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ÁTFORDÍTHATÓ KOMBINÁLT FŰRÉSZ 2000W 
POWX07587 

1 ALKALMAZÁS 
A készülék fában történő pontos egyenes és gérvágáshoz alkalmas. A készüléket gérvágó és 
asztali fűrész üzemmódban lehet használni azáltal, hogy az asztalt a tengelye körül elforgatják. 
Nem kereskedelmi használatra tervezték. 

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

2 LEÍRÁS 
1. Beállító csavar 
2. Talpazat 
3. Hatlapú csavar 
4. U-alakú vágatok 
5. Alsó késvédő A 
6. Alsó késvédő B 
7. Alsó késvédő C (csak 

a gérvágó fűrész 
üzemmódban) 

8. Nyomógomb 
9. Hasítókés 
10. Felső késvédő (asztali 

fűrész üzemmódhoz) 
11. Forgóasztal felső 

felülete 
12. A kés kerülete 
13. Vezetőléc 
14. Alsó ütköző 
15. Anyacsavar 
16. Rögzítőcsavar 
17. Fogantyú 
18. Forgóasztal 
19. Beállítókar 
20. Vágási mélység 

beállító gomb 
21. Gérvágó fűrész 

üzemmód bekapcsoló  
22. Asztali fűrész 

üzemmód bekapcsoló 
23. Kioldó gomb 
24. Kapcsolókar 
25. Bekapcsoló gomb 
26. Kikapcsoló gomb 
27. Ütközőszög 
28. Orsózár 

29. Emelőkar 
30. Fűrészlap 
31. Fűrészlap doboz 
32. Nyíl 
33. Külső perem 
34. Belső perem 
35. Orsó 
36. Gyűrű 
37. Rögzítő anya 
38. Fűrészlap szélesség 
39. Hasítóléc tartó 
40. Vezetősín 
41. Rögzítőcsavar (A) 
42. Rögzítőcsavar (B) 
43. Hasítóléc 
44. Illesztendő vonal: 

Vonal (A) 
45. Asztal felső része 
46. Munkadarab 
47. Befogócsavar 
48. Szög 
49. Beállító csavar 
50. Felső fűrészlap védő 
51. Gérvágásmérő léc 
52. Gérvágásmérő 
53. Vágat 
54. Porszívó fej 
55. Porzsák 
56. Rözgítő 
57. Satukar 
58. Saturúd 
59. Satu fogógomb 
60. Fűrészfej teljesen 

leeresztett helyzetben 
rögzítve 

61. Beállítókar helye, 
ahová kézzel fel 
lehet helyezni 

62. Záró mechanizmus a 
fűrészasztalhoz 

63. Alapléc L 
64. Alapléc R 
65. Szög 
66. Satu (kiegészítő) 
67. Alátét 
68. Alumínium kiállás 
69. Eleje/széle 

párhuzammérő 
70. Facsavar 
71. Összeragasztva 
72. Tolórúd 
73. Keresztirányú vágás 
74. Gérvágás 
75. Ferde vágás 
76. Összetett gérvágás 

(szögek) 
77. Gomb 
78. Szállításkor 

megfogandó rész 
79. Háromszög alakú 

vonalzó 
80. 0° beállító csavar 
81. 45° beállító csavar 
82. Kar 
83. Ferdemérő léc 
84. Mutató 
85. Határjelzés 
86. Kefetartó sapka 
87. Csavarhúzó 
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3 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van 

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

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

a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

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

1 x átfordítható kombinált fűrész 2000 W 
1 x kézikönyv 
Kiegészítők: 
Acél és karbid hegyű fűrészlapok 
Függőleges satu 
Imbuszkulcs 6 mm 
Porzsák 
Tolórúd 
Vonalzó felszerelése (hasítóléc) 

Gérvágásmérő 
Rögzített lemez 
Hatlapú csavar 
Könyök 
Felső burkolat összeszerelése (felső 
fűrészlap védő) 

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

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

 

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást. 

 

Saját biztonsága érdekében 
távolítsa el a forgácsot, apró 
hulladékdarabokat, stb. az 
asztalról, mielőtt a készülék 
működtetéséhez lát. 

 
Figyelmeztetés! / Veszély! 

 

Áramtalanítsa a készüléket, 
mielőtt azt a tengelye körül 
átforgatja. 

 

Kettős szigetelés. 

 

Szállításkor megfelelő 
helyen fogja meg a 
készüléket. 

 

Azért, hogy a repülő hulladék 
okozta sérülést elkerülje, 
tartsa a fűrészfejet lefelé a 
vágás elvégzése után addig, 
amíg a fűrészlap teljesen le 
nem áll. 

 

Tilos a hasítóléc felső részét 
felemelni felszerelés vagy 
eltávolítás közben. 

 

Tilos a kezét vagy az ujját a 
fűrészlap közelébe tenni. 

 

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

 

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. 

  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 
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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. 

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

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

5.6 Általános kiegészítő biztonsági utasítások szerszámgépekhez 
 Tilos egyéb személyeknek – különösen gyermekeknek – megérinteni a szerszámgépet 

vagy annak vezetékét.  
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 A használaton kívüli szerszámgépeket száraz, emelt vagy zárt helyen, gyermekektől távol 
kell tartani.  

 Tilos a szerszámgépet a rendeltetésétől eltérő célra használni. Például a kézi körfűrészt 
ne használja faágak vagy rönkök vágásához.  

 Amikor kültéren dolgozik, javasoljuk, hogy viseljen csúszásmentes cipőt.  
 Ha hosszú a haja, viseljen hajhálót.  
 Tartsa be a készülékre vonatkozó olajozási és eszközcserélési utasításokat.  
 Rendszeresen ellenőrizze a szerszámgép csatlakozókábeljét, hogy sérülés jelei 

találhatók-e rajta. Ha az sérült, akkor szakemberrel cseréltesse ki.  
 Rendszeresen ellenőrizze a hoszzabbítókábelt, és cserélje ki, ha az sérült.  
 Tartsa a fogantyúkat szárazon és tisztán, valamint olajtól és kenőanyagtól mentesen.  
 Amikor nem használja a szerszámgépet, karbantartás vagy alkatrészek, pl. fűrészlap, 

fúróhegy, vagy vágóeszköz cseréje előtt távolítsa el a dugaszt az aljzatból.  
 Ellenőrizze a szerszámgépet, hogy található-e rajta sérülés.  
 A szerszámgép további használata előtt ellenőrizze, hogy a védőburkolat vagy a kissé 

sérült alkatrészek megfelelően működnek-e.  
 Ellenőrizze, hogy a mozgatható alkatrészek megfelelően működnek-e, és hogy azok nem 

akadnak-e be és nem sérültek-e. Az összes alkatrészt megfelelően kell felszerelni, és 
azoknak a szerszámgép megfelelő működés érdekében meg kell felelniük az 
előírásoknak.  

 A rendeltetésszerű használat érdekében a sérült védőburkolatot és alkatrészeket 
szakemberrel meg kell javítani, vagy ki kell cseréltetni, hacsak a használati utasítások 
másképpen elő nem írják.  

 A sérült kapcsolókat szervizben kell kicseréltetni.  

FIGYELMEZTETÉS! A készülékhez saját tartozékaitól eltérő eszközök 
használata a személyi sérülés kockázatát hordozza magában. 

 A szerszámgép megfelel az idevonatkozó biztonsági előírásoknak. A javításokat csak 
szakember végezheti el az eredeti pótalkatrészek felhasználásával; máskülönben fennáll 
a balesetveszély kockázata a felhasználó részére. 

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KOMBINÁLT 
FŰRÉSZEKHEZ 

6.1 A gérvágó és asztali fűrész (asztali körfűrész) üzemmódhoz egyaránt: 
 Viseljen szem- és fülvédőt. Egyéb megfelelő védőfelszerelést kell viselni.  
 Működtetés közben TILOS kesztyűt viselni, kivéve akkor, amikor a fűrészlapot cseréli ki, 

vagy a kezelés előtt durva anyaggal bánik. 
 Tartsa a készülék körül lévő padlófelületet mindig tisztán, hogy ne legyenek rajta elszórt 

anyagok, pl. forgács vagy vágási hulladék. 
 Tilos a készüléket védőlemezek és hasítókés nélkül működtetni. Minden használat előtt 

ellenőrizze a fűrészlap védőket, hogy megfelelően zárulnak-e. Tilos a fűrészt működtetni, 
ha a fűrészlap védők nem mozognak szabadon és nem zárulnak azonnal. Tilos a 
védőlemezeket nyitott helyzetben rögzíteni vagy kikötni. A fűrészlap védők rendszertelen 
működését azonnal ki kell javítani. 

 Tisztítsa meg és vigyázzon nagyon az orsóra, a peremekre (különösen a felszerelési 
felületre) és a hatlapú csavarra mielőtt felszereli a fűrészlapot, vagy annak felszerelése 
közben van. Ezek sérülése a fűrészlap törését eredményezheti. A nem megfelelő 
felszerelés rázkódást, vagy a fűrészlap elcsúszását okozhatja. Csak a készülékhez 
megadott peremeket használja.    

 Működés előtt óvatosan ellenőrizze a fűrészlapot, hogy repedés vagy sérülés jelei 
láthatóak-e rajta. Tilos sérült vagy eldeformálódott fűrészlapot használni.   
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 Kizárólag a gyártó által javasolt fűrészlapot használja, valamint azokat, amelyek 
megfelelnek az EN847-1-es szabványnak. Ellenőrizze, hogy a hasítókés nem vastagabb a 
fűrészlap által készített vágás szélességénél, valamint nem vékonyabb a fűrészlap 
pengéjénél.    

 Mindig az alábbi kézikönyvben javasolt kiegészítőket használja. A nem megfelelő 
kiegészítők használata, mint pl. dörzsölődő vágókereke, sérülést okozhatnak.   

 Válassza ki a vágandó anyaghoz megfelelő fűrészlapot. 
 Ne használjon gyorsacélból készült fűrészlapot. 
 A kibocsátott zaj csökkentése érdekében mindig ellenőrizze, hogy a fűrészlap éles és 

tiszta.  
 Használjon megfelelően élezett fűrészlapot. Ellenőrizze a fűrészlapon feltüntetett 

maximális sebességet.  
 Tilos bizonyos fémeket, mint pl. szögeket, csavarokat vágni. Működtetés előtt vizsgálja 

meg a munkadarabot és távolítson el minden idegen anyagot belőle.  
 A vágás megkezdése előtt távolítson el minden kilazult görcsöt a fából.  
 Tilos a készüléket gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében használni.  
 A saját biztonsága érdekében távolítsa el a forgácsot és az apró hulladékdarabokat, stb. a 

munkavégzés helyén és az asztalról, mielőtt bekapcsolja és elindítja a készüléket.   
 A készülék használatához, beállításához és működtetéséhez a kezelőnek megfelelő 

szakképzésben kell részesülnie.   
 Tartsa a kezét és a nézelődőket távol, valamint Ön is helyezkedjen úgy, hogy ne legyen a 

fűrészlap vonalában. Kerülje a leguruló fűrészlap megérintését. Az még ilyenkor is súlyos 
sérülést okozhat. Tilos a fűrészlap fölött átnyúlni.    

 Mindig legyen figyelemmel, különösen akkor, amikor ismétlődő, monoton munkálatot 
végez. Ne bóbiskoljon el, mert ez a biztonság elvesztését jelentheti. A fűrészlapok 
kíméletlenek.  

 Mielőtt bekapcsolja, ellenőrizze, hogy az orsózár ki van oldva.  
 Mielőtt az esetleges munkadarabon alkalmazza a készüléket, hagyja egy kis ideig 

működni. Figyelje, hogy rezgés vagy lötyögés jelentkezik-e, mert ez a nem megfelelő 
felszerelés, vagy a rosszul kiegyenlített fűrészlap jele.  

 A vágás megkezdése előtt várjon addig, amíg a fűrészlap eléri teljes sebességét.  
 A készüléket nem szabad vésésre, hornyolásra vagy barázdálásra használni.  
 Amíg a készülék megy és a fűrészfej nem éri el teljes nyugalmi állapotát, ne kezdjen 

hozzá a hulladékok és a munkadarab egyéb részeinek eltávolításához.  
 Ha bármi rendellenességet észlel, azonnal állítsa le a készüléket. 
 Mielőtt eltávolítja a munkadarabot, vagy megváltoztatja a beállításokat, kapcsolja ki a 

készüléket és várjon addig, amíg a fűrészlap le nem áll.   
 Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt a fűrészlap cseréjéhez lát, szervizelést végez, vagy 

nem használja a készüléket.  
 A működtetés folyamán keletkező porok olyan vegyszereket tartalmaznak, melyek rákok, 

születési rendellenességet és egyéb reproduktív károkat okozhat. Néhány példa ezekre a 
vegyszerekre: 

 ólom az ólomalapú festékkel bevont anyag esetén, valamint 

 arzén és króm tartalmú vegyszerrel kezelt faanyagok esetén. 
Az ezekből a kitettségekből adódó kockázatok változóak, attól függően, hogy milyen gyakran 
végez ilyen típusú munkát. Azért, hogy lecsökkentse ezeknek az anyagoknak való kitettségét: 
jól szellőző helyiségben és jóváhagyott biztonsági berendezés mellett dolgozzon, például 
használjon olyan pormaszkot, melyet speciálisan a mikroszkopikus részecskék kiszűrésére 
dolgoztak ki.  
 Fűrészelés közben csatlakoztasson porszívó készüléket a szerszámgépre. 
 Ellenőrizze, hogy az asztal megfelelően van-e rögzítve felfordítás után. 



 POWX07587 HU 

Copyright © 2016 VARO NV O l d a l  | 10 www.varo.com 

 Figyelmeztetés! Csak akkor használja a fűrészt, ha a védőburkolat fel van szerelve az 
annak megfelelő helyre, különösen a fűrészelési üzemmód váltása után. Tartsa a 
védőburkolatot megfelelő működési állapotban. 

 Cserélje ki az elhasználódott asztalbetétet. 
 A fa megmunkálásához való fűrészlapoknak meg kell felelniük az EN 847-1 szabványnak. 
 Viselje a megfelelő személyvédő felszerelést, mint például: 

  fülvédőt, a hallássérülés elkerülése érdekében 

  védőszemüveget 

  légzésvédelmi felszerelés a káros porok belélegzésének elkerülése érdekében 

  védőkesztyűt, amikor a fűrészlapokat és durva anyagokat kezel (javasoljuk, hogy a 
fűrészlapot tartályban szállítsa, amikor csak lehetséges) 

 Tegye a tolórudat a tartóba, amikor nem használja azt. 
 Figyelmeztetés! Tilos a védőburkolatot emelésre és szállításra használni. 
 A munkavégzési hely elhagyása előtt kapcsolja ki a fűrészt. 
 Ellenőrizze, hogy a fűrészlapon megadott sebesség nem alacsonyabb a fűrészen 

megadott sebességnél. 
 Ellenőrizze, hogy csak olyan távtartót és tengelyrugót használjon, amely megfelel a gyártó 

által megadott célnak. 
 Ellenőrizze, hogy a fűrészlap felső része teljesen le legyen zárva, amikor az gérvágó 

fűrész üzemmódban van. 
 Asztali fűrész üzemmódban használja a hasítókést és megfelelően szerelje fel azt. 
 Figyelmeztetés! Tilos a gépet hornyolásra (vágat beillesztésére) használni. 
 Szállítás során le kell fedni a fűrészlap felső részét, például a felső fűrészlap védővel vagy 

a fűrészlapot a legalsó helyzetébe kell állítani. Minden fűrészelési művelet előtt 
ellenőrizze, hogy a gép rögzítve van-e.  

 Ha szükséges, akkor rögzítse a gépet munkapadhoz vagy hasonló eszközhöz. 
 Ha szükséges, akkor a hosszú munkadarabokat támassza meg a megfelelő kiegészítő 

támasztékkal. 

6.2 Amikor gérvágási üzemmódban használja: 
 Tilos a készüléket a fán, alumíniumon és az ezekhez hasonló anyagokon kívül más 

anyagok vágására használni.  
 Tilos szabadkézzel működtetni a készüléket, amikor a fűrészlaphoz közeli területen végez 

vágást a munkadarabon.  
 Ellenőrizze, hogy a forgóasztal megfelelően van rögzítve, hogy működés közben ne 

mozogjon.  
 Ellenőrizze, hogy a kar biztonságosan van rögzítve, amikor ferde vágást végez. Szorítsa 

meg a kart a beállítókar órajárással egy irányba történő forgatásával.  
 Ellenőrizze, hogy a készülék bekapcsolása előtt a fűrészlap nem ér hozzá a 

munkadarabhoz és legalsó helyzetben az asztalhoz.  
 Tartsa a fogantyút erősen. Ne feledje, hogy a fűrész kissé fel és le mozog elindításkor és 

leállításkor.  

6.3 Amikor asztali fűrész (asztali körfűrész) üzemmódban használja: 
 Tilos bármilyen munkálatot szabad kézzel elvégezni. Szabad kézzel azt jelenti, hogy a 

kezét használja a munkadarab támasztására és irányítására, a hasítóléc helyett.   
 Ellenőrizze, hogy az asztal biztonságosan van rögzítve.  
 Ellenőrizze, hogy a kar biztonságosan van rögzítve működési helyzetben. Szorítsa meg a 

beállítókart az órajárással egy irányba a kar rögzítéséhez.  
 Használja a tolórudat (79) vagy a tolótömböt (81) azért, hogy elkerülje, hogy a kezével 

közel kerüljön a fűrészlaphoz.  
 Mielőtt bekapcsolja, ellenőrizze, hogy a fűrészlap nem ér hozzá a hasítókéshez vagy a 

munkadarabhoz.  
 Mindig tegye el a tolórudat, amikor azt nem használja.  
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 Különösen figyeljen oda a VISSZAÜTÉS kockázatát elkerülő utasításokra. A 
VISSZAÜTÉS a beszorult, megakadt vagy a rosszul beállított fűrészlap hirtelen reakciója. 
A VISSZAÜTÉS a munkadarabnak hátra, a kezelő felé történő kiugrását jelenti a 
készülékből. A VISSZAÜTÉS SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET! Ezért 
próbálja elkerülni a  VISSZAÜTÉST azáltal, hogy a fűrészlapot élesen, a hasítólécet pedig 
a fűrészlappal párhuzamosan tartja. Továbbá tartsa a hasítókést és a fűrészlap-védőt 
megfelelő működési állapotban a helyén, ne eressze el a munkadarabot addig, amíg azt 
egészen el nem tolta a fűrészlap mentén, ne hasítson görbe vagy elvetemedett 
munkadarabot, vagy olyan munkadarabot, melynek nincs egyenes széle, amely mentén 
végig tudná vezetni a léc mellett. 

 Kerülje a hirtelen, gyors adagolást. Amikor kemény munkadarabon dolgozik, adagolja 
olyan lassan, amilyen lassan csak tudja. Ne hajlítsa meg, vagy csavarja meg a 
munkadarabot adagolás közben. Ha a fűrészlap elakadt a munkadarabban, akkor azonnal 
kapcsolja ki a készüléket. Áramtalanítsa a készüléket. Majd távolítsa el az elakadást. 

 A készülék bekapcsolása előtt mindig ellenőrizze, hogy a ütköző szög biztonságosan 
rögzíti a készülék fejét a legalsó helyzetben. 

7 ÖSSZESZERELÉS 

VIGYÁZAT: Tartsa a készülék körül lévő padlófelületet mindig tisztán, hogy 
ne legyenek rajta elszórt anyagok, pl. forgács vagy vágási hulladék. 

7.1 Az asztal felszerelése (1. és 3. ábra) 

7.1.1 Magas asztal - teljesen kinyitott lábak 

Amikor nem tudja az asztalt stabilan felállítani, forgassa el a készülék lábánál található 
beállítógombot a megfelelő stabilitás eléréséhez. Forgassa felülnézetből órajárással 
ellentétesen a lábak lerövidítéséhez és órajárással egy irányba a meghosszabbításhoz. A 
beállítás után ellenőrizze, hogy a készülék stabil. 

7.1.2 Alacsony asztal - behajlított lábak 

A készülék kész a behajlított lábas helyzetben, biztosítsa a készüléket egy U-alakú vágat 
segítségével a mellékelt ábra szerint. (3. ábra (4)) 

8 A KÉSZÜLÉK FUNKCIONÁLIS LEÍRÁSA 

VIGYÁZAT: Mindig ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva és 
áramtalanítva van, mielőtt beállítást végez rajta vagy a készülék funkcióját 
ellenőrzi.  

8.1 Fűrészlap-védő (4., 5. és 6. ábra) 
Vigyázat: 
 Ellenőrizze, hogy a fogantyút nem lehet leereszteni anélkül, hogy a fogantyúhoz közeli 

beállítókart balra el nem tolja. (2–19. ábra) 
 Ellenőrizze, hogy az alsó A fűrészlap-védő nem nyílik ki anélkül, hogy a fogantyúhoz 

közeli beállítókart el nem mozdítja a fogantyú legfelső helyzetébe. 
 Mielőtt gérvágási üzemmódban használja, ellenőrizze, hogy az alsó fűrészlap-védő C 

megfelelően fel van szerelve. 
Amikor leereszti a fogantyút, miközben a beállítókart balra nyomja, az alsó A fűrészlap-védő  
automatikusan felemelkedik. Az alsó fűrészlap-védő B akkor emelkedik fel, amikor az eléri a 
munkadarabot. Az alsó fűrészlap-védők rugóval rendelkeznek, így vissza tudnak eredeti 
helyzetükbe térni, amikor a vágás befejeződik és a fogantyú felemelkedik. A felső fűrészlap-
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védő leesik az asztalra miután a munkadarab elhaladt alatta. TILOS AZ ALSÓ FŰRÉSZLAP-
VÉDŐT, AZ ALSÓ FŰRÉSZLAP-VÉDŐHÖZ TARTOZÓ RUGÓT, VAGY A FELSŐ 
FŰRÉSZLAP-VÉDŐT MEGVÁLTOZTATNI VAGY ELTÁVOLÍTANI, az alábbi megjegyzést 
kivéve. 
A saját biztonsága érdekében mindig tartsa a védőlemezeket jó állapotban. A védőlapok 
rendellenes működését azonnal meg kell javítani. Ellenőrizze, hogy az alsó fűrészlap-védők 
rugós visszaállása jól működik. TILOS A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNI, HA AZ ALSÓ 
FŰRÉSZLAP-VÉDŐ, A RUGÓ VAGY A FELSŐ FŰRÉSZLAP-VÉDŐ SÉRÜLT, HIBÁS VAGY 
NINCS A HELYÉN, az alábbi megjegyzést kivéve. ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA 
NAGYON VESZÉLYES ÉS SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZHAT. 
MEGJEGYZÉS: 
Az alábbi kivételek vannak a védőlemezek eltávolítását illetően. Csak amikor az asztali fűrész 
üzemmódban használja, az alsó fűrészlap-védő (7) el van távolítva. Csak amikor gérvágó 
fűrész üzemmódban használja, a felső fűrészlap-védő (10) el van távolítva. 
 Ha bármelyik átlátszó védőlemez piszkos lesz, vagy faliszt rakódik rá úgy, hogy a 

fűrészlapot már nem lehet könnyen látni, áramtalanítsa a fűrészt és tisztítsa meg a 
védőlemezeket óvatosan egy nedves ruhával. Tilos oldószereket vagy petróleum alapú 
tisztítószereket használni a műanyag védőlemezeken. 

 Ha az alsó fűrészlap-védő nagyon piszkos és már alig lehet átlátni rajta, az alábbiak 
szerint járjon el. Emelje fel teljesen a fogantyút. Távolítsa el a fűrészlapot (forduljon a 
“Fűrészlap felszerelése és eltávolítása” című fejezetben írottakra). Emelje fel az alsó 
fűrészlap-védőt miközben balra tolja a beállítókart. Amikor az alsó fűrészlap-védő ebben a 
helyzetben van, akkor a tisztítást alaposabban és hatékonyabban lehet elvégezni. Amikor 
befejezte a tisztítást, hajtsa végre a fenti lépéseket ellentétes sorrendben és szorítsa meg 
a csavart. Abban az esetben, amikor a felső fűrészlap-védő a fenti helyzetben van, 
nyomja be a gombot és távolítsa el a védőlemezt. Tisztítás után szerelje vissza 
biztonságosan. 

 Ha bármelyik védőlemez az idővel vagy UV fény hatására elszíneződik, lépjen 
kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal és kérjen új védőlemezt. 

TILOS A VÉDŐLEMEZEKET MEGVÁLTOZTATNI VAGY ELTÁVOLÍTANI. 

8.2 A maximális vágási teljesítmény fenntartása (7. ábra) 
A készüléket gyárilag a 255 mm-es fűrészlap maximális vágási teljesítményére állították be. 
Amikor új fűrészlapot szerel fel, mindig ellenőrizze a fűrészlap alsó helyzetének határát, és ha  
szükséges, állítsa be az alábbiak szerint: 
VIGYÁZAT: 
Amikor a beállítást végzi, áramtalanítsa a készüléket. 
Engedje le a fogantyút teljesen. A kulcs segítségével forgassa el a beállító csavart addig, hogy 
a fűrészlap kerülete kissé meghosszabbodjon a forgóasztal felső felülete alatt addig a pontig, 
ahol a vezetőléc első része találkozik az asztal felső felületével. Amikor a készülék 
áramtalanítva van, forgassa el a fűrészlapot kézzel, miközben teljesen lenn tartja a fogantyút 
és biztosítja, hogy a fűrészlap nem érintkezik az alsó alaplap egyik részével sem. Kissé állítsa 
újra, ha szükséges. 
VIGYÁZAT: 
Miután felszerelte az új fűrészlapot, mindig ellenőrizze, hogy a fűrészlap nem ér hozzá az alsó 
alaplap egyik részéhez sem, amikor a fogantyút teljesen leereszti. Eközben a készülék mindig 
legyen áramtalanítva. A készüléket alsó határértékkel vagy anélkül lehet alkalmazni a 
mellékelt ábrákon mutatott alsó ütköző segítségével. (8-14. ábra) 
Amikor a készüléket az alsó ütköző nélkül használja, forgassa el az ütközőt órajárással 
ellentétes irányba. Az ebben a helyzetben történő alkalmazás megfelel a széles és a vékony 
munkadarabokhoz. 
Amikor a készüléket az alsó üközővel használja, mozgassa az ütközőt órajárással megegyező 
irányba. Az ebben a helyzetben történő alkalmazás megfelel a vastag munkadarabok 
vágásához. 
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8.3 A félderékszög beállítása (9. és 10. ábra) 
Lazítsa ki a rögzítőcsavart (19) a vezetőlécen (13) annak órajárással ellentétes irányú 
elforgatásával. Forgassa el a forgóasztalt a fogantyúnál fogva. Amikor abba a helyzetbe 
állította a fogantyút, ahol a mutató mutatja a kívánt szöget a mércén, szorítsa meg a 
rögzítőcsavart órajárással ellentétes irányú elforgatással. 
VIGYÁZAT: 
 Amikor elforgatja az asztalt, ellenőrizze, hogy a fogantyú teljesen fel van emelve. 
 A félderékszög beállítása után mindig rögzítse az asztalt a rögzítőcsavar szoros 

meghúzásával. 

8.4 A ferdeszög beállítása (11. és 12. ábra) 

8.4.1 Gérvágó fűrész üzemmódban 

A ferdeszög beállításához lazítsa ki a készülék hátoldalán található beállítókart (19) az 
órajárással ellentétes irányban. Tolja el a fogantyút balra és döntse meg a fűrészlapot addig, 
hogy a mutató a kívánt szög irányába mutasson a ferdemérő lécen. Szorítsa meg a 
beállítókart órajárással egy irányba szorosan a kar rögzítéséhez. 
VIGYÁZAT: 
 Amikor megdönti a fűrészlapot ellenőrizze, hogy a fogantyú teljesen fel van emelve. 
 Miután beállította a szöget, mindig biztonságosan rögzítse a kart a beállítókar órajárással 

megegyező irányú elforgatással. 

8.4.2 Asztali fűrész üzemmódban (13. ábra) 

A ferde szög beállításához lazítsa ki az asztal alatt, a készülék első részénél található 
beállítókart (19) órajárással ellentétes irányba. Mozdítsa a mélységbeállító gombot (20) balra 
a fűrészlap megdöntéséhez addig, amíg a mutató a kívánt szög irányába nem mutat a 
ferdemérő lécen. Majd a kar rögzítéséhez szorítsa meg a beállítókart órajárással egy irányba 
szorosan. 

8.5 Váltás a különböző üzemmódok között (14. ábra) 

8.5.1 Asztali fűrész üzemmódból gérvágó fűrész üzemmódba történő váltás (45. ábra) (a 
gép asztali fűrészhez hasonlóan van becsomagolva) 

Tolja a záró mechanizmust (62) (45. ábra) hátra és ezzel egy időben emelje fel a fűrészasztal 
hátsó oldalát ahhoz, hogy megdöntse az egész fűrészasztalt (180°) a készülék gérfűrész 
üzemmódban történő használatához, majd rögzítse a záró mechanizmust (62). A fűrész 
ismételt asztali fűrészként történő használatához tolja hátra a záró mechanizmust (62) és 
ezzel egy időben emelje fel a fűrészasztal első részét ahhoz, hogy megdöntse az egész 
fűrészasztalt (180°) a készülék asztali fűrész üzemmódban történő használatához, majd 
rögzítse a záró mechanizmust (62). 

8.6 Asztali fűrész üzemmódra történő váltás (B) 
VIGYÁZAT! 
Működtetés előtt ellenőrizze, hogy a készüléket könnyen be- és ki lehet-e kapcsolni. 
A készülék bekapcsolásához nyomja meg az „ON” bekapcsoló gombot (I). A kikapcsoláshoz 
nyomja meg az „OFF” kikapcsoló gombot (O). 
A beáramló áram rövid idejű feszültségcsökkenést okozhat; kedvezőtlen áramellátási 
körülmények esetén ez az egyéb berendezésekre kihatással lehet (ha a rendszer 
áramellátásának impedanciája alacsonyabb 0,127 +j0,079 Ohmnál, akkor az üzemzavar 
valószínűtlen); ha további információra van szüksége, akkor forduljon a helyi 
áramszolgáltatóhoz. 

8.7 A mélységbeállító beállítása (15-20. ábra) 
(Az asztali fűrész üzemmódban) 
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A vágás mélységet a vágásmélység beállító elforgatásával lehet beállítani (20). Forgassa a 
vágásmélység beállító gombot órajárással egy irányba a fűrészlap megemeléséhez és 
ellenkező irányba annak leeresztéséhez. 

FIGYELMEZTETÉS: Használjon kicsi mélységbeállítást, amikor vékony 
anyagot vág, azért, hogy a vágást tisztán tudja tartani. 

VIGYÁZAT: 
 A ütköző szöget nem lehet a készülék fejével együtt teljesen leeresztett helyzetben 

forgatni. Ekkor forgassa el kissé a gombot órajárással ellentétes irányba, majd a ütköző 
gombot ki lehet engedni. (16. ábra) 

9 ÖSSZESZERELÉS 
VIGYÁZAT: 
 Mindig ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva és áramtalanítva van, mielőtt 

bármiféle munkálatba kezd a készüléken. 

9.1 A kétféle asztalmagasság beállítása 
Az asztal magasságát kétféle helyzetbe lehet beállítani, magas és alacsony asztalmagasságra. 

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt a készülék hátra leesene, mindig állítsa a 
készüléket gérvágó fűrész üzemmódba, és rögzítse a készülék fejét a 
legalacsonyabb helyzetben. 

9.1.1 Magas asztal beállítása (17. ábra) 

A készülék magas asztal beállításához az alábbiakban járjon el:  
 Eressze le a készüléket óvatosan HÁTRA FELÉ, anélkül, hogy az leesne. Tartsa mindkét 

kezével. 
 Rögzítse a 4 lábat a csavarok, szárnyas anyák és U-alakú méretre szabott alátétek  

segítségével. 

9.1.2 Alacsony asztal beállítása 

 Hajtsa be a 4 lábat. Ehhez az alábbiakat tegye: 
 Eressze le a készüléket óvatosan HÁTRA FELÉ, anélkül, hogy az leesne. Tartsa mindkét 

kezével. 
 Lazítsa ki a szárnyas anyákat mindegyik lábon külön addig, amíg a lábakat 90°-os 

szögben el nem tudja fordítani. Ezután szorítsa meg újra a szárnyas anyákat. 
 Állítsa vissza a készüléket a egyenes állásba. 

9.2 A fűrészlap felszerelése és eltávolítása 
VIGYÁZAT: 
  Amikor a fűrészlapot felszereli vagy eltávolítja, mindig győződjön meg, hogy a készülék ki 

van kapcsolva és áramtalanítva van. 
 Engedje le a szerszámgép fejét a legalacsonyabb helyzetbe és reteszelje az 

ütközőszöggel (27) (16. ábra). 
 Csak a mellékelt 6 mm-es imbuszkulcsot használja a fűrészlap felszereléséhez és 

eltávolításához. Ellenkező esetben túlhúzhatja, vagy esetleg nem megfelelően szoríthatja 
meg a hatlapú csavart, mely sérüléshez vezethet. Teljen felemelt helyzetben húzza fel a 
fogantyút. Nyomja meg az orsózárat az orsó reteszeléséhez, és a 6 mm-es imbuszkulcs 
segítségével az órajárással megegyező irányba lazítsa ki az imbuszcsavart. (18. ábra A) 
Emelje fel ismét a szerszám fejét a legmagasabb helyzetbe. Ennek elvégzéséhez, az 
ütközőszöget (27) jobb oldalra kell húzni, el kell forgatni 180 fokban, majd kioldani 
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(státusz: be nem zárt). (19. ábra) Ha a fűrészlapot akarja beszerelni, helyezze azt 
óvatosan az orsóra, és ellenőrizze, hogy a fűrészlapon megadott nyíl iránya megegyezik a 
fűrészlap burkolatán jelzett nyíl irányával. Szerelje fel a külső peremet és az 
imbuszcsavart, majd a 6 mm-es imbuszkulcs segítségével szorítsa meg az imbuszcsavart 
(balmenetes) biztonságosan órajárással ellentétes irányba, miközben benyomva tartja az 
orsózárat. 

 Emelje fel ismét a szerszám fejét a legmagasabb helyzetbe. Ennek elvégzéséhez, az 
ütközőszöget (27) jobb oldalra kell húzni, el kell forgatni 180 fokban, majd kioldani 
(státusz: be nem zárt). 

NOTE: Amikor felszerelte a fűrészlapot, akkor ellenőrizze, hogy a fűrészlap-
védő (6) helyzezte-e be először, majd emelje fel, hogy a fűrészlap 
belekerüljön a védőbe. (20. és 21 ábra) 

VIGYÁZAT: 
 A külső átmérő gyűrűje 30 mm és gyárilag fel van szerelve a külső és a belső perem közé. 

Tegye vissza az alsó fűrészlap-védőt (7) az eredeti helyére. Eressze le a fogantyút, hogy 
ellenőrizze az alsó fűrészlap-védő megfelelően működik-e. A vágás megkezdése előtt 
ellenőrizze, hogy az orsózár ki van oldva és kioldotta az orsót. 

9.3 A hasítókés beállítása (23., 24. és 25. ábra) 
A hasítókés és a fűrész foga között kb. 5–6 mm-es köznek kell lennie, amikor a fűrészlapot 
teljesen a hasítókés felé nyomja. Ennek megfelelően állítsa be a hasítókést először a 
rögzítőcsavar (37) kézzel történő kilazításával, majd lazítsa ki a hatlapú csavart a hatlapú 
csőkulccsal (3) és mérje le a távolságot. A beállítás után biztonságosan szorítsa meg az 
imbuszcsavart, majd a rögzítőanyát. A vágás megkezdéses előtt mindig ellenőrizze, hogy a 
hasítókés biztonságosan rögzítve van, és a felső fűrészlap-védő megfelelően működik. 
A hasítókést gyárilag beszerelik azért, hogy a fűrészlap és a hasítókés egyenes legyen egy 
egyszerű beállítás után. Forduljon “A hasítókés áthelyezése” című fejezethez a beállításokat 
illetően. 
VIGYÁZAT: 
 Ha a fűrészlap és a hasítókés nincsenek megfelelően egymáshoz igazítva, akkor 

működés közben a fűrészlap beszorulhat, mely veszélyt okozhat. Ellenőrizze, hogy 
felülnézetből a hasítókés a fűrészlap két külső foga közé van elhelyezve. Ha a hasítókés 
nincs megfelelően beállítva, az súlyos személyi sérülést okozhat a készülék használata 
közben. Ha valami okból kifolyólag nincsenek egymáshoz igazítva, akkor mindig az arra 
felhatalmazott szakszervizben javíttassa meg. 

 A hasítókésnek a fűrészlap fogaitól mért távolságának beállítása közben mindig csak a 
rögzítőcsavar kilazítása után lazítsa ki az imbuszcsavart. 

9.4 A hasítóléc felszerelése és beállítása (43) (26. ábra) 
 Szerelje fel a hasítólécet az asztalra úgy, hogy a hasítóléc tartó belemenjen a 

vezetősínbe. Szorítsa meg a hasítóléc rögzítőcsavarját (42) biztonságosan. 
 Lazítsa ki a rögzítőcsavart (41) 
 Csúsztassa el a hasítólécet és rögzítse úgy, hogy a hasítóléc Öntől távol eső vége 

egybeessen azzal a ponttal, ahol a fűrészlap első része éppen kiáll a munkadarab 
felületéből. Ennek a beállításnak az a célja, hogy lecsökkentsük a kezelő irányba történő 
visszaütés kockázatát, ha a munkadarabból levágott darab esetleg beszorul a fűrészlap 
és a hasítókés közé, majd kirepül a kezelő felé. Az A vonal az asztal magasságától vagy a 
munkadarab vastagságától függően változik. Állítsa be a hasítóléc helyzetét a 
munkadarab vastagságának megfelelően. Miután beállította a hasítólécet, szorítsa meg 
erősen a rögzítőcsavart (41). (27. ábra) 

MEGJEGYZÉS: 
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 Négy különböző helyzetben lehet a hasítókést elhelyezni a mellékelt ábra szerint. A 
hasítóléc mindkét oldalán két nyílás található. Az egyiknek van pereme, a másiknak pedig 
nincs. Csak akkor használja a hasítókés felületét ezzel a munkadarab irányába néző 
peremmel, amikor vékony munkadarabon készít vágást. 

 A hasítókés helyzetének megváltoztatásához távolítsa el a hasítólécet a hasítóléc tartóból 
a rögzítőcsavar kilazításával (41), és változtassa meg a hasítóléc irányát a hasítóléc tartó 
felé azért, hogy a hasítóléc szembe nézzen a hasítóléc tartóval a mellékelt ábra szerint. 

 Helyezze be a szögletes csavart a hasítóléc tartón a hasítóléc egyik nyílásába hátulról, 
hogy az ábrának megfelelő módon illeszkedjenek. (28. ábra) 

 Az A vagy B helyzetből C vagy D helyzetre történő változtatáshoz, vagy fordított irányú 
megváltoztatáshoz, távolítsa el a szögletes anyát és a rögzítőcsavart (41) a hasítóléc 
tartóból. Ezután helyezze a rögzítőcsavart (41) és a szögletes anyát a hasítóléc tartónak 
az eredetihez viszonyított ellentétes helyzetébe. Szorítsa meg a rögzítőcsavart (41) 
biztonságosan miután behelyezte a hasítóléc tartó szögletes csavarjait a hasítóléc 
nyílásaiba. 

Helyezze be a szögletes csavart a hasítóléc tartóba a hasítóléc nyílásainak hátsó oldala felől 
a mellékelt ábrák szerint. (28. és 29. ábra) 
A hasítólécet gyárilag állítják be azért, hogy párhuzamos legyen a fűrészlap felületével. 
Ellenőrizze, hogy az párhuzamos. Annak ellenőrzésére, hogy a hasítóléc párhuzamos-e a 
fűrészlappal, állítsa be a fűrészlap magasságát a vágásmélység beállító gombbal azért, hogy 
a fűrészlap az asztalból a legmagasabb helyzetben legyen. A fűrész egyik fogát jelölje meg 
zsírkrétával. Mérje meg az (A) és (B) távolságot a hasítóléc és a fűrészlap között. Jegyezze le 
mindkét mértéket a zsírkrétás jelölés segítségével. Ennek a két mértéknek azonosnak kellene 
lennie. Ha a hasítóléc nem párhuzamos a fűrészlappal, akkor az alábbiak szerint járjon el: (30. 
és 31. ábra) 
(1) Forgassa a beállítócsavart (49) órajárással ellentétes irányba. 
(2) Fordítsa a hasítóléc első részét kissé jobbra vagy balra, amíg az párhuzamos nem lesz a 
fűrészlappal. 
(3) Szorítsa meg a beállítócsavart erősen a hasítólécen. 
VIGYÁZAT: 
 Ellenőrizze, a hasítóléc beállítását, hogy az párhuzamos-e a fűrészlappal, mert különben 

veszélye visszaütési helyzet alakulhat ki. 
 Ellenőrizze a hasítóléc beállítását, hogy az ne érjen hozzá a felső fűrészlap-védőhöz vagy 

a fűrészlaphoz. (32. ábra) 
 Tilos a készüléket a hasítólécnél fogva áthelyezni vagy szállítani. 
 A felszerelt hasítóléc felemelésével, vagy ha a felső végénél fogva jobb vagy bal irányból 

erőt gyakorol rá, az károsíthatja vagy tönkre teheti a funkcióját. 

9.5 A félderékszög mérő felszerelése és beállítása (33. ábra) 
A félderékszög mérő felszereléséhez illessze annak tengelyét (51) az asztalon található egyik 
vágatba elölről. A félderékszög mérő lécet, melyet hasítólécként is lehet használni, az adott 
munkától függően fel lehet helyezni félderékszög mérőre. 

9.6 A porzsák (34, 35. és 36. ábra) 
A porzsák használata a működtetést tisztává teszi és megkönnyíti a por összegyűjtését. 
Illessze a porzsákot (55) a porelszívó fejre. 
Amikor a porzsák kb. félig tele van, távolítsa el a porzsákot a készülékről és húzza ki a 
rögzítőt. Kissé ütögetéssel ürítse ki a porzsák tartalmát, hogy a belső részekhez tapadó por is 
eltávozzon és nem akadályoztassa a további porgyűjtést. 
Ha porszívót csatlakoztat a fűrészhez, akkor még hatékonyabban tudja tisztán tartani a 
helységet. 

9.7 A munkadarab rögzítése 



 POWX07587 HU 

Copyright © 2016 VARO NV O l d a l  | 17 www.varo.com 

FIGYELMEZTETÉS! Nagyon fontos, hogy mindig megfeleően és 
biztonságosan rögzítse a munkadarabot a satuval. Ennek elmulasztása a 
készülék sérülését és/vagy a munkadarab rongálódását eredményezheti. A 
SŐT SZEMÉLYES SÉRÜLÉST IS OKOZHAT! A vágási művelet elvégzése 
után NE EMELJE fel a fűrészlapot addig, amíg az teljesen le nem állt.  

Függőleges satu (37. ábra) 
A függőleges satut két helyzetben lehet felszerelni, a vezető jobb vagy bal oldalán. Helyezze a 
satu rúdját a vezetőn található lyukba és szorítsa meg a rögzítőcsavart a satu rúdjának 
megerősítéséhez. Helyezze be a satu karját (57) a munkadarab vastagságától és alakjától 
függően, és rögzítse a satu karját a rögzítőcsavar megszorításával (16). Ha a satu karjának 
rögzítésére való csavar hozzáért a vezetőléchez, akkor helyezze a rögzítőcsavart a satu 
karjának másik oldalára.  
Ellenőrizze, hogy a készüléknek semmilyen része nem ér hozzá a satuhoz, amikor teljesen 
leereszti a fogantyút. Ha bizonyos részek hozzáérnek a satuhoz, tegye más helyre a satut. 
Nyomja a munkadarabot a vezetőléchez és fordítsa meg az asztalt. Helyezze a munkadarabot 
a kívánt helyre és biztosítsa a satu gombjának beszorításával.  
VIGYÁZAT: 
 A munkadarabot erősen rögzíteni kell az asztalhoz és a vezetőléchez. 

9.8 A készülék asztali fűrészként történő beállítása 
VIGYÁZAT: 
 Mielőtt az asztali fűrész üzemmódot használja, ellenőrizze, hogy a forgóasztal 0°-os 

szögben van rögzítve a rögzítőcsavarokkal a vezetőlécre. Távolítsa el a saturudat (58). 
 Mielőtt asztali fűrész üzemmódban használja, ellenőrizze, hogy a készülék feje a 

beállítókarral rögzítve van (lefelé). 
 Mielőtt asztali fűrész üzemmódban használja, ellenőrizze, hogy a hasítókés megfelelő 

helyen van rögzítve (biztosítva a legalsó helyzetben). 
 Mielőtt asztali fűrész üzemmódban használja, távolítsa el az alsó fűrészlap-védőt (7). 
 Asztali fűrész üzemmódban engedje ki az alsó üközőt. 

A készüléket gyárilag gérvágó fűrész üzemmódba állítják be. Mielőtt asztali 
fűrészként használja változtassa meg a beállítást és kövesse az alábbiakat. 

9.8.1 A forgó asztal rögzítése (38. ábra) 

A forgó asztal rögzítéséhez szorítsa meg erősen a csavart a vezetőlécen 0° szögnél. 

9.8.2 A készülék fejének rögzítése (39. ábra) 

A készülék fejének rögzítéséhez az ábrán megadott nyíl irányába szorítsa meg a beállítókart. 

9.8.3 Az alsó ütköző kioldása (40. ábra) 

Ellenőrizze, hogy az alsó ütköző vége az ábrán jelzett A helyzetnél van. Forgassa az alsó 
ütköző végét órajárással ellentétes irányba A helyzetbe, amikor az B helyzetben van. 

9.8.4 A hasítókés áthelyezése (41. ábra) 

A hasítókés helyzetét az alábbiak szerint lehet megváltoztatni (41-A. ábra). 
(1) Lazítsa ki a rögzítőanyát. (41-B. ábra) 
(2) Húzza meg a hasítókés csuklóját, ha 90°-os szögben szeretné elhelyezni a nyílnak 
megfelelő irányba. (41-C. ábra) Kissé nyomja meg, hogy biztosan a helyén legyen. 
(3) Emelje fel az alsó fűrészlap-védőt teljesen a fülnél fogva kézzel, miközben megnyomja a 
közeli beállítókart balra, és engedje ki a fogantyúhoz közeli beállítókart. (41-D. ábra) 
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(4) Tolja a hasítókést a nyíl irányába (ld. 41-E. ábra), hogy az egy vonalba kerüljön a 
fűrészlappal. 
(5) Miután az ábra szerint a nyíl irányába eltolta a hasítókést, engedje ki az alsó fűrészlap-
védőt. 
(6) Miután beállította a hasítókést, szorítsa meg a rögzítőanyát biztonságosan (ld. 41-F. ábra). 

9.8.5 Az alsó fűrészlap-védő eltávolítása (42. ábra) 

A rögzítőcsavar (16) kilazításával távolítsa el az alsó fűrészlap-védőt az asztalról. 

9.8.6 A készülék fejének rögzítése teljesen leeresztett helyzetben (43. ábra) 

Miután a hasítókést asztali fűrész üzemmódba állította, húzza meg az ütközőt (27) az A nyíl 
irányába és forgassa 90°-os szögbe a B nyíl irányába, behúzott ütközővel. Majd engedje le a 
fogantyút a készülék fejének reteszeléséhez. 
VIGYÁZAT: 
 Amikor a készülék fejét (60) nem lehet teljesen leeresztett helyzetben reteszelni, forgassa 

a mélységbeállító gombot (20) többször az órajárással egy irányba. (44. ábra) 
 Mielőtt átfordítja a készüléket, mindig ellenőrizze, hogy az ütközőszög biztonságosan 

rögzítve van-e, és a készülék feje a legalacsonyabb helyzetben van-e. 

9.8.7 A készülék átfordítása (45. ábra) 

FIGYELMEZTETÉS: 
 Mielőtt átfordítja, ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva és áramtalanítva van. 
 Amikor a beállítókart (62) lenyomja, figyeljen oda, hogy a kezét/ujját a beállítókar-asztal 

illesztési területtől távol tartsa. Tartsa az asztal közepét egy kézzel, nyomja le a 
beállítókart (62) a másik kezével, miközben az asztal szélét erősen tartja, óvatosan 
forgassa át az asztalt. Addig tartsa, amíg az a helyére nem zárul. 

9.8.8 A felső fűrészlap-védő felszerelése (46. ábra) 

Tolja a felső fűrészlap-védő nyomógombját (8) oldalirányba, helyezze azt a hasítókés (9) 
csuklójára benyomott gombbal és engedje ki a gombot. Miután kiengedte a nyomógombot, 
ellenőrizze, hogy a felső fűrészlap-védő biztonságosan van-e rögzítve azáltal, hogy azt 
kihúzza. 
VIGYÁZAT: 
 Miután felszerelte a felső fűrészlap-védőt ellenőrizze, hogy az megfelelően működik.  

9.9 A gérvágási üzemmód beállítása (47. ábra) 

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy az alsó fűrészlap-védő C fel van 
szerelve, mielőtt a készüléket gérvágó fűrész üzemmódban használja.  

A készülék asztali fűrészből gérvágó fűrészbe történő átalakításához, végezze el “A készülék 
asztali fűrészként történő beállítása” című fejezetben írottakat ellentétes sorrendben. 

9.9.1 A felső fűrészlap-védő eltávolítása 

Nyomja meg a felső fűrészlap-védőn található nyomógombot (8) oldalra, majd vegye le a felső 
fűrészlap-védő felfelé a gomb nyomva tartásával. 

9.9.2 A készülék átfordítása 

Forduljon “A készülék asztali fűrészként történő beállítása” című fejezethez. 

9.9.3 A készülékfej kioldása teljesen leeresztett állapotban 

Miközben a fogantyút tartja, húzza meg az üközőszöget az A nyíl irányába, forgassa 90°-os 
szögbe a B nyíl irányába kissé behúzott ütközőszöggel, majd emelje fel lassan a fogantyút.    



 POWX07587 HU 

Copyright © 2016 VARO NV O l d a l  | 19 www.varo.com 

9.9.4 A hasítókés áthelyezése (48. ábra) 

A hasítókés elhelyezését az alábbiak szerint végezze (48-A. ábra):  
(1) Lazítsa ki a rögzítőanyát és tartsa az alsó fűrészlap-védőt A fülnél fogva kézzel. (48-B. 
ábra)  
(2) Miközben tartja az alsó fűrészlap-védőt A, húzza meg a hasítókést, hogy az megforduljon 
és fordítsa át a nyíl irányába. (48-C. ábra)  
(3) Miközben a hasítókést abban a helyzetben tartja, tegye vissza az alsó fűrészlap-védőt A 
eredeti helyére és szorítsa meg erősen a rögzítőcsavarokkal. (48-D. és E. ábra) 

9.9.5 A készülék fejének legalsó helyzetben történő rögzítése 

9.9.6 A fűrészasztal megdöntése 

9.9.7 Az alsó fűrészlap-védő C felszerelése 

Helyezze az alsó fűrészlap-védőt C az asztalra, hogy beleilljen az asztal nyílásába és szorítsa 
meg erősen a rögzítőcsavarokkal. 

9.9.8 A fűrészasztal megdöntése 

9.9.9 A szerszám fejének kioldása a legalacsonyabb helyzetben 

9.9.10 Az R és L allécek felszerelése és eltávolítása (49. ábra) 

VIGYÁZAT: 
Amikor 20 mm-nél vastagabb munkadarabot vág, ellenőrizze, hogy az R és L allécek 
biztonságosan vannak rögzítve a csavarral. 
Az R és L allécek eltávolítása kényelmes széles és vékony munkadarabok esetén.  
Amikor 20 mm-nél vastagabb és 180 mm-nél szélesebb munkadarabot vág, távolítsa el az R 
és L alléceket a csavarok eltávolításával, a mellékelt ábra szerint.  
Amikor 20 mm-nél vastagabb munkadarabot vág, szerelje fel biztonságosan az R és L 
alléceket a csavarral.  
Forduljon az alábbi táblázathoz, ha a munkadarab mérete és az R és L allécek használatára 
illetve elhagyására vonatkozóan információra van szüksége. (51. ábra) 
 Munkadarab mérete (M x Sz) Alléc használat igen/nem 

1 65 mm x 155 mm  Allécekkel 

2 20 mm x 200 mm  Allécek nélkül 

9.9.11 Kábeltartók (elektromos kábel) 

Szerelje fel a mellékelt két kábeltartót az asztal bal, illetve a porzsák jobb és bal oldalán 
található nyílásokba. 

10 MŰKÖDTETÉS 
VIGYÁZAT: 
 Használat előtt ellenőrizze, hogy a fogantyú ki van engedve a leeresztett állapotából 

azáltal, hogy meghúzza az ütközőszöget, és 90°-os szögbe forgatja. 
 Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a fűrészlap nem ér hozzá a munkadarabhoz, stb. 

10.1 Gérvágó fűrészként történő vágás 

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy az alsó fűrészlap-védő C fel van 
szerelve, mielőtt a gérvágó fűrész üzemmódot használja. 

VIGYÁZAT: 
 Vágás közben ne alkalmazzon túlzott erőt a fogantyúra. Ha túl erősen nyomja, az a motor 

túlterheléséhez és a vágási hatékonyság csökkenéséhez vezethet. Nyomja le a fogantyút 
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annyi erővel amannyi éppen szükséges a megfelelő vágáshoz, a fűrészlap sebességének 
jelentős csökkenése nélkül. 

 Óvatosan nyomja le a fogantyút a vágás végrehajtásához. Ha a fogantyút erővel nyomja 
le, vagy oldalirányú erőt alkalmaz, akkor a fűrészlap rázkódni fog és nyomot hagy a 
munkadarabon és rontja a vágás precizitását. 

10.1.1 Nyomóvágás 

Rögzítse a munkadarabot a vezetőléchez és forgassa el az asztalt. Kapcsolja be a készüléket 
anélkül, hogy a fűrészlap bármihez is hozzáérne, és várjon addig, amíg a fűrészlap eléri teljes 
sebességét, mielőtt azt a munkadarabra helyezi. Majd óvatosan engedje le a fogantyút a 
teljesen leeresztett helyzetbe a munkadarab vágásához. Amikor kész van a vágás, kapcsolja 
ki a készüléket és VÁRJON ADDIG, AMÍG A FŰRÉSZLAP TELJESEN LE NEM ÁLL, mielőtt 
visszaállítja azt teljesen felemelt helyzetébe.   

10.1.2 Gérvágás 

Forduljon “A félderékszög beállítása” című fejezetben írottakhoz.  

10.1.3 Ferde vágás 

Lazítsa ki a beállítókart (19) és döntse meg a fűrészlapot a ferdeszög beállításához (Forduljon 
a 8.4 “Ferdeszög beállítása”). Győződjön meg róla, hogy a beállítókart (19) ismételten jól 
megszorította a kiválasztott ferdeszög rögzítéséhez. Rögzítse a munkadarabot a vezetőléchez 
és a forgóasztalhoz. Kapcsolja be a készüléket anélkül, hogy a fűrészlap bármihez hozzáérne 
és várjon addig, amíg a fűrészlap el nem éri teljes sebességét. Majd óvatosan eressze le a 
fogantyút teljesen leeresztett állapotba, miközben a fűrészlappal párhuzamosan nyomást 
gyakorol rá. Amikor befejezte a vágást, kapcsolja ki a készüléket, és VÁRJON ADDIG, AMÍG 
A FŰRÉSZLAP TELJESEN LE NEM ÁLL, mielőtt visszaállítja a fűrészlapot teljesen felemelt 
állapotába.     
VIGYÁZAT: 
 Mindig ellenőrizze, hogy a fűrészlap ne mozduljon el rézsútosan a ferde vágás irányába. 

Tartsa a kezét a fűrészlap útjától távol. 
 A ferde vágás során felléphet az a helyzet, hogy a levágott darab a fűrészlap mellett 

marad. Ha felemeli a fűrészlapot, miközben a fűrészlap még forog, akkor a fűrészlap 
elkaphatja ezt a darabot, és szétrepítheti a darabkákat, mely veszélyes lehet. A 
fűrészlapot tehát csak akkor emelje fel, amikor az teljesen megállt. 

 Amikor lenyomja a fogantyút, akkor a fűrészlappal párhuzamosan gyakoroljon nyomást. 
Ha a nyomás nem párhuzamos a fűrészlappal a vágás során, akkor a fűrészlap szöge 
elmozdulhat és a vágás nem lesz pontos. 

10.1.4 Kombinált vágás 

Kombinált vágás az, amikor a félderékszögű vágással egy időben egy ferdeszögű vágás is 
történik a munkadarabon. A kombinált vágást a táblázatban mutatott szög alapján lehet 
elvégezni. 
Ferde szög Félderékszög 

45° Bal és jobb irányú 0 – 45°-os szög 
Amikor kombinált vágást végez, forduljon a “Nyomóvágás”, “Gérvágás” és “Ferde vágás” című 
leírásokhoz.  

10.1.5 Sajtolt alumínium vágása (53. ábra) 

Amikor sajtolt alumíniumot rögzít, használjon alátétet vagy lapokat a mellékelt ábra szerint, 
hogy megelőzze az alumínium eldeformálódását. Használjon vágó olajat amikor sajtolt 
alumíniumot vág, hogy megelőzze az alumínium összegyűlését a fűrészlapon.    
VIGYÁZAT: 
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 Tilos vastag vagy kerek sajtolt alumínium vágását megkísérelni. A vastag sajtolt 
alumínium kilazulhat a működés során, a kerek alumíniumot pedig nem lehet 
biztonságosan rögzíteni a készülékkel. 

 Tilos asztali fűrész üzemmódban alumíniumot vágni. 

10.2 Vágás asztali fűrész üzemmódban 
VIGYÁZAT: 
 Mindig használja “támasztókat”, pl. tolórudat és tolótömböt, amikor annak a veszélye áll 

fenn, hogy a keze közel kerülhet a fűrészlaphoz. 
 Mindig tartsa erősen a munkadarabot az asztal és a hasítóléc segítségével. Tilos 

meghajlítani vagy elgörbíteni adagolás közben. Ha a munkadarab meg van hajolva vagy 
el van görbülve, veszélyes visszaütés következhet be. 

 TILOS a munkadarabot addig elvenni, amíg a fűrészlap működik. Ha el kell emelnie a 
munkadarabot a vágás befejezése előtt, először kapcsolja ki a készüléket, miközben 
erősen tartja a munkadarabot. Várjon addig, amíg a fűrészlap teljesen leáll, mielőtt elveszi 
a munkadarabot. Ennek elmulasztása veszélyes visszaütést okozhat. 

 TILOS a levágott anyagot eltávolítani, a fűrészlap működése közben.  
 TILOS a kezét a fűrészlap útjába helyezni. 
 Mindig szorosan rögzítse a hasítólécet, különben veszélyes visszaütés következhet be. 
 Mindig használja a támasztókat, pl. tolórudat vagy a tolótömböt, amikor kicsi vagy keskeny 

munkadarabot vág, vagy amikor a fej nem látszik vágás közben. 

10.2.1 Támasztók 

A támasztók típusai: tolórúd, tolótömb vagy kiegészítő léc. Használatuk elősegíti a 
biztonságos és biztos vágást, hogy a kezelő nehogy hozzáérjen a fűrészlaphoz. 

10.2.2 Tolótömb (54. ábra) 

Használjon 19 mm-es funérlemez darabot. A fogantyúnak a funérlemez közepén kell 
elhelyezkedni. Az ábrán megadott módon rögzítse ragasztóval vagy facsavarral. A kisebb 9,5 
mm x 8 mm x 50 mm-es fadarabokat mindig hozzá kell ragasztani a funérlemezhez, hogy ne 
tompítsák a fűrészlapot, ha a kezelő véletlenül belevág a tolótömbbe. (Tilos szöget használni 
a tolótömbben.)   

10.2.3 Kiegészítő léc (55. ábra) 

Készítsen 9,5 mm és 19 mm-es funérlemez darabból kiegészítő lécet. 

10.2.4 Hasítás 

VIGYÁZAT: 
 Hasításkor távolítsa el a gérvágásmérőt az asztalról. 
 Amikor hosszú és nagy munkadarabot vág, mindig biztosítsa a megfelelő támasztékot az 

asztal mögött. NE ENGEDJE, hogy a hosszú deszka mozogjon, vagy elmozduljon az 
asztalon. Ez a fűrészlap beakadását okozhatja és növeli a visszaütés, valamint a 
személyes sérülés lehetőségét. A támasztéknak ugyanolyan magasan kell lennie, mint az 
asztal. 

1. Állítsa be a vágás mélységét egy kicsit nagyobbra mint a munkadarab vastagsága. 
Ehhez a beállításhoz forduljon “Vágásmélység beállítása” című fejezethez. 

2. Helyezze a hasítólécet a kívánt hasítási szélességre, és rögzítse a rögzítőcsavar (A) 
megszorításával. Hasítás előtt győződjön meg róla, hogy a hasítóléc két csavarja meg 
van szorítva. Ha nincs eléggé megszorítva, szorítsa meg. 

3. Kapcsolja be a készüléket és óvatosan továbbítsa a munkadarabot a fűrészlaphoz a 
hasítóléc mentén. 

(1) Amikor a hasítás szélessége 150 mm vagy ennél szélesebb, óvatosan adagolja a 
munkadarabot egy kézzel. Használja a másik kezét arra, hogy a munkadarabot a hasítóléchez 
tartja. (56. ábra) 
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(2) Amikor a hasítás szélessége 65 mm – 150 mm-es széles, használja a tolórudat a 
munkadarab betöltéséhez. (57. ábra) 

10.2.5 Harántvágás (58. ábra) 

VIGYÁZAT: 
 Amikor harántvágást végez, távolítsa el a hasítólécet az asztalról. 
 Amikor hosszú vagy nagy munkadarabot vág, mindig biztosítsa a megfelelő támaszt az 

asztal széleinél. A támasznak ugyanolyan magasan kell lennie, mint az asztal. 
 Mindig tartsa a kezét a fűrészlap útjától távol. 

10.2.6 Gérvágásmérő 

Használja a gérvágásmérőt 4 típusú vágáshoz a mellékelt ábra szerint. 
VIGYÁZAT: 
 Óvatosan rögzítse a gérvágásmérő gombját. 
 Kerülje a munkadarab elcsúszását és mérjen úgy, hogy erősen tartja a darabot. 
 TILOS a munkadarab levágandó részét megtartani vagy megfogni. 

10.2.7 A gérvágásmérő használata (59. ábra) 

Csúsztassa a gérvágásmérőt az asztal vastag vágataiba. Lazítsa ki a gombot a mérőn és 
állítsa be a kívánt szögbe (0°-60°). Vigye az anyagot a léchez és óvatosan továbbítsa a 
fűrészlaphoz. 

10.2.8 Kiegészítő fa borítás (Gérvágásmérő) (60. ábra) 

Azért, hogy a hosszú deszka rezgését megakadályozza, illesszen egy kiegészítő lécet a 
gérvágásmérőre. Rögzítse a csavarokkal miután kifúrta a lyukakat, de rögzítés ne haladjon át 
a deszka felszínén. 

10.2.9 A készülék szállítása (61. ábra) 

Ellenőrizze, hogy a készülék áramtalanítva van. Amikor gérvágó fűrész üzemmódban 
használták a készüléket, rögzítse a kést 0° ferdeszögben és forgassa el az asztalt 0°-os 
szögbe. Teljesen eressze le a fogantyút és rögzítse a leeresztett helyzetben azáltal, hogy 
teljesen benyomja a ütköző szöget. 
A készüléket az ábrán mutatott résznél fogva vigye. (62. ábra) 
VIGYÁZAT: 
 A készülék szállítása előtt mindig ellenőrizze az összes mozgó részt. 
 A készülék szállítása előtt mindig állítsa a készüléket gérvágó fűrész üzemmódba. 
 Ellenőrizze, hogy az alsó késvédő (C) fel van szerelve a készülékre. 

11 KARBANTARTÁS 
VIGYÁZAT: 
 Mindig ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva és ki van húzva a csatlakozóból, 

mielőtt felülvizsgálathoz vagy karbantartáshoz lát. 

FIGYELMEZTETÉS: A legjobb és és legbiztonságosabb teljesítmény 
érdekében, mindig ellenőrizze, hogy a kés éles és tiszta. 

11.1 A szénkefék cseréje (64. és 65. ábra) 
Rendszeresen vegye ki és ellenőrizze a szénkeféket. Cserélje ki, amikor azok a jelzésig 
lekoptak. Tartsa a szénkeféket tisztán és szabadon, hogy azok könnyen belecsússzanak a 
tartókba. Mindkét szénkefét egyszerre kell kicserélni. Csak azonos szénkeféket használjon. 
Használjon csavarhúzót a szénkefe-tartók sapkájának eltávolításához. Vegye ki az elkopott 
szénkeféket és helyezzen bele újakat és rögzítse a szénkefe-tartó sapkáit. 
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11.2 Használat után 
 Használat után törölje le a készülékre tapadt forgácsot és port egy ruhával vagy ahhoz 

hasonló eszközzel, hogy biztosítsa a készülék minél hosszabb hasznos élettartamát. 
Tartsa a késvédőket tisztán, a korábbi “A késvédő” című fejezetben írottak szerint. Kenje 
meg a csúszó alkatrészeket gépolajjal, hogy megelőzze azok rozsdásodását. 

 A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében, a 
javításokat és egyéb karbantartásokat vagy beállításokat csak az arra felhatalmazott 
szakszerviz végezheti el, kizárólag az eredeti pótalkatrészek felhasználásával. 

11.3 Szervizelés 
A javításokat az eredeti pótalkatrészek felhasználásával, kizárólag az arra szakképzett 
személyzet hajthatja végre. Ezáltal lehet biztosítani, hogy a készülék biztonságos maradjon. 
A sérült kapcsolókat az ügyfélszolgálati részlegünkön ki kell cseréltetni. 
Ha a csatlakozó kábel (vagy a hálózati dugó) sérült, akkor ki kell cserélni az annak megfelelő, 
ügyfélszolgálatunkon kapható csatlakozókábelre. A csatlakozókábel cseréjét csak az 
ügyfélszolgálatunk (ld. utolsó oldal), vagy az arra szakképzett személy (szakképzett 
villanyszerelő) hajthatja végre. 

12 MŰSZAKI ADATOK 
Típus POWX07587 

Feszültség – Frekvencia 230 V – 50 Hz 

Teljesítmény 2000 W S6 

Üresjárati sebesség 4200 ford/perc 

Kés TCT - 254 x 30 x 2.8 mm – 60T 

Asztal magassága 800 mm 

Nettó súly 30 kg 

Érintésvédelmi osztály II  / kettős szigetelés 

Gérvágó fűrész  

Max. vágási teljesítmény  

  0° - 90° 70 x 155 mm 

45° - 90° 70 x 105 mm 

  0° - 45° 50 x 155 mm 

45° - 45° 50 x 105 mm 

Asztali fűrész  

Asztal mérete (Sz x H) 500 x 540 mm 

Max. vágási teljesítmény  

90° 70 mm 

45° 50 mm 

Hasítókés vastagsága 2,5 mm 

13 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Hangnyomásszint LpA 92 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 105 dB(A) 

FIGYELEM! Viseljen hallásvédelmi felszerelést, amikor a gép túllépi a 85 
dB(A) hangnyomásszintet. 
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aw (Rezgésszint): 1,73 m/s² K = 1,5 m/s² 
 A megadott rezgéskibocsátási értéket a szabványos vizsgálati eljárással mérték és ez az 

érték a két elektromos szerszám összehasonlítására szolgál. 
 A megadott rezgéskibocsátási érték a várható rezgéshatás becslésére is alkalmas. 
 A rezgéskibocsátási érték az elektromos szerszám tényleges használata közben a 

megadott értéktől eltérhet, attól függően, hogy a szerszámot milyen módon használják; 
 Próbálja a rezgésterhelés a lehető legalacsonyabban tartani. A rezgésterhelés 

csökkenthető például a védőkesztyű viselete a szerszám használata közben és a 
működési idő korlátozása. Ebből a célból a működési ciklus valamennyi alkatrészét 
figyelembe kell venni (mint például amikor a szerszámgép ki van kapcsolva, vagy amikor a 
szerszámgép be van kapcsolva, de üresjáratban megy). 

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 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,...)  
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 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: Átfordítható kombinált fűrész 2000 W 
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWX07587 

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/EK 
2006/42/EK 

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

EN61029-1: 2009 
EN61029-2-11: 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: 15/06/2015 


