................................................... 7 

6.3 A vezetékek és a dugaszok cseréje ....................................................................... 7 

6.4 Hosszabbítózsinór használata ............................................................................... 7 

7 ÖSSZESZERELÉS ........................................................................... 7 

7.1 A munkaasztal-bővítmények összeszerelése (F. Ábra) ........................................ 7 

7.2 A körfűrészpad felszerelése munkaasztalra (B. & C. Ábra) .................................. 8 

7.3 Az asztal beszerelése (G. Ábra) ............................................................................. 8 

7.4 A fogantyú beszerelése / tolórúd ........................................................................... 8 

7.5 A védőberendezés összeszerelése és csatlakoztatása (D. Ábra) ........................ 8 

7.6 A hasítókés és a védőfedél felszerelése (E. Ábra) ................................................ 8 

7.7 A fűrésztárcsa beszerelése .................................................................................... 9 

7.8 A tolópálca tartók felszerelése ............................................................................... 9 

7.9 Gérvágás (A. Ábra) .................................................................................................. 9 

8 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ................................................................... 9 

8.1 Hosszanti fűrészelés ............................................................................................. 10 

8.2 Hosszanti fűrészelés függőleges gérrel .............................................................. 10 

8.3 Keskeny munkadarabok hosszanti fűrészelése .................................................. 10 

8.4 Keresztirányú fűrészelés ...................................................................................... 10 

8.5 Keresztirányú fűrészelés függőleges gérrel ........................................................ 10 



 POWX221 HU 

Copyright © 2016 VARO O l d a l  | 2 www.varo.com 

8.6 Keresztirányú fűrészelés vízszintes gérrel .......................................................... 11 

9 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ................................................. 11 

9.1 Tisztítás ................................................................................................................. 11 

9.2 Olajozás ................................................................................................................. 11 

10 HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................... 11 

11 MŰSZAKI ADATOK ....................................................................... 12 

12 ZAJ ................................................................................................. 12 

13 SZERVÍZRÉSZLEG ........................................................................ 12 

14 TÁROLÁS ....................................................................................... 12 

15 JÓTÁLLÁS ..................................................................................... 13 

16 KÖRNYEZETVÉDELEM ................................................................ 13 

17 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT .............................................. 14 



 POWX221 HU 

Copyright © 2016 VARO O l d a l  | 3 www.varo.com 

ASZTALI FŰRÉSZ 1500W 
POWX221 

1 BERENDEZÉS 
Az asztali fűrészt a gép méretének megfelelő fa és műanyag vágására tervezték.  
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. Védőfedél 
2. Ütközőléc 
3. Padbetét 
4. Tárcsadőlés-állító kar 
5. Vágásmélység-állító forgatókar 

6. Ütközőléc távmérő eszköze 
7. Be- és kikapcsoló 
8. Termikus védelem 
9. Munkaasztal 

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! 

Asztali fűrész  
Kezelési utasítás 
Hasítókés 
Tárcsavédő lemez 
Ütközőléc 
Tárcsadőlés mérő 
Kiegészítő fogantyú 

Munkaasztal-bővítmény 
Rézsútos támasztékok 
Tolórúd 
2 fogantyú 
Gumivédő 
Csavarkulcs 
Imbuszkulcs

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.  

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

Viseljen szemvédőt! 

 

Viseljen kesztyűt! 
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Az európai irányelv(ek) szükséges követelményei szerint 

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
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. 

 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. 
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 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. 

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

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

6 BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 
1. Ha keményfém foggal rendelkező fúrésztárcsát használunk, javasolt a negatív, vagy 

enyhén pozitív vágásszögű tárcsa használata. Ne használjunk mélyen vágott fogú 
tárcsát, mert az a védőfedelet bekaphatja.  
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2. Figyelem: Mielőtt elkezdenénk a munkát, a fűrészpad valamennyi elemét szereljük össze 
az útmutató szerint. 

3. Ha nem vagyunk járatosak ilyen gépek használatában, tanácsos előbb kikérni egy 
szakember, technikus vagy tanácsadó véleményét. 

4. A munkadarabot a vágás elkezdése előtt minden esetben gondosan támasszuk neki, 
vagy nyomjuk az ütközőléchez. Minden más rögzítési módszer jobb, semmint hogy a 
kezünkkel tartsuk a darabot. 

5. Fontos: Ha a darabot vágás közben mégis kézzel kellene tartanunk, a fűrészlaptól 
tartsunk legalább 100 mm távolságot. 

6. A munkadarabot mindig nyomjuk hozzá az padhoz. 
7. A fűrésztárcsát tartsuk élesen és rendszeresen győződjünk meg róla, hogy szabadon, 

rendellenes rezgések nélkül fut. Szükség esetén cseréljünk tárcsát. 
8. A vágást megkezdése előtt hagyjuk a gépet szabadon felpörögni teljes fordulatszámra. 
9. A fűrészpad hátulsó és alsó nyílását, valamint az elektromotor levegőző nyílásait tartsuk 

tisztán. A porlerakódást rendszeresen távolítsuk el. 
10. A szögállító mechanikát vágás előtt minden esetben rögzítsük. 
11. Kizárólag minimum 6000 percenkénti fordulatra méretezett fűrésztárcsát vásároljunk. 
12. A géphez csak előírt méretű fűrésztárcsát használjunk. Rendkívül veszélyes lehet mind a 

túl kis, mind a túl nagy tárcsa használata.  
13. Rendszeresen ellenőrizzük a tárcsát és azonnal cseréljük ki, ha valamilyen hibát 

észlelünk. 
14. Beszerelés előtt az új tárcsát zsírozzuk be, a karimát tisztítsuk meg. Ügyelve a fogak 

irányára a tárcsát helyezzük be és a karimát a központi csavarral szorosan húzzuk. 
15. Kizárólag eredeti karimát használjunk. Semmilyen más típus nem megfelelő. 
16. Soha ne használjuk a fűrészt védőfedél nélkül. 
17. A védőfedél mozgó részét szintén tilos eltávolítani. 
18. Soha ne zsírozzuk a forgó fűrésztárcsát. 
19. Kezünket tartsuk távol a fűrész nyomvonalától. 
20. Kezünket a fűrésztárcsa előtt vagy mögött tartva soha ne emeljük föl a munkadarabot. 
21. A bekapcsolást megelőzően mindenkor győződjünk meg róla, hogy a munkadarab nem 

ér hozzá az fűrésztárcsához. 
22. Fém-, vagy kőfélét ezzel a géppel vágni tilos. 
23. Hosszabb munkadarabokhoz használjunk támasztó segédeszközöket. 
24. Tilos a gépet veszélyes környezetben, gyúlékony gázok vagy folyadékok jelenlétében 

használni. 
25. A munka felfüggesztésekor távozás előtt mindenkor húzzuk ki a gép csatlakozó dugóját a 

konnektorból. 
26. Ha a gép rendellenes hangot adna, keressük és szüntessük meg az okát, vagy vigyük a 

gépet megfelelő javítóműhelybe. 
27. Ha bármely alkatrész eltörik vagy megsérül, azonnal javítsuk vagy cseréljük ki azt. 
28. Soha ne álljunk a fűrész nyomvonalába, hanem attól balra, vagy jobbra helyezkedjünk el. 
29. A kezünket szintén tartsuk kívül a tárcsa nyomvonalán. 
30. A munkadarabnak a fűrészen történő áttolására a kezünk helyett minden esetben 

használjunk lécet. 
31. A munkadarabot mindig a fűrészpad elejére helyezzük, és onnan toljuk hátrafelé. 
32. Gérvágáshoz használjuk a szánon futó állítható ütközőt, az ütközőlécet pedig szereljük 

le. 
33. Gerenda darabolásakor az ütközőlécet soha ne használjuk mérőléc helyett. 
34. Ha a fűrésztárcsa meg van szorulva: mielőtt a hiba okát kezdenénk keresni, először 

mindig kapcsoljuk ki a gépet. 
35. A munkadarab visszavágását a következő elővigyázatossági rendszabályokkal előzhetjük 

meg: 
 Használjunk mindenkor éles tárcsát; 
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 Ne vágjunk a géppel apró munkadarabokat; 
 Soha ne engedjük el a darabot mielőtt azt teljesen keresztülvezettük volna a fűrészen; 
 A vezetőt a tárcsával mindenkor állítsuk párhuzamosra; 
 Soha ne távolítsuk el a fűrész védelmi alkatrészeit; 
36. Fűrészelés előtt mindig győződjünk meg arról, hogy stabilan állunk és kezeink is 

megfelelő helyen vannak. 
37. Oldószert soha ne használjunk, ehelyett inkább nedves törlőruhával tisztítsuk a gépet. 
38. Ne használjunk sérült vagy deformálódott fűrészlapot. 
39. Az elhasználódott padbetétet cseréljük ki. 
40. Csak a gyártó által javasolt fűrészlapot használjunk. 
41. A fűrészlap kiválasztásánál vegyük figyelembe, hogy milyen anyagot kívánunk vágni. 
42. Fűrészeléskor a körfűrészt csatlakoztassuk porszívóra. 
43. Használjuk és állítsuk be a hasítókést. 
44. Használjuk és állítsuk be a felső védőfedelet. 
45. A hornyolást különös gonddal végezzük 

6.1 Használat előtt távolítsa a biztonsági csomagolást: 
 Távolítsa el az alaplemezt a négy csavar kicsavarozásával. 
 Távolítsa el a motor alól a biztonsági csomagolást. 
 A fűrészlap magasságának és dőlésszögének beállításához szükséges fogantyúk a gép 

belsejében található biztonsági csomagolásban vannak. 
 Szerelje vissza az alaplapot. 

6.2 A gépet azonnal kapcsolja ki, ha: 
 A csatlakozó dugó, a vezeték vagy a hálozati vezeték sérült. 
 A kapcsoló meghibásodott. 
 A gép túlságosan felmelegszik. 
 A megperzselődött szigetelés füstöl vagy bűzlik. 

6.3 A vezetékek és a dugaszok cseréje 
A lecserélt vezetékeket és dugaszokat azonnal dobja el! Nem csatlakoztatott illetve nem 
szigetelt végű vezeték dugaszát fali konnektorba dugni rendkívül veszélyes! 

6.4 Hosszabbítózsinór használata 
 A gépet elektromosan egy terheletlen konnektorról, vagy egy 16 amperes biztosítékkal 

ellátott, egyenként 1,5 mm2-nél nem kisebb keresztmetszetű vezetékekből álló maximum 
20 m-es hosszabbító kábellel táplálhatjuk. 

 Kizárólag földelt konnektort használjunk. 
 A gépet egyfázisú hálózatra kell csatlakoztatni (230 V/50 Hz). Ha bármilyen kétely 

merülne föl a hálózat földjével kapcsolatban, először forduljunk villanyszerelőhöz. 

7 ÖSSZESZERELÉS 

7.1 A munkaasztal-bővítmények összeszerelése (F. Ábra) 
 A munkaasztal-bővítmények felszerelése előtt, először távolítsa el a perforált talplemezt 

(most eltávolíthatja, és üzemen kívül helyezheti a motorvédő alkatrészeket is). 
 Amikor az alsó rész nyitott, a rézsútos támasztékok felszerelhetők az asztali 

körfűrészgépre. 
 Most szerelje fel a munkaasztal-bővítményeket az asztallapra. Ezután szerelje fel a 

bővítményeket a rézsútos támasztékokra. 
 Miután az összes bővítményt felszerelte, szerelje fel újra a talplemezt (ügyelve arra, hogy 

az összes bővítmény tökéletesen illeszkedik magára az asztalra). 
 Legvégül, szerelje fel a (vonalzóval felszerelt) vezetőlécet az asztallap elülső élére. 
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7.2 A körfűrészpad felszerelése munkaasztalra (B. & C. Ábra) 

A fürész beállitása elött ellenörizze, hogy a körfürész csatlakozó dugója ki 
van-e húzva. 

Fűrészgép rögzítő-csavarjai számára a munkapadba fúrandó (8 mm-es) lyukak távolsága a B. 
ábráról olvasható le. 

Figyelem! Nem szabad a gépet használni mielőtt azt teljesen összeszereltük 
és munkapadra vagy állványára csavaroztuk volna. 

 A C. ábra mutatja be, hogy hol kell a (310 x 310 mm-es) nyílást vágni a munkapadba a 
kihulló fűrészpor számára, hogy a gép ne tömődjön el. Ez utóbbi csak akkor szükséges, 
ha nem használunk elszívó rendszert. 

 A gépet csavarkötéssel rögzítjük. 

7.3 Az asztal beszerelése (G. Ábra) 
 Fordítsa fejjel lefelé a gépet. 
 Távolítsa el a fekete műanyag alaplapot a hat csavar kicsavarozásával (G-1. Ábra). 
 Lazítsa meg a beállítási fogantyút az elülső oldalon és döntse meg a motort (G-3. Ábra), 

ezáltal eltávolítja a szállításvédelmet (G-3. Ábra). 
 Helyezze be az asztal lábait, egyiket a másik után az asztal réseibe (G-4. Ábra). 
 Rögzítse kézileg a lábakat négy csavarral. Még ne húzza be teljesen a csavarokat (G-5. 

Ábra). 
 Rögzítse a négy köztes elemet, a csavarokat még ne húzza be teljesen (G-6. Ábra). 
 Szerelje fel szilárdan a fekete műanyag alaplapot. 
 Helyezze el a gumivédőket az asztal lábának alsó végeire (G-7. Ábra). 
 Most állítsa az egész gépet a lábára, helyezze egyenes talajra és stabilizálja. Húzza be az 

összes csavart és anyát (G-7. Ábra). 

7.4 A fogantyú beszerelése / tolórúd 
 Rögzítse a két csavart az asztallap fogantyújára szilárdan és húzza be őket (G-8. Ábra). 
 Helyezze a tolórudat a fogantyúba. 

7.5 A védőberendezés összeszerelése és csatlakoztatása (D. Ábra) 
 Csatlakoztassa az alumínium védőberendezést (A) a pozicionáló tömbhöz (B). 
 Most csatlakoztathatja a teljes védőberendezést a munkaasztalra. 
 Csúsztassa a védőberendezést a pozicionálósín (C) egyik végén keresztül az asztal felett. 
 Állítsa be az alumínium védőszerelvényt (A) úgy, hogy annak vége megfeleljen a fűrész 

hátulsó élének. 

7.6 A hasítókés és a védőfedél felszerelése (E. Ábra) 
 Állítsuk a fűrésztárcsát teljesen függőleges helyzetbe. 
 Vegyük ki az padbetétet. 
 A távtartó gyűrűk és az imbuszcsavarok felhasználásával szereljük föl a hasítókést. 

Győződjünk meg róla, hogy a hasítókés a horonyba jól illeszkedik. 
 Ezután az idomanya és az önzáró anya felhasználásával szereljük föl a védőfedelet a 

hasítókésre. 
 Helyezzük vissza és rögzítsük a pad betétjét. 
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Illesszünk egy lécet a fűrésztárcsa és a hasítókés oldalához és vizsgáljuk 
meg, hogy a hasítókés pontosan a tárcsa meghosszabbításában fekszik-e. 
Há nem így lenne: Lazítsuk meg a rögzítő csavarokat és csökkentsük, vagy 
növeljük a távtartó gyűrűk vastagságát. 

 A fűrészpad felett a hasítókés és a fűrésztárcsa fogazott pereme közötti sugárirányú 
távolság sehol sem haladhatja meg az 5 mm-t. 

 A hasítókés hegye (a D ábrán bemutatott módon) maximum 5 mm-rel lehet a fogak 
legfelső pontja alatt. 

7.7 A fűrésztárcsa beszerelése 

Mielőtt a fűrésztárcsa felszereléséhez  vagy cseréjéhez hozzákezdenénk, a 
gép csatlakozóját húzzuk ki a konnektorból. 

 Emeljük ki a pad betétjét. Használjunk csavarhúzót. 
 A fűrész tengelyét fordítsuk teljesen függőleges helyzetbe. Az anyát és a külső karimát 

vegyük le a fűrész tengelyéről. 
 Csúsztassuk a(z új) tárcsát a fűrész tengelyére, helyezzük vissza a külső karimát és az 

anyát. Az anyát kézzel húzzuk meg. 
 A két kulcs használatával húzzuk meg az anyát a karimán. 
 Helyezzük vissza és rögzítsük a pad betétjét. 

7.8 A tolópálca tartók felszerelése 
Szerelje fel mindkét tolópálca tartót a gép oldalára a mellékelt csavarokkal és gyűrűkkel. 

7.9 Gérvágás (A. Ábra) 
A gép oldalán lévő kar elhúzásával a fűrésztárcsa maximum 45°-os állásba fordítható (4). 

8 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
Kétféle fűrészelési módot különböztetünk meg: 
 Hosszanti vágás: Amikor a munkadarabot szálirányában fűrészeljük. 
 Keresztirányú vágás, vagy darabolás: Amikor a munkadarabot szálára merőlegesen 

irányban fűrészeljük. 
 
Bútorlap esetén általában nem különböztetjük meg a szálirányt, az elnevezést mégis szokás 
megtartani: hosszanti a vágás, amikor a munkadarabnak a szélességét és keresztirányú a 
vágás, amikor a hosszát csökkentjük. 

Valamelyik ütköző mind a két vágási módnál használandó. Sohane 
fóreszeljünk ütköző nělkül! 

Figyelem: A fűrészelés megkezdése előtt ellenőrizzük az alábbiakat 
1. Rögzítve van-e a fűrésztárcsa? 
2. Valamennyi rögzítő gomb meg van-e húzva? 
3. Az ütközőléc párhuzamosan áll-e a fűrésztárcsával? 
4. A védőfedél jól működik-e? 
5. Van-e rajtunk védőszemüveg? 
6. A fűrésztárcsa nem súrlódik-e valamihez? 

Ezen pontok előzetes vizsgálata rendkívül fontos! 
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8.1 Hosszanti fűrészelés 
 Rögzítsük az ütközőlécet a szükséges távolságban a futó ütközőt pedig húzzuk le a 

szánról. 
 A fűrésztárcsát tekerjük a fűrészelendő fa vastagságánál kb. 2 mm-rel magasabbra. 
 A fát enyhén nyomjuk a fűrészpadhoz és csúsztassuk az ütköző mentén. 

A motor bekapcsolása előtt a fűrészlapot legfeljebb 3 cm-re kőzelítsük meg 
a munkadarabbal. A fa vezetősínre felütköző oldalának tökéletesen 
párhuzamosknak kelllennie. Zünket legalább 10 cm távolságban tartsuka 
követendő vágási nyomvonaltól. 

 Kapcsoljuk be a motort és vágás előtt várjuk meg amíg az teljes fordulatra felpörög. 
 A fát a padhoz és az ütközőléchez nyomva erőltetés nélkül toljuk át a fát a fűrészlapon. 
 Soha ne húzzuk a munkadarabot visszafelé. Ha a munkadarab helyzetét meg kell 

változtatni, MIELŐTT bármi mást tennénk, kapcsoljuk ki a motort. 

8.2 Hosszanti fűrészelés függőleges gérrel 
Ez a művelet gyakorlatilag az előzővel azonos, kivéve, hogy a fűrésztárcsát adott szögbe kell 
állítanunk. 

Ebben az esetben as ütközőlét kizárólag a fűrésztárcsa jobb oldalán szabad 
elhelyezni. 

8.3 Keskeny munkadarabok hosszanti fűrészelése 

Ez a művelet rendkívül veszélyes. 

Mindenben a legnagyobb elővigyázatossággal járjunk el és a kezünk helyett segédeszközt 
használva folyamatosan toljuk végig a darabot egészen a tárcsa mögé. 

8.4 Keresztirányú fűrészelés 
 Szereljük le az ütközőlécet és használjunk a tárcsára merőlegesre állított (keresztirányú) 

ütközőt a jobboldali szánon. 
 Állítsuk be a fűrésztárcsa magasságát (a „Hosszanti fűrészelés"-nél leírtak szerint). 
 A munkadarabot nyomjuk hozzá a keresztirányú ütközőhöz és tartsunk legalább 2,5 cm 

távolságot a tárcsától. 
 Kapcsoljuk be a motort és várjuk meg amíg az teljes fordulatszámra felpörög. 
 A munkadarabot nyomjuk a keresztirányú ütközőhöz és a padhoz. Óvatosan vezessük át 

a fát a fűrésztárcsán. Folytassuk a vezetést a tárcsa mögé is. Ekkor kapcsoljuk ki a motort 
és a darabot ne mozdítsuk el amíg a tárcsa teljesen meg nem állt. 

 Soha ne húzzuk a fát visszafelé. Ha vissza kellene húzni az anyagot, előbb kapcsoljuk ki a 
motort és várjuk meg amíg a tárcsa teljesen leáll. 

8.5 Keresztirányú fűrészelés függőleges gérrel 
Ez a művelet gyakorlatilag az előzővel azonos, kivéve, hogy a fűrésztárcsát a kívánt szögbe 
kell állítanunk. 

A keresztirányú ütközőt kizárólag a fűrésztárcsától jobbra szabad 
elhelyezni. Túl kis fadarabokat soha ne fűrészeljünk. Nehéz helyzetekben 
kezünk helyett használjunk segédeszközt. 
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8.6 Keresztirányú fűrészelés vízszintes gérrel 
Ennél a műveletnél a keresztirányú ütközőt a kívánt szögbe kell állítani. A munkadarabot a 
darabolás megkezdése előtt erősen nyomjuk a keresztirányú ütközőhöz, illetve a 
fűrészpadhoz 

9 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Figyelem! Mielőtt bármiféle munkálatba kezd a berendezésen, áramtalanítsa 
azt 

9.1 Tisztítás 
 Tartsa a gép szellőzőnyílásait tisztán, hogy megelőzze a motor túlmelegedését 
 Rendszeresen puha ruhával tisztítsa a gép burkolatát, lehetőleg minden használat után 
 Tartsa a szellőzőnyílásokat portól és piszoktól mentesen 
 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 

9.2 Olajozás 
 A gép külön olajozást nem igényel. 

10 HIBAELHÁRÍTÁS 
A gép esetleges hibás működése esetére alább megnevezünk néhány lehetséges okot és 
elhárítási módot. 

1. A gép nem indul  A dugó ki van húzva a konnektorból 
 A kábel megszakadt 

2. A munkadarab a művelet 
során a 
hasítókésre torlódik 

 A fűrésztárcsát be kell szabályozni (E. ábra) 

3. A vágat egyenetlen (sorjás)  A tárcsát élezni kell 
 A tárcsa fordítva van felszerelve 
 Ragasztó vagy fűrészpor égett a tárcsára • A tárcsa az 

adott műveletre alkalmatlan 

4. A munkadarab a tárcsa 
hátulsó részéhez ér és kiugrik 
a horonyból. 

 A hasítókést be kell szabályozni (E. ábra) 
 Hiányzik az ütköző 
 Fűrésztárcsa vastagabb a hasítókésnél, vagy a 

hasítókés hiányzik 
 A fűrésztárcsa élesítésre szorul 
 A munkadarab elmozdult a helyzetéből fűrészelés 

közben 
 A keresztirányú ütközőt rögzítő feszítőcsavar laza 

5. A magasság-, vagy a 
tárcsadőlés-állító kar meg van 
akadva 

 A (fűrész)port el kell távolítani 

6. A motor nehezen éri el a 
maximális fordulatszámot. 

 A hosszabbító kábel túl vékony, vagy túl hosszú 
 A hálózati feszültség nem éri el a 230 voltot 

7. A gép berezeg.  A gép nem lett jól rögzítve a munkaasztalhoz 
 Az állvány nincs szintben a padlóval 
 A fűrésztárcsa megsérült 
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11 MŰSZAKI ADATOK 
Feszültség  / Frekvencia 230-240 V~ / 50 Hz 

Teljesítményszükséglet 1500 W 

Üresjárási sebesség 4500 min-1 

Fürészlap Ø 254 x Ø 30 x 2,8 mm 

Fogak száma 40 

A fűrészpad méretei 638 x 430 mm 

Szívótorok  Ø 40 (35) mm 

Tömeg 30 kg 

12 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Hangnyomásszint LpA 99 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 112 dB(A) 

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

13 SZERVÍZRÉSZLEG 
 A sérült kapcsolókat szerviz-részlegünkben kell kicserélni.  
 Ha a csatlakozókábel (vagy a tápcsatlakozó) megsérült, akkor a szerviz-részlegünkben 

kapható speciális csatlakozókábellel kell kicserélni. A csatlakozókábel cseréje csak a 
szerviz részlegben hajtható végre (lásd az utolsó oldalt), és csak szakképzett személy 
(szakképzett villanyszerelő) végezheti el. 

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 
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15 JÓTÁLLÁS 
 Az alábbi termékre 36 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 miatt 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 
szállítás árát. 

 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. 

16 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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17 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa : Asztali Fűrész 1500W 
Márkanév : POWERplus 
Cikkszám : POWX221 

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 
2004/108/EC 
2006/42/EC 

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

EN61029-1 : 2009 
EN61029-2-1 : 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. 

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el, 

 
Philippe Vankerkhove 
Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser  
Dátum: 13/04/2015 


