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ASZTALI FŰRÉSZ 2000W 
POWX225 

1 BERENDEZÉS 
A szerszámgépet álló kivitelben tervezték, és fában történő egyenes hosszanti és 
keresztirányú vágások elvégzésére alakították ki. Vízszintes gérszöget és függőleges 
ferdeszöget egyaránt lehet vele vágni. A gépet úgy alakították ki, hogy az kemény és puha fa, 
valamint préselt és forgácslemez vágására egyaránt alkalmas. 

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. BE/KI kapcsoló/ Vészleállító 
2. Ferdeszög mutató és skála 
3. Fűrészlap ferdeszög 

reteszelőgombja 
4. Gérszög-mérő 
5. Asztalbetét 
6. Fűrészlap védő 
7. Hasítókorlát 
8. Oldalsó asztal bővítmény 

9. Vezetéktartó burkolat 
10. Hasító 
11. Fűrészlap 
12. Fűrészlap tartó 
13. Tolórúd tartó 
14. Rögzítőlyuk 
15. Tolórúd 
16. Vágási mélység fogantyú 

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 x ASZTALI FŰRÉSZ 2000W 
1 x fűrészlap felszerelt 
1 x Jobb oldali asztalbővítmény 
1 x csavarkulcs 
1 x Hasítókorlát 
1 x Fűrészlap védő és hasító 

1 x Gérszög-mérő 
2 x Fűrészlap kulcs 
1 x Tolórúd 
1 x Fűrészlap 254 x 30 x 2,8 mm, 40T 
1 x kezelési kézikönyv 

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

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

 

Használat előtt olvassa el a kezelési kézikönyvet. 

 

Megfelel a mindenképpen alkalmazandó európai irányelvek biztonsági 
szabványainak. 

 

Viseljen kesztyűt! 

 

Viseljen szemvédőt! 

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. 
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 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. 

 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. 
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 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 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ASZTALI 
KÖRFŰRÉSZEKHEZ 

 A gép használata közben a kezelőn kívül más személy nem tartózkodhat a gép közvetlen 
közelében. A gépet nem kezelő személyeknek megfelelő távolságot kell tartaniuk a géptől! 

 Tilos a hálózati vezetéket a gépasztalon keresztül elvezetni! 
 A munkadarab fűrészlapnál történő biztonságos továbbításához használja a tolórudat! 
 Ellenőrizze, hogy a vágandó anyag vastagsága kisebb legyen a lehetséges maximális 

vágási mélységnél. 
 A munkadarabnak mindig ugyanabban a szintben kell feküdnie a gépasztalon, és amikor 

az ütköző mentén elhalad! A munkadarabot mindig erősen kell az ütközőhöz nyomni! 
 Tilos olyan munkadarabokat vágni, melyek olyan kicsik, hogy nem lehet őket 

biztonságosan az ütközőhöz nyomni és visszafordulhatnak! 
 Tilos olyan munkadarabokat vágni, melyek olyan kicsik, hogy azokat nem lehet a 

tolórúddal fűrészlaptól biztonságos távolságban mozgatni! 
 Csak egy munkadarabot vágjon egyszerre! Tilos több munkadarabot vágni egyszerre! A 

munkadarabokat nem lehet egymás mögé, vagy egymás tetejére helyezni! 
 A munkadarab beakadásának, vagy megcsúszásának veszélye fennáll! 
 Ellenőrizze, hogy a munkadarab vágás közben ne tudjon elcsúszni, és ne akadjon be a 

fűrészlaphoz! 
 Tisztítsa meg a munkavégzés helyét minden vágás után. 
 Tilos a készülék nyílásaiba nyúlni! Tilos a készülék nyílásaiba tárgyakat tenni (pl. a 

fűrészlap házba, porelszívó adapterbe). A vágás veszélye áll fenn! 
 Tilos a vágóelemet eltávolítani, ha a készülék be van kapcsolva és még működik! 

Megvághatja magát! 
 A levágott munkadaraboknak éles szélük és gerincük lehet, vagy szálkák lehetnek rajtuk! 

Vágási sérülések veszélye áll fenn! 
 Amikor otthagyja a gépet, mindig kapcsolja azt ki és húzza ki a hálózati csatlakozódugót. 
 Tilos a készüléket eső, vagy túlzott nedvesség hatásának kitenni! 
 Tilos a jelen útmutatóban leírt vágástól eltérő vágást elvégezni! Tilos eresztéket vagy 

hajkot fűrészelni! 
 A körfűrészt tilos hasításra használni (hajk, mely a munkadarabban végződik)! 

7 A HOSSZABBÍTÓKÁBELEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK 

 Ellenőrizze, hogy a hosszabbítókábel jó állapotban van-e. Amikor hosszabbítókábelt 
használ, akkor olyan kábelt használjon, mely megfelel a termék számára szükséges 
feszültség továbbítására. A nem megfelelő teherbírású vezetékben leesik a feszültség, 
mely teljesítmény-veszteséghez és túlmelegedéshez vezet. 

 Ellenőrizze, hogy a hosszabbítókábel megfelelően van-e bekötve, és jó állapotban van-e.  
A sérült hosszabbítókábelt használat előtt mindig cserélje ki, vagy javíttassa meg 
szakemberrel. Védje a hosszabbítókábelt az éles tárgyaktól, a túlzott hőtől, a 
nedvességtől és a víztől. 
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 Mielőtt csatlakoztatja a motort a hálózati vezetékkel, ellenőrizze, hogy a kapcsoló 
kikapcsolt helyzetben van-e, és az elektromos áram megegyezik-e a motor géptörzslapján 
feltüntetett értékkel. Ha alacsonyabb feszültségen működteti, az a motort károsíthatja. 

A készüléket használat során földelni kell, hogy védje a kezelőt az 
áramütéstől. 

8 ASSEMBLY 

8.1 Hasítókorlát (1. ábra) 
 Emelje fel a hasítókorlát fogantyúját (a) addig, hogy a hátsó befogó (b) teljesen ki legyen 

húzva. 
 Helyezze a hasítókorlátot a fűrészasztalra úgy, hogy először a korlát hátsó részét leengedi 

az asztalra. 
 Nyomja le a hasítókorlát fogantyúját (a) a hasítókorlát pozícióban történő rögzítéséhez. 

8.2 A fűrészlap felszerelése (2. ábra) 

Figyelmeztetés! Áramtalanítsa a készüléket és viseljen védőkesztyűt. 

 Szerelje le a fűrészlap védőt (6). 
 Távolítsa el az asztalbetétet (5). 
 Lazítsa ki a csavart úgy, hogy villáskulcsot helyez a csavarra és egy másik villáskulccsal 

pedig ellentétes irányban visszafogja a peremen. 

Figyelmeztetés! Forgassa el a csavart a fűrészlap forgási irányába. 

 Távolítsa el a külső peremet és átlósan lefelé irányuló mozdulattal húzza le a régi 
fűrészlapot a belső peremről. 

 Az új fűrészlap felhelyezése előtt drótkefével óvatosan tisztítsa meg a fűrészlap peremét. 
 Helyezze fel az új fűrészlapot a műveletek ellentétes irányú elvégzésével és húzza meg 

azt. 

Figyelmeztetés! Ellenőrizze a forgási irányt; a fogaknak a forgási irányba 
kell nézniük, azaz előre. 

 Csatlakoztassa az asztalbetétet (5) és a fűrészlap védőt (6) ismét, és állítsa be azokat. 
 A fűrész ismételt használata előtt ellenőrizze, hogy a védők megfelelően működnek-e. 

8.3 A fűrészlap védő felszerelése (3. ábra) 
 Helyezze felülről a fűrészlap vezetőt (6) beleértve a csavart (a) a hasítókésre (9) úgy, 

hogy a csavar szorosan a hasítókés (9) nyílásában legyen. 
 Ne húzza meg nagyon erősen a csavart (a); a fűrészlap védőnek (6) szabadon kell tudnia 

mozogni. 
 Helyezze az elszívó tömlőt (b) a készülék hátoldalán található elszívó adapterre és a 

fűrészlap védő elszívó fejére (6). 
 A szétszerelés ellenkező irányban történik. 

Figyelmeztetés! A fűrészelés elkezdése előtt engedje le a fűrészlap védőt 
(6) a munkadarabra. 
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8.4 A hasítókés beállítása 
Amikor a hasítókést teljesen a fűrészlap irányába tolja, akkor hasítókés és a fűrészlap fog 
között kb. 5 – 6 mm-es hézagnak kell lennie. Ennek megfelelően állítsa be a hasítókést azáltal, 
hogy először kézzel és órajárással ellentétes irányban kilazítja a befogócsavart, majd 
imbuszkulccsal órajárással ellentétes irányban kilazítja az imbuszcsavart, végül leméri a 
távolságot. Beállítás után órajárással megegyező irányban erősen húzza meg az 
imbuszkulcsot, majd azt követően a befogócsavart. Vágás előtt mindig ellenőrizze, hogy a 
hasítókés megfelelően rögzítve van-e és hogy a felső fűrészlap védő problémamentesen 
működik-e. 
A hasítókés szállítás előtt gyárilag fel van szerelve, hogy a fűrészlap és a hasítókés egyenes 
vonalban legyenek a készülék felállítása után. Hivatkozásképpen tekintse meg „A hasítókés 
helyzetének újraállítása” című fejezetet. 
VIGYÁZAT! 
 Ha a fűrészlap és a hasítókés nincsenek megfelelően beállítva, akkor veszélyes becsípési 

helyzet állhat elő működtetés során. Ellenőrizze felülnézetből, hogy a hasítókés a 
fűrészlap szélső fogai között helyezkedik-e el. A hasítókés megfelelő beállítása nélkül a 
személyi sérülés súlyos veszélye áll fenn a készülék használata közben. Ha azok bármi 
okból kifolyólag nincsenek beállítva, akkor minden esetben forduljon szakemberhez. 

 A hasítókés és a fűrészlap közötti hézag beállításakor az imbuszcsavart mindig a 
befogócsavar kilazítása után lazítsa ki. 

8.5 Oldalsó asztalbővítmény (4. ábra) 
 Az asztalbővítményt (8) különösen széles munkadarabok esetén kell használni. 
 Lazítsa ki a reteszelőkart (a) és húzza ki az asztalbővítményt annyira, hogy a munkadarab 

döntés nélkül azon tudjon feküdni. 

8.6 Ferdeszög-mérő (5. ábra) 
 Helyezze a ferdeszög-mérőt (4) a fűrészasztalon található nyílásba (a/b). 
 Lazítsa ki a reteszelőkart (c). 
 Forgassa el a ferdeszög-mérőt (4) a kívánt beállítási szögbe. A skála (d) mutatja a 

beállított szöget. 
 Ismét húzza meg a reteszelőkart (c). 

8.7 A porszívó csatlakoztatása 
Használja a porelszívó csövet azáltal, hogy csatlakoztatja a porszívóhoz. 

9 A GÉP MŰKÖDTETÉSE 

9.1 BE/KI kapcsoló (6. ábra) 

9.1.1 Bekapcsolás 

 Nyomja fel a piros VÉSZLEÁLLÍTÓ gombot (a), és nyissa ki a sárga biztonsági fedelet (b). 
 A működtetés elindításához nyomja meg a zöld, “I” jelzésű gombot (c). 
 Ezután csukja be a biztonsági fedelet (b) anélkül, hogy azt aktiválná. 

9.1.2 Kikapcsolás 

 Nyomja meg a VÉSZLEÁLLÍTÓ gombot (a), vagy a piros “O” jelzésű nyomógombot (d). 

9.2 Túlterhelési védelem (6. ábra) 
A fűrész túlterhelési újraállító relégombbal (a) rendelkezik, mely közvetlenül a BE/KI kapcsoló 
jobb oldalán található. Az újraállító gomb újraindítja a motort, miután az túlterhelés után, vagy 
alacsony feszültség miatt kikapcsol. 
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Ha a motor leáll működés során, akkor állítsa a BE/KI kapcsolót kikapcsolt helyzetbe. Várjon 
kb. öt percet, hogy a motor kicsit lehűljön, majd nyomja meg az újraállító gombot (a). Ezután 
ismét bekapcsolhatja. 

Amikor az újraállító gombot megnyomja, akkor a fűrész lehűlése során a 
sérülések és a véletlenszerű elindulás elkerülése érdekében a be/ki 
kapcsoló legyen mindig kikapcsolt állapotban, és a hálózati vezeték legyen 
kihúzva a csatlakozóból. A túlmelegedést a nem megfelelő méretű 
hosszabbítókábel, az egymáshoz be nem állított alkatrészek, vagy az életlen 
fűrészlap okozhatja. Az újbóli használat előtt vizsgálja meg a fűrészt, hogy 
az megfelelően be van-e állítva. 

9.3 Vágási mélység (7. ábra) 
Forgassa el a kerek fogantyút (16) a fűrészlap megfelelő vágási mélységre történő 
beállításához. 
 Órajárással ellentétes irány: nagyobb vágási mélység 
 Órajárással megegyező irány: kisebb vágási mélység 
Minden új beállításhoz javasoljuk, hogy végezzen próbát a méretek ellenőrzéséhez. 

9.4 A szög beállítása (7. ábra) 
Az asztali fűrésszel átlós, bal irányú és 0°-45° szög közötti vágásokat lehet végezni. 
Minden vágás előtt ellenőrizze, hogy az ütköző, a ferdeszög-mérő (4) és a fűrészlap (11) ne 
tudjon összeütközni. 
 Lazítsa ki a rögzítőkart (3). 
 Állítsa be a szükséges szöget a skálán. 
 Reteszelje a rögzítőkart (3) ismételten a szükséges szögállában. 

9.5 A hasítókorlát használata 

9.5.1 A korlát magasságának beállítása (8. ábra) 

 A hasítókorlát (7) sínje (a) kettő, különböző magasságú vezetési felülettel rendelkezik. 
 A vágandó anyag vastagságától függően a sín (a) magasabbik oldala a vastagabb 

anyagokhoz (munkadarab vastagsága 25 mm felett) való és az alacsonyabb oldal pedig a 
vékonyabb anyagokhoz (munkadarab vastagsága 25 mm alatt). 

 A beállításhoz lazítsa ki a csavarokat a hasítókorlát (7) oldalán és a szükséges helyzettől 
függően állítsa be a sínt (a) a vezetőn. 

 Ismét húzza meg a csavarokat. 

9.5.2 A vágási mélység beállítása (9. ábra) 

 A hasítókorlátot (7) hosszában kell használni fa vágásakor. 
 Helyezze a hasítókorlátot (7) a vezetősínre (b) a fűrészlap jobb vagy bal oldalán. 
 A hasítókorlát (7) vezetősínjén 2 skála (c/d) található, amely a sín (a) és a fűrészlap (11) 

közötti távolságot mutatja. 
 Állítsa a hasítókorlátot (7) a nézőüveg (e) szükséges helyzetébe és rögzítse a hasítókorlát 

reteszelőkarjával. 

9.6 Az asztalbővítmény használata (10. ábra) 
 Az asztalbővítményt (8) különösen hosszú munkadarabok esetén kell használni. 
 Lazítsa ki a reteszelőkart (a) és húzza ki az asztalt. 

9.7 Hasítás 
 Távolítsa el a gérszög-mérőt, és erősítse a hasítókolátot az asztalra. 
 Emelje fel a fűrészlapot addig, amíg az kb. 3,2 mm-rel a munkadarab fölé nem kerül. 
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 Helyezze a munkadarabot a lapos oldalával az asztalra a korlát mellé, hogy a 
munkadarab nagyobbik része a fűrészlap és a korlát között legyen. Tartsa a 
munkadarabot kb. 2,5 cm-re a fűrészlaptól távol. 

 Kapcsolja be a fűrészt, és várjon addig, hogy a fűrészlap elérje maximális sebességét. 
 Lassan vigye a munkadarabot a fűrészlaphoz azáltal, hogy előre tolja a munkadarab azon 

részét, mely a fűrészlap és a korlát között fog elhaladni. 
 Tilos a hüvelykujjat az asztal tetejére helyezni. Mindig fogja a munkadarabot, amikor a 

fűrészlap forog. Még akkor sem szabad azt elengedni, amikor a tolórúdért nyúl. Amikor 
mindkét hüvelykujja érinti az asztal első szélét, akkor a tolórúd segítségével fejezze be a 
vágást. 

 Mindig használja a tolórudat, amikor hasítási műveletet végez. 
 Folytassa a munkadarab tolását a tolórúddal addig, hogy amíg az el nem halad a 

fűrészlap védő mellett és az asztal hátsó részéhez nem jut. 
 Tilos a munkadarabot a fűrészlap mozgása közben hátra húzni. Forgassa a kapcsolót 

kikapcsolt helyzetbe, és húzza ki a hálózati vezetéket. Várjon addig, amíg a fűrészlap 
teljesen le nem áll, majd csúsztassa ki a munkadarabot. 

9.8 Ferdehasítás 
A ferdeszögű hasítás ugyanaz, mint a hasítás, azzal a kivétellel, hogy a fűrészlap ferdeszöge 
“0”-tól eltérő szögbe van beállítva. 

A munkadarabnak és a korlátnak a fűrészlap jobb oldalán kell lennie vágás 
közben. 

9.9 Apró munkadarabok hasítása 

Kerülje a fűrészlap megérintéséből eredő sérüléseket. Tilos 13 mm-nél 
keskenyebb harántvágásokra használni a fűrészt. 

 Az apró munkadarabok hasítása nem biztonságos. Ehelyett hasítson nagyobb darabot, 
hogy meg tudja tartani a kívánt munkadarab méretét. 

 Amikor apró munkadarabot hasít, akkor nem biztonságos, ha a kezét a fűrészlap és a 
hasítókorlát közé helyezi. Használjon egy vagy több tolórudat ahhoz, hogy a 
munkadarabot teljesen végig tudja tolni a fűrészlap mentén. 

9.10 Harántvágás 
 Először reteszelje ki a csúszóasztalt a szállítási retesz elmozdításával és az asztal alatti 

csavar kicsavarozásával. 
 Távolítsa el a hasítókorlátot és helyezze a gérszög-mérőt a gérszög-mérő vágatba az 

asztalon. 
 Emelje fel a fűrészlapot addig, hogy az kb. 3,2 mm távolságra legyen a munkadarab fölött. 
 Tartsa a munkadarabot erősen a gérszög-mérőhöz, hogy a fűrészlap útja egy vonalban 

legyen a kívánt vágási vonallal. Tegye a munkadarabot a fűrészlaptól 2,5 mm távolságra. 
 Indítsa el a fűrészt és várja meg, hogy a fűrészlap elérje maximális sebességét. Ne álljon 

közvetlenül a fűrészlap útjával egy vonalban. Ehelyett álljon a vágás oldalára. 
 Tartsa a munkadarabot a gérszög-mérőhöz és laposan az asztalhoz. Lassan tolja a 

csúszóasztalt a munkadarabbal együtt a fűrészlap mentén. 
 Tilos a munkadarabot a fűrészlap mozgása közben hátrafelé húzni. Kapcsolja ki a 

kapcsolót, és várjon addig, amíg a fűrészlap teljesen le nem áll, mielőtt óvatosan 
kicsúsztatja a munkadarabot. 
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Az instabilitás elkerülése érdekében mindig helyezze a munkadarab 
nagyobbik oldalát az asztalra, amikor haránt- és/vagy ferde harántvágást 
végez. 

9.11 Ferde harántvágás 0° - 45°-os ferdeszögű fűrészlappal és 90°-os gérszögben 
Ez a művelet ugyanaz, mint a harántvágás, kivéve, hogy a fűrészlap 0°-tól eltérő 
ferdeszögben van. 
 Állítsa a fűrészlapot a kívánt szögbe, majd szorítsa meg a fűrészlap ferdeszög 

reteszelőgombját. 
 Szorítsa meg a gérszög reteszelőkarját 90°-ban. 
 Tartsa a erősen a munkadarabot a gérszög-mérőhöz a vágási folyamat során. 

9.12 Összetett gérszög harántvágás 0° - 45°-os ferdeszögű fűrészlappal és 0° - 45°-os 
gérszöggel 

Ezen fűrészelési művelet során kombinálni lehet a gérszöget a ferdeszöggel. 
 Állítsa a gérszög-mérőt a kívánt szögbe. 
 Állítsa a fűrészlap ferdeszögét a kívánt ferdeszögbe, és szorítsa meg a fűrészlap 

ferdeszög reteszelőgombot. 
 Tartsa a munkadarabot erősen a gérszög-mérőhöz a vágási művelet során. 

9.13 Gérvágás: 0° - 45° gérszög 
Ez a művelet ugyanaz, mint a harántvágás, kivéve hogy a gérszög-mérő 90°-nál nagyobb 
szögben van lereteszelve. 
 Állítsa a fűrészlapot 0°-os ferdeszögbe, és szorítsa meg a fűrészlap ferdeszög 

reteszelőgombját. 
 Állítsa a gérszög-mérőt a kívánt gérszögbe, és rögzítse helyzetében a gérszög-mérő 

reteszelőkarjával. 
 Tartsa erősen a munkadarabot a gérszög-mérőhöz a vágási művelet során. 

10 SZÁLLÍTÁS (11. ÁBRA) 
A fűrész felemelése és szállítása előtt a fűrészlapot le kell engedni és reteszelni kell. A fűrészt 
a kerekek segítségével lehet mozgatni. 
 Forgassa el a reteszelőgombokat (a) 90° órajárással megegyező vagy ellentétes irányban, 

majd ezzel egy időben húzza meg a reteszelőgombokat, hajtsa be az egy pár lábat (b) az 
alaplap alá. 

 Hajtsa a két pár lábat (c) kerekekhez és emelje fel annyira azokat, hogy fogantyúként 
lehessen azokat használni. 

11 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Mielőtt bármiféle munkálatba kezd a berendezésen, áramtalanítsa azt. 

11.1 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 

Ábrayeljen oda, hogy ne kerüljön víz a szerszámgép belsejébe! 
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11.2 Olajozás 
A motor csapágyai gyárilag tartósan meg vannak olajozva, és nem igényelnek kiegészítő 
olajozást. Használjon grafitot vagy szilikont az asztali fűrész mechanikus alkatrészeinek 
megolajozásához, ahol csukló vagy menetes rúd van. A száraz kenőanyagok nem fogják meg 
a fűrészport, mint az olaj, vagy a kenőzsír. 

12 HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ 
Probléma Lehetséges okok Hibaelhárítás módja 

A fűrész nem indul 
el 

A fűrész nincs bedugva. Dugja be az asztali fűrészt. 

A biztosíték kiment, vagy az 
áramkör megszakító kioldott. 

Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa 
újra az áramkör megszakítót. 

A vezeték sérült. 
Szakképzett villanyszerelővel 
cseréltesse ki a vezetéket. 

A fűrész nem készít 
pontos 45° vagy 
90°-os hasító vágást 

A kinyúló kar nincs 
megfelelően beállítva. 

Ellenőrizze a fűrészlapot a 
négyzettel, és állítsa be a kinyúló 
kar. 

A fűrészlap döntő mutatója 
nincs megfelelően beállítva. 

Ellenőrizze a fűrészlapot egy 
négyzettel, és állítsa be a kinyúló 
kart. 

A hasítókorlát nincs 
megfelelően vonalba állítva. 

Állítsa a hasítókorlátot a gérszög-
mérő nyílásával egy vonalba. 

Az anyag becsípi a 
fűrészt hasítás 
közben 

A hasítókorlát nincs a 
fűrészlappal egy vonalba 
állítva. 

Ellenőrizze és állítsa be a 
hasítókorlátot. 

A fa el van ferdülve, vagy a 
korlát melletti szél nem 
egyenes. 

Válasszon egy másik darab fát. 

Az anyag 
hozzáragad a 
hasítóhoz 

A hasító nincs megfelelően 
egy vonalba állítva a 
fűrészlappal. 

Ellenőrizze és állítsa a hasítót a 
fűrészlappal egy vonalba. 

A fűrész nem 
megfelelő vágásokat 
végez 

A fűrészlap életlen. Cserélje ki fűrészlapot. 

A fűrészlap fordítva van 
felszerelve. 

Fordítsa meg a fűrészlapot. 

Viasz vagy gyanta van a 
fűrészlapon. 

Távolítsa el a fűrészlapot, és tisztítsa 
meg terpentinnel és durva acél 
dörzsölővel. 

A fűrészlap nem megfelelő az 
elvégezni kívánt munkához. 

Cserélje ki a fűrészlapot. 

Viasz vagy gyanta van az 
asztalon, mely rendellenes 
beadagolást eredményez. 

Tisztítsa meg az asztalt terpentinnel, 
és durva acél dörzsölővel, majd 
vigyen fel egy réteg autófényező 
viaszt. 

Az anyag 
visszacsap a 
fűrészlapról 

A hasítókorlát nincs vonalba 
állítva. 

Állítsa a hasítókorlátot egy vonalba a 
gérszög mérő nyílásával. 

A hasító nincs megfelelően 
egy vonalba állítva a 
fűrészlappal. 

Állítsa be a hasítót. 

A munkadarab a hasítókorlát 
nélkül van beadagolva. 

Szerelje fel és használja a 
hasítókorlátot. 
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Probléma Lehetséges okok Hibaelhárítás módja 

A hasító nincs a helyén. 
Szerelje fel és használja a hasítót (a 
védővel). 

A fűrészlap életlen. Cserélje ki a fűrészlapot. 

A kezelő hamarabb elengedi 
az anyagot, mielőtt az még 
elhaladna a fűrészlapnál. 

A munkadarab elengedése előtt 
nyomja az anyagot teljesen végig a 
fűrészlap mentén. 

Gérszög reteszelő gomb 
kilazult. 

Szorítsa meg a gombot. 

A fűrészlap nem 
emelkedik, vagy 
nem dől szabadon 

Az emelő és döntő 
mechanizmusban fűrészpor 
és/vagy piszok van. 

Seperje ki, vagy fújja ki a benne lévő 
port vagy piszkot. 

A fűrészlap nem éri 
el a maximális 
sebességét 

A hosszabbítókábel nagyon 
rövid, vagy túl hosszú. 

Cserélje ki megfelelő méretű 
hosszabbítókábelre. 

A kimenet feszültsége túl 
alacsony. 

Forduljon az áramszolgáltatóhoz. 

A fűrész túlzottan 
rázkódik 

A fűrész nincs megfelelően 
felszerelve a munkapadra. 

Szorítsa meg az összes 
rögzítőelemet. 

Az állvány nem egyenes 
felületen van. 

Helyezze át az asztali fűrészt sima, 
egy szintben lévő felületre. 

A fűrészlap meg van sérülve. Cserélje ki a fűrészlapot. 

13 MŰSZAKI ADATOK 
Hálózati áramellátás 220-240 V ~ 50 Hz 

Névleges teljesítményfelvétel 2000W S6 

Üresjárati sebesség 4800min-1 

Dőlési tartomány 0-45° 

Max. vágási mélység 

90° 75mm 

45° 50mm 

Asztalméret 640x640mm 

Asztalméret bővítményekkel 640x920mm 

Csatlakozó kábel 3m 

Fűrészlap 254 x 30 x 2,8 mm, 40T 

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

Hangnyomásszint LpA 93 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 106 dB(A) 

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

15 JÓTÁLLÁS 
 A jogi előírásoknak megfelelően az alábbi termékre 36 hónapos jótállási időszak 

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

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 2000W 
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWX225 

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 
EN61029-2-9: 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. 

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el, 

 
Philippe Vankerkhove 
Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser 
15/06/2015 


