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BENZINES LÁNCFŰRÉSZ 37.2CC 14” 
POWEG2010 

1 BERENDEZÉS 
Ezeket a modelleket csupán alkalmankénti használatra tervezték a ház-, nyaraló tulajdonosok 
és táborozók számára, valamint olyan általános alkalmazásokra, mint például a tűzifa 
eltisztítása, gallyazása, felvágása, stb. Nem alkalmasak hosszan tartó használatra. Ha 
hosszabb ideig használják, akkor az a rezgés miatt vérkeringési problémákat okozhat a kezelő 
kezében. Nem kereskedelmi használatra tervezték. 

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

2 LEÍRÁS (FIG A) 
1. Fűrészlánc 
2. Vezetőlap 
3. Láncfék beállító / kézvédő 
4. Első fogantyú 
5. Fő fogantyú 
6. Kikapcsoló gomb 
7. Biztonsági kioldó 
8. Hátsó fogantyú / lábtámasz 
9. Olajtartály sapka 
10. Üzemanyag-tartály sapka 

11. Láncvezető lap burkolata 
12. Tüskés ütköző 
13. Rögzítőanya 
14. Légtisztító fedél 
15. Szívatókar 
16. Fűrészlánc beállító csavar 
17. Láncfogó 
18. Gázkar / kioldó 
19. Olajadagolás beállítócsavar. 
20. Adagolószivattyú 

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

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

 A KIKAPCSOLÓ GOMB azonnal megállítja a motort, amikor kikapcsol. A kikapcsoló 
gombot ON helyzetbe kell állítani a motor elindításához vagy újraindításához. 

 A BIZTONSÁGI KIOLDÓ megakadályozza a motor véletlenszerű felgyorsulását. Ha a 
biztonsági zár nincs lenyomva, a gázkar kioldót nem lehet benyomni. 

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

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

MEGJEGYZÉS: Tanulmányozza a fűrészt és ismerje annak alkatrészeit. 

FIGYELMEZTETÉS! Óvakodjon a visszalökéstől. Használat közben tartsa a 
láncfűrészt mindkét kezével erősen. A saját biztonsága érdekében kérjük, 
hogy olvassa el és kövesse a jelen kezelési utasítás biztonsági 
óvintézkedéseit, mielőtt a láncfűrész használatával próbálkozik. A készülék 
nem megfelelő használata súlyos sérülést okozhat. 
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FIGYELMEZTETÉS! Gázos eszközök használata esetén követni kell az 
alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat, a súlyos 
személyi sérülés és/vagy a készülék rongálódási kockázatának elkerülése 
érdekében. 

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 benzines láncfűrész 37.2 CC - 14” 
1 x Kezelési utasítás 
1 lánc 
1 vezető 
1 vezetőburkolat 

1 üveg 2-ütemű kenőolajhoz (üres) 
1 x gyertyakulcs 
1 x kerek reszelő 
1 x kis csavarhúzó 
2 imbuszkulcs a láncvezető rögzítéséhez 

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

4 JELZÉSEK 
A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk: 

 

Zaj elleni védőberendezés 
használata javasolt. 

 

Viseljen szemvédőt! 

 

Viseljen kesztyűt! 

 

Porképződéskor viseljen maszkot! 

 

Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás.  

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

 

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

Védőlábbeli használata javasolt 

5 BIZTONSÁG 
 TILOS a láncfűrészt egy kézzel működtetni! A kezelő, a segítők és/vagy a nézelődők 

súlyosan megsérülhetnek. A láncfűrészt két kézzel történő használatra alakították ki. 
 TILOS a láncfűrészt működtetni, amikor fáradt, vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer 

befolyása alatt van. 
 Használjon biztonságos lábbelit, nem kilógó ruhát, védőkesztyűt, valamint szem-, hallás- 

és fejvédő felszerelést. 
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 Legyen óvatos, amikor az üzemanyaggal bánik. A tűz elkerülése érdekében, a motor 
elindításakor vigye a láncfűrészt legalább 3m távolságra az üzemanyag-töltő helytől. 

 NE engedje, hogy mások a közelben legyenek, amikor a láncfűrészt elindítja, vagy azzal 
vág. Tartsa a nézelődőket és a háziállatokat a munkavégzési területtől távol. 

 TILOS a vágást elkezdeni addig, amíg nem rendelkezik tiszta munkavégzési területtel, 
biztonságos lábtámasszal és a tervezett menekülési útiránnyal a fa dőlése esetére. 

 A motor működése közben tartsa minden testrészét a fűrészlánctól távol. 
 A motor elindítása előtt ellenőrizze, hogy a fűrészlánc nem ér semmihez sem hozzá. 
 A láncfűrészt csak kikapcsolt motorral szállítsa, a vezetőrúd és a fűrészlánc nézzen hátra, 

és a kipufogó a testével ellentétes irányban legyen. 
 TILOS sérült, nem megfelelően beállított, vagy nem teljesen és biztonságosan 

összeszerelt láncfűrészt működtetni. Győződjön meg róla, hogy a fűrészlánc megáll-e, 
amikor a gázszabályozó kar ki van engedve. 

 Kapcsolja ki a motort, mielőtt leteszi a láncfűrészt. 
 Különös gonddal járjon el, amikor kisméretű fát vagy kis ágat vág, mert a fűrészlánc 

könnyen elkapja a vékony anyagot, és megcsaphatja a kezelőt, vagy kimozdíthatja őt 
egyensúlyából. 

 Amikor nyomás alatt lévő ágat vág, legyen figyelmes a visszacsapódást illetően, hogy az 
ne ragadjon be, amikor a farostok nyomása megszűnik. 

 Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és olajtól, valamint üzemanyagtól mentesen. 
 Csak jól szellőző helyen működtesse a láncfűrészt. 
 TILOS fában működtetni a láncfűrészt, kivéve, ha erre vonatkozóan külön képzést nem 

kapott. 
 A jelen kézikönyvben leírt biztonsági és karbantartási utasításoktól eltérő szervizelési 

munkálatot a láncfűrészhez értő szakembernek kell elvégeznie. 
 Amikor a láncfűrészt szállítja, használjon a láncvezetőhöz megfelelő védőburkolatot. 
 TILOS a láncfűrészt gyúlékony folyadékok, vagy gázok közelében működtetni, kül- és 

beltéren egyaránt. Robbanás és/vagy tűz veszélye áll fenn. 
 Tilos a motor működése közben az üzemanyag-tartályt, olajtartályt feltölteni, vagy a 

készüléket megolajozni. 
 HASZNÁLJA A MEGFELELŐ ESZKÖZT: Csak fát vágjon. Tilos a láncfűrészt a 

rendeltetésétől eltérő célra használni. Például ne használja műanyag, tégla, vagy 
strukturális anyagok vágására. 

 Aki első alkalommal kezeli a készüléket, annak gyakorlati utasítást kell kérnie gyakorlott 
kezelőtől a láncfűrész és a védőberendezés használatára vonatkozóan. 

 Tilos a láncfűrészt egy kézzel tartani. Így nem tudja a válaszreakciókat kontrollálni, és 
előfordulhat, hogy elveszti a fűrész feletti kontrollt, mely a rúd és a lánc elcsúszásához és 
visszacsapásához vezethet a kezelő végtagja, vagy a fadarab mentén. 

 Tilos a láncfűrészt beltéren működtetni. A láncfűrész mérgező kipufogógázt bocsát ki, 
amikor a motort elindítják. Ez a gáz színtelen és szagtalan lehet. A termék használata 
során por, köd és gázok termelődhetnek, melyek szaporodási károsodást okozó vegyi 
anyagokat tartalmaznak. Figyeljen oda a káros porra, ködre (mint például fűrészpor, vagy 
olajköd a lánc olajozása során) és megfelelően védekezzen. 

 Viseljen kesztyűt és tartsa a kezét melegen. A láncfűrész hosszan tartó használata a 
kezelőt rezgés hatásának teheti ki, és kéz és kar vibrációs szindróma alakulhat ki. Ennek 
elkerülése érdekében viseljen kesztyűt és tartsa a kezét melegen. Ha a kéz és kar 
vibrációs szindróma tünetei megjelennek, azonnal forduljon orvoshoz. 

 Tegye fel a láncfűrész tüskés ütközőjét közvetlenül a kívánt fűrészvágás mögé, és 
forgassa a fűrészt ezen pont körül. A tüskés ütköző a fatörzzsel ellentétesen forog. 

 A felhasználó csak a láncot, a láncvezetőt és a gyújtógyertyát kicserélheti ki. Mindig 
győződjön meg róla, hogy megfelelő anyaggal cseréli ki, ahogy az a kézikönyvben meg 
van adva. 
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6 VISSZALÖKÉSI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

 
VISSZALÖKÉS akkor jelentkezhet, amikor a vezetőlap ORRA vagy HEGYE hozzáér valami 
tárgyhoz, vagy amikor fa szorul be és becsípi a fűrészláncot a résbe. 
A heggyel történő érintkezés bizonyos esetekben villámgyors ellenreakciót válthat ki, mely a 
vezetőlapot fel és hátra dobja a kezelő irányába. 
Amikor a fűrészlánc a vezetőlap ALSÓ RÉSZÉNEK mentén BECSÍPŐDIK, az ELŐRE 
húzhatja a fűrészt. 
Amikor a fűrészlánc a vezetőlap FELSŐ RÉSZÉNEK mentén BECSÍPŐDIK, az HÁTRA 
lökheti a fűrészt a kezelő irányába. 
Bármelyik fenti eset a fűrész feletti kontroll elvesztését jelentheti, mely súlyos személyi 
sérüléshez vezethet. 
 Ha érti, hogy mikor történhet visszalökés, akkor csökkentheti vagy kiküszöbölheti a 

meglepetéseket. A hirtelen meglepetések hozzájárulnak a balesetekhez. 
 Tartsa mindkét kezével erősen a fűrészt. A motor működése közben jobb kézzel fogja a 

hátsó fogantyút, bal kézzel pedig az első fogantyút. Fogja erősen a hüvelykujjával és az 
ujjaival fogja körbe a láncfűrész fogantyúit. Ha szorosan tartja, az segít abban, hogy 
lecsökkentse a visszalökés esélyét és megőrizze a kontrollt a fűrész felett. Ne engedje el! 

 Figyeljen oda, hogy nincsenek akadályok abban a helyiségben, ahol fűrészel. Ne engedje, 
hogy a vezetőlap orra farönkhöz, faághoz, vagy bármely más akadályhoz érjen, melyet a 
fűrészelés közben megüthet.  

 Vágjon magas sebességnél. 
 Vállmagasságon felül ne nyúljon és vágjon a fűrésszel.. 
 Kövesse a gyártó által a fűrészlánchoz megadott élezési és karbantartási utasításokat. 
 Kizárólag a gyártó által megadott pótlapot és láncot, vagy azokkal megegyező 

alkatrészeket használjon. 

MEGJEGYZÉS: Az alacsony visszalökésű fűrészlánc olyan lánc, mely 
megfelel a visszalökési elvárásoknak. 

FIGYELMEZTETÉS: A visszalökés a láncfűrész feletti kontroll veszélyes 
elvesztéséhez vezethet, és kezelő, vagy a közelben tartózkodó személyek 
súlyos vagy halálos sérülését okozhatja. Mindig nagyon figyeljen oda. A 
forgó és a beszoruló visszalökés jelentős láncfűrész működtetési veszélyek 
és a legtöbb baleset oka. 

Figyeljen oda az alábbiakra: 
Forgó visszalökés (1 ábra) 
A = visszalökési út 
B = visszalökési reakciózóna 
A toló (beszoruló visszalökés) és a húzó reakciók (2 ábra) 
A= húzás 
B = kemény tárgy 
C = tolás 

7 ÖSSZESZERELÉS 

Megjegyzés: Az alábbiakban részletezett utasítások a megvásárolt típustól 
függően kissé eltérhetnek. 
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7.1 Az összeszereléshez szükséges eszközök 
Az alábbi eszközökre lesz szüksége a láncfűrész összeszereléséhez: 
 Csavarkulcs-csavarhúzó kombinációja (a készlet tartalmazza). 
 Munkakesztyű erős igénybevételre (felhasználó szerzi be). 

7.2 Összeszerelési követelmények 

Figyelmeztetés! Ne indítsa el a fűrész motorját addig, amíg a készüléket 
megfelelően elő nem készítette. 

Az új láncfűrész működtetésének megkezdése előtt be kell állítani a láncot, fel kell tölteni az 
üzemanyag-tartályt a megfelelő üzemanyag-keverékkel, az olajtartályba pedig lánckenő olajat 
kell tenni. 
A készülék működtetésének megkísérlése előtt olvassa végig a kezelési utasítást. Különösen 
figyeljen oda az összes biztonsági előírásra. 
A kezelési utasítás hivatkozási útmutató és felhasználási kézikönyv, melynek célja, hogy a 
fűrész összeszerelésére, működtetésére és karbantartására vonatkozóan általános 
tájékoztatót nyújtson. 

7.3 A vezető / a fűrészlánc / a tengelykapcsoló fedelének felszerelése 

Figyelmeztetés! Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a lánccal végez 
munkálatokat. 

7.3.1 A vezető felszerelése 

Ahhoz, hogy a vezető és a lánc olajat kapjon, kizárólag az eredetivel megegyező, 
olajzólyukakkal (A) ellátott vezetőt használjon. Ld. a mellékelt ábrát. (3a ábra) 
 Ellenőrizze, hogy a láncfék-kar vissza van húzva kikapcsolt állapotba. (3b ábra) 
 Távolítsa el a vezetőt rögzítő csavar(oka)t (B). Távolítsa el a láncfék-fedelet (C) azáltal, 

hogy egyenesen lehúzza, némi erőre szükség lehet. (3c ábra). 
 Helyezze a vezető nyílással ellátott részét a  csavarra (F). Csúsztassa a vezetőt a 

tengelykapcsoló dob (G) mögé, amíg a vezető be nem ütközik (3d ábra). 

7.3.2 A fűrészlánc felszerelése: 

Mindig viseljen vastag védőkesztyűt a fűrészlánc kezelése vagy beállítása közben. 
 Húzza szét a láncot, hogy a vágószélek (A) az óra járásával egy irányba mutassanak a 

hurok körül (4a ábra). 
 Csúsztassa a láncot a lánckerék (B) köré a tengelykapcsoló (C) mögött. Ellenőrizze, hogy 

a láncszemek a lánckerék fogai közé illenek (4b ábra). 
 Vezesse a láncszemeket a vágatba (D) és a vezető vége köré (4b ábra). 

Megjegyzés: a fűrészlánc kissé kilazulhat a vezető alsó részén. Ez normális. 

 Húzza a vezetőt előre addig, amíg a lánc meg nem szorul. Ellenőrizze, hogy az összes 
láncszem a vezető vágatában van. 

 Szerelje fel a tengelykapcsoló fedelét és ellenőrizze, hogy a szár a vezető alsó lyukába 
van-e illesztve. Vigyázzon, hogy a lánc ne csússzon le a vezetőről. Csavarozza be a 
vezetőt rögzítő csavart kézzel, és kövesse a megszorítási utasításokat A fűrészlánc 
feszességének beállítása című fejezetben írottak alapján. 
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Megjegyzés: a vezetőt rögzítő csavarokat most még csak kézzel csavarozza 
be, mert a fűrészláncot még úgyis be kell állítani. Kövesse A fűrészlánc 
feszességének beállítása című fejezet utasításait. 

7.3.3 A fűrészlánc feszességének beállítása 

A fűrészlánc megfelelő feszessége nagyon fontos, és ellenőrizni kell a készülék elindítása 
előtt, éppúgy mint bármely vágási művelet során. 
Ha rászánja az időt arra, hogy szükségszerűen beállítsa a fűrészláncot, akkor ez a vágási 
teljesítményt is javítja és meghosszabbítja a lánc élettartamát. 

Figyelmeztetés!: mindig viseljen erős igénybevételre alkalmas kesztyűt, 
amikor a fűrészláncon végez műveleteket, vagy azt beállítja. 

7.3.4 A fűrészlánc beállítása: 

 Tartsa a vezető orrát fel és forgassa el a beállítócsavart (16) az óra járásával egy irányba 
a lánc feszességének növeléséhez. A csavar óra járásával ellentétes irányban történő 
elforgatása csökkenti a lánc feszességét. Ellenőrizze, hogy a lánc szorosan illeszkedik a 
vezető köré. (5 ábra) 

 Miután beállította, és miközben a vezető orrát még mindig felfelé tartja, szorítsa meg 
biztonságosan a rögzítőcsavarokat. A lánc feszessége akkor megfelelő, amikor szorosan 
illeszkedik a vezető köré és kesztyűs kézzel körbe lehet húzni. 

Megjegyzés: ha nehéz a lánc forgatása a vezetőn, vagy ha beragad, akkor 
túlságosan meg van feszítve. Ez az alábbiak szerinti módosítást igényli: 

 Lazítsa ki a vezetőt rögzítő csavarokat, hogy azokat kézzel fogatni lehessen. Csökkentse 
a feszességet a beállítócsavar óra járásával lassan ellentétes irányba történő 
forgatásával. Mozgassa a láncot előre és hátra a vezetőn. Addig folytassa, amíg a lánc 
szabadon nem forog, de még szorosan illeszkedik. Növelje a feszességet a vezető 
beállítócsavarjainak óra járásával egy irányba történő forgatásával. 

 Amikor a fűrészlánc megfelelően feszes, tartsa a vezető orrát a legfelső helyzetbe és 
szorítsa meg a 2 vezetőrögzítő csavart biztonságosan. 

Figyelem! Az új fűrészlánc nyúlik, ezért alig 5 vágási munkálat után 
beállítást igényel. Ez normális új lánc esetén, és a jövőbeli beállítások 
közötti időtartam gyorsan hosszabbodni fog. 

Figyelem! Ha a fűrészlánc túl laza vagy túl szoros, akkor a lánckerék, a 
vezető, a lánc és a forgattyúkönyök csapágyai gyorsabban kopnak. 
Tanulmányozza a 6. ábrát a megfelelő hideg feszességet (A) és a megfelelő 
meleg feszességet (B) illetően, és akkor amikor hivatkozásra van szüksége 
a fűrészlánc beállítására van szükség (C). 

7.3.5 A láncfék mechanikus ellenőrzése 

A láncfűrész láncfékkel van felszerelve, mely csökkenti a visszaütés okozta sérülések 
lehetőségét. A fék be van húzva, amikor nyomást gyakorol a fékkarra, amikor visszaütés 
esetén a kezelő keze megüti a kart. Amikor a fék be van húzva, akkor a lánc hirtelen leáll. 
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Figyelmeztetés! a láncfék rendeltetési célja az, hogy csökkentse a 
visszaütés okozta sérülések lehetőségét; azonban nem ad megfelelő 
védelmet, ha a fűrészt gondatlanul kezelik. Mindig ellenőrizze a láncféket, a 
fűrész használata előtt, és munka közben bizonyos időközönként. 

7.3.6 A láncfék ellenőrzése: 

 A láncfék ki van engedve (a lánc tud mozogni), amikor a fékkar hátra van húzva és le van 
zárva. Ellenőrizze, hogy a láncfék-zár kikapcsolt (OFF) helyzetben van. (7a ábra) 

 A láncfék be van húzva (a lánc le van állítva), amikor a fékkar előre van tolva és a láncfék-
zár bekapcsolt helyzetben van. Ekkor nem tudja megmozdítani a láncot. (7b ábra) 

Megjegyzés: a fékkarnak mindkét állásba be kell ugrania. Ha erős ellenállást 
érez, vagy ha a kar egyik irányba sem mozdul, ne használja a fűrészt. Vigye 
azonnal a megfelelő szakszervízbe, hogy megjavítsák a készüléket. 

Amikor a fűrész fékje be van húzva, ne működtesse a motort nagy 
sebességgel. 

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS 

8.1 Üzemanyag 
A legoptimálisabb teljesítmény elérése érdekében használjon szokványos fokozatú, 
ólommentes benzint, rendes 2-ütemű motorolajjal, 40:1 arányban keverve. Alkalmazza a lenti 
táblázatban található üzemanyag keverési arányokat. 

Figyelmeztetés! Ne használjon sima benzint a készülékhez. Ez maradandó 
károsodást okoz a motornak és a gyártói jótállás elvesztését is maga után 
vonja. Ne használjon olyan üzemanyag keveréket, melyet 90 napnál 
hosszabb ideig tároltak. 

Figyelmeztetés! A 2-ütemű kenőolajnak, 2-ütemű, léghűtéses motorokhoz 
megfelelő, szuper olajnak kell lennie, 40:1 keverési arányban. Ne használjon 
egyéb 2-ütemű olajterméket, melynek javasolt keverési aránya 100:1. Ha a 
motorhibának nem megfelelő oljozás az oka, az a gyártói jótállás 
elvesztését vonja maga után. 

8.2 Az üzemanyag keverése 
Tegye az olajat az arra jóváhagyott üzemanyag-tartályba, majd adja hozzá a benzint, hogy az 
jól elkeveredjen az olajjal. Rázza meg a tartályt, hogy a keverék jól elvegyüljön. 

Figyelmeztetés! A motor olajozásának hiánya a gyártói jótállás elvesztését 
vonja maga után. Az benzin és az olaj keverési arányának 40:1 kell lennie. 



 POWEG2010 HU 

Copyright © 2017 VARO P a g e  | 10 www.varo.com 

8.2.1 Üzemanyag és olajozási jelek 

   

8.2.2 Üzemanyag-keverési táblázat 

Benzin (liter) 1 2 3 4 5 

2-ütemű olaj (ml) 25 50 75 100 125 

8.2.3 Recommended fuels 

Néhány szabványos benzin oxigéntartalmú vegyületekkel, mint például alkohollal vagy éterrel 
van dúsítva, hogy megfeleljen a levegőszennyezési előírásoknak. A motor a fenti keverési 
arányok betartása mellett bármely autóbenzinnel jól működik, ideértve ezeket a dúsított 
benzineket! 

8.2.4 Lánc és vezető olajozása 

Mindig töltse újra a láncolaj-tartályt is, amikor az üzemanyag-tartályt feltölti. Javasoljuk, hogy a 
mi pótláncunkat és –vezetőnket használja. Mindig jó minőségű lánckerék-olajat használjon, 
mely a szikrázás és a kopás lecsökkentésére ható adalékanyagokat tartalmaz, valamint azért, 
hogy megelőzze a foghézag kialakulását a vezetőn és a láncon. 

9 MŰKÖDTETÉS 

9.1 A motor elindítása előtti ellenőrzések (8 ábra) 

FIGYELMEZTETÉS! Ne indítsa el és ne működtesse a fűrészt, amíg a vezető 
és a lánc nincs megfelelően felszerelve. 

 Töltse fel az üzemanyag-tartályt (A) a megfelelő üzemanyag-keverékkel. 
 Töltse fel az olajtartályt (B) a láncnak és a vezetőnek megfelelő olajjal. 
 Ellenőrizze a készülék indítása előtt, hogy a láncfék (C) nincs behúzva. 

9.2 A motor hideg indítása 
 Húzza be a láncféket (mozdítsa a kézvédőt előre és rögzítse). (9a ábra) 
 A fűrész elindításához tolja a gombot (ON/OFF gombot) ON (BE) (I) helyzetbe. (9b ábra) 
 Húzza a szívatót (A) abba az állapotba, ahol az a helyére zárul. (9c ábra) 
 Helyezze a fűrészt biztos és egyenletes felületre. Biztosítsa ki a fűrészt a lábával a 

mellékelt ábra szerint. Húzza meg az indítót többször, amíg az első gyújtási hang fel nem 
hangzik. (9d ábra) 

 A gázkar megnyomásakor a szívató automatikusan leáll. (9e ábra) 
 Erőteljesen húzza meg az indítót, amíg a motor el nem indul. (9f ábra) 
 Finoman nyomja le a gázszabályozót. (9g ábra) 
 Tolja vissza a fékkart és engedje ki a láncféket (9h ábra) 

  

40:1 
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9.3 Meleg indítás 
 Húzza be a láncféket (9i ábra) 
 Állítsa a be/kikapcsoló gombot ON (I) helyzetbe. (9j ábra) 
 Erőteljesen húzza meg a indítókart, amíg a motor el nem indul. (9k ábra) 
 Óvatosan nyomja le a gázszabályozó kart. (9l ábra) 
 Engedje ki a láncféket. (9m ábra) 

9.4 Amikor üzemanyag kerül a motorba 
 Távolítsa el a légszűrőt. 
 Távolítsa el a gyertyát. 
 Helyezze a készüléket 45°-os szögbe a késsel felfelé. 
 Húzza meg az indítózsinórt párszor. 
 Tisztítsa meg a gyertyát és helyezze vissza a helyére 
 Tegye vissza a légszűrőt és indítsa be a szívató nélkül 

9.5 A motor leállítása (9n ábra) 
 Engedje ki a kioldót és hagyja, hogy a motor visszaálljon üresjárási sebességre. 
 Állítsa az I/O (on/off (be/ki)) gombot O (off) állásba a motor leállításához. 

Megjegyzés: vészleállításhoz egyszerűen használja a láncféket és kapcsolja 
az I/O (on/off) gombot O(off) állásba. 

9.6 A láncfék működésének ellenőrzése 
Bizonyos időszakonként ellenőrizze a láncféket, hogy az megfelelően működik-e. 
Végezzen el láncfék-próbát az első vágás megkezdése előtt, kiterjedt vágási munkálatok után 
és minden láncfék szervizelés után. 
Ellenőrizze a láncféket az alábbiak szerint: 
 Helyezze a fűrészt tiszta, erős és egyenletes felszínre. 
 Indítsa el a motort. 
 Fogja meg a hátsó fogantyút (A) a jobb kezével (10 ábra). 
 Bal kézzel tartsa az első fogantyút (B) [nem a láncfék kart (C)] erősen (10 ábra). 
 Nyomja meg gázszabályozó kart 1/3-os gázig, majd azonnal húzza be a láncfék kart (C) 

(10 ábra). 

Figyelmeztetés! Lassan és határozottan húzza meg a láncféket. Vigyázzon, 
hogy a lánc ne érjen semmihez se hozzá; ne engedje, hogy a fűrész 
előrebillenjen. 

 A láncnak hirtelen meg kell állnia. Amikor megállt, azonnal engedje ki a gázszabályozó 
kart. 

Figyelmeztetés! Ha a lánc nem áll le, kapcsolja ki a motort és vigye a 
készüléket a legközelebbi jogosult szakszervízbe szervizelésre. 

 Ha a láncfék megfelelően működik, kapcsolja ki a motort és állítsa vissza a láncféket 
kikapcsolt helyzetbe. 
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9.7 Fűrészlánc / vezető olajozása 
A fűrészlánc megfelelő olajozása mindig nagyon fontos, azért, hogy lecsökkentsük a vezetővel 
történő dörzsölődés mértékét. Ne hagyja, hogy a vezető és a lánc olaj nélkül működjön. Ha túl 
kevés olajjal működteti a fűrészt, az csökkenti a vágás hatékonyságát, lerövidíti a fűrész 
élettartamát, a lánc gyors tompulását okozza és jelentősen elkoptatja a vezetőt a túlhevülés 
következtében. A túl kevés olaj jele a füst, a vezető elszíneződése vagy a foghézagok 
kialakulása. 

Megjegyzés: a fűrészlánc használat során kinyúlik, különösen akkor, 
amikor új. Alkalmanként újra be kell állítani és megszorítani. Az új lánc kb. 5 
perces működés után beállítást igényel. 

9.8 Automatikus olajozás 
A láncfűrész automatikus tengelykapcsolós olajozó rendszerrel van ellátva. Az olajozó 
automatikusan keni a megfelelő mennyiségű olajjal a vezetőt és a láncot. A motor 
sebességének növekedésével a vezető olajozásának mértéke is növekszik. 

Veszély!  Sérülés veszélye áll fenn! Ne kezdjen a lánc olajozásási 
rendszerének beállításához addig, amíg a motor nincs leállítva! 

A lánc olajozási rendszerét gyárilag közepes olajozásra állították be. Az olajozás mértékét 
lehet változtatni, ha szükséges. 

 Az olajozás mértékének változtatásához fordítsa el a a burkolat oldalának alján található 
beállítócsavart (19) (11 ábra) 

 Az óra járásával egy irányba történő elforgatás csökkenti az olajozást, míg az óra járásával 
ellentétes irányba történő elforgatás növeli az olajozás mértékét 

Általános vágási utasítások 

9.8.1 Fakivágás 

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

Figyelmeztetés! A menekülési utat (A) meg kell tervezni és ha szükséges 
meg kell tisztítani a fa kivágásának megkezdése előtt. A menekülési útnak 
hátrafelé, és a fa várható esési vonalával átlósan kell lennie, a 12 ábrának 
megfelelően. 

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

Megjegyzés: a fa esési irányát (B) a bemetszés határozza meg. Mielőtt a 
bemetszéshez kezd, vizsgálja meg a nagyobb ágak helyzetét és a fa 
természetes dőlését a fa esési irányának meghatározása érdekében. 

  

19 
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Figyelmeztetés! Ne vágjon fát erős vagy váltakozó széljárásnál, vagy 
amikor vagyon sérülésének veszélye áll fenn. Forduljon faszakértőhöz. Ne 
vágjon ki olyan fát, mely esés közben villamosvezeték érintésének veszélye 
áll fenn; értesítse a közszolgáltató vállalatot, mielőtt bármilyen vágásba 
kezd. 

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

FIGYELMEZTETÉS! Ne menjen olyan fa elé, melyet bemetszettek. Készítse 
el az eresztéket (D) a fa másik oldalán, 3-5 cm-rel a bemetszés vége fölött 
(C) (12b ábra). 

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

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

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

eresztékben. Az ékek a kidöntést is irányítják (12c ábra). 
 Amikor a kivágandó fa átmérője nagyobb, mint a vezetősín hosszúsága, készítsen 2 

eresztéket a mellékelt ábra szerint (12d ábra). 

FIGYELMEZTETÉS! Amikor az ereszték közel kerül a törésszegélyhez, a 
fának el kellene kezdeni esni. Amikor a fa esni kezd, távolítse el a fűrészt az 
eresztékből, állítsa le a motort, tegye le a láncfűrészt és hagyja el a területet 
a menekülési úton keresztül (12a ábra). 

9.8.2 Ágazás 

A fa ágazása az a folyamat, amikor eltávolítjuk az ágakat a ledőlt fáról. Ne távolítsa el a 
támasztó ágakat, amíg hosszirányban nincs darabokra vágva (13 ábra). 
A szorult ágakat lentről felfelé kell vágni, hogy elkerüljük a láncfűrész beakadását. 

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

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

ne vágjon a földbe (14a ábra). 
 A rönk egyik végén fel van támasztva: Először lentről vágjon 1/3 átmérőnyi fatörzset, hogy 

elkerülje a széthasadást. Majd végezze el a felső vágást úgy, hogy összeérjen az első 
vágással és elkerülje a széthasadást (14b ábra). 

 A rönk mindkét végén fel van támasztva: Először végezze el a felső, 1/3 átmérőnyi fatörzs 
átvágását, hogy elkerülje a széthasadást. Majd végezze el a alsó vágást úgy, hogy 
összeérjen az első vágással és elkerülje a széthasadást (14c ábra). 

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

9.8.4 Méretre vágás fűrészbakon 

A személyi biztonság és a könnyebb vágás érdekében, a függőleges vágáshoz a megfelelő 
helyzet elengedhetetlen (15 ábra). 
Függőlege vágás: 
 Tartsa a fűrészt erősen mindkét kezével a jobb oldalán vágás közben. 
 Tartsa a bal karját amennyire csak lehet egyenesen. 
 Helyezze a testsúlyát mindkét lábára. 

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

10 KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK 
Az összes olyan szervizelési munkát, mely nincs az alábbi kezelési utasításban karbantartási 
utasításként felsorolva, azt szakembernek kell végeznie. 

10.1 Megelőző karbantartás 
Az alapos prevenciós jellegű, szokásos felülvizsgálati és gondozási, karbantartási program 
meghosszabbítja a készülék élettartamát és növeli teljesítményét. Az alábbi karbantartási 
ellenőrzőlista egy ilyen programhoz ad útmutatást. Tisztítás, beállítás és az alkatrészek 
kicserélése is szükséges lehet bizonyos feltételek mellett a megadott adatoknál gyakrabban. 
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Karbantartási ellenőrzőlista Minden 
használat 

Működtetési órák 
száma 

Alkatrész Tevékenység  10 20 

Csavarok/anyák Megvizsgálás/megszorítás  V  

Légszűrő Tisztítás vagy kicserélés   V 

Üzemanyag 
szűrő/olajszűrő 

Kicserélés  V  

Gyertya Tisztítás/beállítás/kicserélés  V  

Üzemanyag tömlők Megvizsgálás V   

Ha szükséges, kicserélés    

Láncfék alkatrészek Megvizsgálás V   

Ha szükséges, kicserélés    

10.2 Téli karbantartás 
A láncfűrész téli karbantartást igényel. Kérjük forduljon a helyi forgalmazójához ezekért. 
Az alábbiakat foglalja magába: 

 A gyertya kicserélése 

 A lánc élezése 

 A légszűrő megtisztítása (Ha szükséges, kicserélése) 

 A vezetősín megtisztítása 

 Az olajszivattyú ellenőrzése 

 Alapos tisztítás 

 Finom beállítás és ellenőrzés 

10.3 Légszűrő 

Figyelem! Ne működtesse a fűrészt légszűrő nélkül. Por és piszok kerülhet 
a motorba és megrongálhatja azt. Tartsa a légszűrőt tisztán! 

A légszűrő tisztítása: 
 Távolítsa el a légszűrő-fedelet rögzítő gombot (A), távolítsa el a felső burkolatot (B) a 

rögzítőcsavarok kilazításával. A burkolat fel fog emelkedni. (16a ábra) 
 Emelje a légszűrőt  ki a szellőzőből ( 16b ábra). 
 Tisztítsa meg a légszűrőt sűrített levegővel. Amikor erősen szennyezett, akkor mossa meg 

a szűrőt tiszta, meleg, szappanos vízben. Öblítse tiszta, hideg vízben. Alaposan szárítsa 
meg a szabadlevegőn. 

Megjegyzés: javasolt, hogy tartson néhány pótszűrőt. 

 Szerelje be a légszűrőt. Szerelje fel a motor / légszűrő fedelet. Győződjön meg róla, hogy 
a retesz (E) bezárult (F) és a burkolat a helyén van. Szorítsa meg jól a fedelet rögzítő 
gombot. 

Figyelmeztetés! Ne végezzen karbantartási munkálatot, amikor a motor még 
forró, nehogy megégesse a kezét. 

10.4 Üzemanyag-szűrő (17 ábra) 
 Távolítsa el az üzemanyag-tartály sapkáját. 
 Egy darab puha drótot hajlítson meg, hogy hurok legyen a végén. 
 Nyúljon bele a tartályba a nyíláson keresztül és horgássza ki az üzemanyag-vezetéket.  

Óvatosan húzza a vezetéket a nyílás felé, amíg el nem éri a kezével. 
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Megjegyzés: ne húzza ki teljesen a tömlőt a tartályból. 

 Emelje ki a szűrőt (A) a tartályból. 
 Csavaró mozdulattal húzza ki a szűrőt. Dobja ki a szűrőt. 
 Helyezze be az új szűrőt. Helyezze a szűrő végét a tartály nyílásásba. Ellenőrizze, hogy a 

szűrő a tartály alsó sarkában van. Ha szükséges, egy hosszú  csavarhúzóval tegye 
helyére a szűrőt. 

 Töltse fel a tartályt friss üzemanyaggal / olajkeverékkel. Ld. Üzemanyag és olajozás című 
fejezetet. Szerelje fel a benzinsapkát. 

10.5 Gyújtógyertya 

Megjegyzés: a motor hatékony működésének érdekében, a gyertyát tisztán 
kell tartani és ügyelni kell annak megfelelő hézagolására. 

 Nyomja jel a kikapcsolót. 
 Távolítsa el a légszűrő-fedelet rögzítő gombot (A), távolítsa el a felső burkolatot (B) a 

rögzítőcsavarok kilazításával. A burkolat fel fog emelkedni. (18a ábra) 
 A vezeték-csatlakoztatót húzással és forgatással szedje le (C) a gyertyáról (D) ( 18b 

ábra). 
 Távolítsa el a gyertyát a gyertyakulccsal. 

NE HASZNÁLJON SEMMILYEN MÁS ESZKÖZT! 

 Ellenőrizze az elektróda hézagokat a vezeték érzékelő műszerrel és állítsa azokat 0,635 
mm-es távolságra, ha szükséges. 

 Szerelje vissza az új gyertyát. 

Megjegyzés: kicseréléskor ellenállás-gyertyát kell használni. 

Megjegyzés: a szikragyújtásos rendszer megfelel az interferencia rendszerű 
berendezésekkel szemben támasztott összes követelménynek. 

11 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

11.1 Lánckerék-fogak olajozása: 

Figyelem! Az új fűrész lánckerekének fogait gyárilag beolajozták. A 
lánkerék-fogak olajozásának elmulasztása az alábbiak szerint, gyenge 
teljesítményhez és akadozáshoz vezet, és a gyártói jótállás elvesztését is 
maga után vonja. 

A lánckerék fogainak olajozása minden 25 órai használat után, vagy hetente egyszer javasolt,  
amelyik hamarabb van. Mindig alaposan tisztítsa meg a lánckerék fogait olajozás előtt. 
Az olajozáshoz szükséges eszközök: 
A lánckerék fogaira történő kenőolaj felviteléhez javasolt olajzópisztoly (választható) 
alkalmazása. Az olajzópisztoly egy tűs olajzófejjel van ellátva, mely a fogak hatékony 
megolajozásához elengedhetetlen. 
A lánckerék-fogak megolajozása: 

Figyelmeztetés! Viseljen er,ős igénybevételre alkalmas munkakesztyűt 
amikor a vezetőn vagy a láncon végez munkálatokat. 
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 Nyomja le a kikapcsoló gombot. 

Megjegyzés: nem szükséges eltávolítani a fűrészláncot a vezető lánckerék-
fogainak megolajozásához. Az olajozást munka közben is el lehet végezni. 

 Tisztítsa meg a vezető lánckerekének fogait. 
 Az olajzópisztoly segítségével (választható), helyezze a tűs olajzófejet az olajzólyukba, és 

fecskendezze bele kenőanyagot, amíg az meg nem jelenik a fogak külső szélén (19 ábra). 
 Forgassa meg a fűrészláncot a kezével. Ismételje meg az olajozási eljárást addig, amíg az 

összes fog be nincs kenve. 

11.2 A vezető karbantartása 
A legtöbb láncvezető meghibásodást el lehet kerülni egyszerűen azáltal, hogy a láncfűrészt 
megfelelően karbantartjuk. A láncvezető nem megfelelő olajozása és a túl szoros lánccal 
történő működtetés hozzájárul a gyors elkopáshoz. A vezető kopásának minimalizálásához, 
az alábbi karbantartási eljárásokat javasoljuk. 

Figyelmeztetés! Mindig viseljen védőkesztyűt a karbantartási munkálatok 
során. Ne végezzen karbantartási munkálatot, amikor a motor forró. 

11.3 A lánc élezése 
A tapasztalatlan láncfűrész kezelő számára javasoljuk, hogy a láncot a legközelebbi 
szolgáltatónál, szakemberrel éleztesse meg. Ha biztos a dolgában és úgy érzi meg tudja 
élezni a fűrészláncot, akkor az ehhez szükséges eszközöket megvásárolhatja a 
szakszolgáltatónál. 
A lánc élezése speciális eszközöket igényel, hogy a vágók a megfelelő szögben és 
mélységben legyenek megélezve. A tapasztalatlan láncfűrész kezelő számára javasoljuk, 
hogy a láncot a legközelebbi szolgáltatónál, szakemberrel éleztesse meg. A tapasztalatlan 
láncfűrész kezelő számára javasoljuk, hogy a láncot az arra jogosult szervizben éleztesse 
meg. 

Figyelmeztetés! Amikor rosszul van megélezve a lánc, akkor a 
visszaütésnek nagyobb lehet a veszélye. 

 A láncfűrész megélezéséhez használja a megfelelő élezési eszközöket: 

  kerek láncbetét 

  betétvezetés 

  láncmérő kaliber. 
Ezeket az eszközöket bármelyik szakáruházban megvásárolhatja. 
  Használjon éles láncot, hogy megfelelő formájú fűrészport kapjon. Ha faliszt jelenik meg, 

akkor meg kell élezni a láncot. 

Figyelmeztetés! Minden vágófognak egyenlő hosszúnak kell lennie. A 
különböző hosszúságú fogak a lánc egyenetlen működését, sőt még 
szakadását is okozhatják. 

 A fogak minimális hosszúságának 4 mm-nek kell lennie. Ha ennél rövidebbek, akkor 
távolítsa el a fűrészláncot. 

 A fogaknál követni kell a megadott szögeket. 
 A lánc megélezése gyakorlatilag a betét belülről kifelé irányuló, 2-3-szoros végighúzását 

jelenti. 
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Figyelmeztetés! Miután 3 - 4 alkalommal saját maga élezte a vágófogakat, 
vigye el az arra jogosult szakszerevizbe élezésre. Ott a mélységszabályozót 
is megélezik, mely a távolságot adja. 

A lánc élezése 
Az osztások mérete (20 ábra) az adott modelltől függ. 
 POWEG2010 

Osztás 9.525mm (3/8”) 

Mérce 1.27mm (0.05”) 
Élezze meg a láncot védőkesztyűben és egy 4mm átmérőjű kerek betéttel. 
A vágókat mindig csak kifelé irányuló mozdulatokkal élezze (21 ábra) figyelembe véve a 20 
ábrán megadott értékeket. Élezés után a vágóknak ugyanazzal a szélességgel és a 
hosszúsággal kell rendelkezniük. 

Figyelmeztetés! Az éles lánc határozott formájú forgácsot termel. Amikor a 
lánc falisztet kezt előállítani, akkor ideje megélezni. 

A vágók minden 3-4 élezése után ellenőrizni kell a mélységmérők magasságát. Ha szükséges 
a lapos betéttel és a mellékelt választható sablonnal vigye lejjebb őket, majd kerekítse le az 
első sarkot. (22 ábra) 

FIGYELMEZTETÉS! A mélységmérő megfelelő beállítása legalább annyira 
fontos, mint a lánc megfelelő élezése. 

11.4 A láncvezető 
A láncvezetőt mind 8 órányi működés után meg kell fordítani, hogy biztosítsa az egységes 
kopást. Tartsa a vezető vágatait és az olajzólyukat tisztán a vágattisztítóval (választható). (23 
ábra) Rendszeresen ellenőrizze a láncvezető sínjeit, hogy azok elkoptak-e, és ha szükséges 
cserélje ki azokat. 

Figyelmeztetés! Ne alkalmazzon új láncot kopott lánckeréken vagy önbeálló 
gyűrűn. 

Olajjáratok – a láncvezető olajjáratait ki kell tisztítani, hogy biztosítsa működés közben a 
vezető és a lánc a megfelelő olajozását. 

Megjegyzés: az olajjáratok állapotát könnyen lehet ellenőrizni. Ha a járatok 
tiszták, akkor a fűrész elindítása után, másodperceken belül a lánc 
automatikusan olajat permetez. A fűrész automatikus olajzórendszerrel 
rendelkezik. 

11.5 A lánc karbantartása 
Láncfeszesség: 
Rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét és állítsa újra amilyen gyakran csak szükséges, 
hogy a lánc szoros legyen a vezetőn, de annyira legyen laza, hogy kézzel körbe lehessen 
húzni. 
Új fűrészlánc bejáratása: 
Az új lánc és vezető esetén minden 5. vágás után újra be kell állítani a láncot. Ez normális a 
bejáratási időszak során, és a jövőbeli beállítások közötti időszakok gyorsan kezdenek majd  
meghosszabbodni. 
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Figyelmeztetés! Három láncszemnél többet sose vegyen le a láncgyűrűről. 
Ez megrongálhatja a lánckereket. 

A lánc olajozása: 
Mindig győződjön meg, hogy az automatikus olajzórendszer megfelelően működik. Tartsa az 
olajtartályt jó minőségű, lánc-, vezető- és lánckerék-olajjal megtöltve. 
A fűrészlánc megfelelő olajozása mindig nagyon fontos, azért, hogy lecsökkentsük a vezetővel 
történő dörzsölődés mértékét.  
Ne hagyja, hogy a vezető és a lánc olaj nélkül működjön. Ha túl kevés olajjal működteti a 
fűrészt, az csökkenti a vágás hatékonyságát, lerövidíti a fűrész élettartamát, a lánc gyors 
tompulását okozza, és jelentősen elkoptatja a vezetőt a túlhevülés következtében. A túl kevés 
olaj jele a füst, vagy a vezető elszíneződése. 

12 MŰSZAKI ADATOK 
Típus POWEG2010 

Motortérfogat 37.2 CC 

Max. féktengely teljesítmény 1.2 kW 

Pengehossz 350mm 

Láncvezető vágási hossza 14” 

Láncosztás 9.525mm (3/8") 

Mérce 1.27mm (0.05") 

Üresjárási sebesség (max) 3000 rpm 

Javasolt max. sebesség, vágóberendezéssel 10500 rpm 

Üzemanyag térfogat 310 ml 

Rezgésvédő Yes 

Forgó lánckerék 6 teeth 

Olajkapacitás 210 ml 

Láncfék Yes 

13 ZGOMOT 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Nivel de presiune acustică LpA 97 dB(A)  

Nivel de putere acustică LwA 110 dB(A)  

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

aw (Vibraţie): Max. 5.0 m/s² K = 1.5 m/s² 
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14 A LÁNCFŰRÉSZ TÁROLÁSA 
Figyelem! 30 napnál tovább ne tárolja a láncfűrészt az alábbi eljárások elvégzése nélkül. A 30 
napnál hosszabb ideig történő tárolás tárolási karbantartást igényel. Ha nem tartja be a 
tárolási utasításokat, a karburátorban maradt üzemanyag elpárolog és gumiszerű lerakódás 
marad utána. Ez megnehezítheti az elindítást és költséges javíttatáshoz vezethet. 
 Távolítsa el az üzemanyag sapkát lassan, hogy kiengedje a tartályban lévő esetleges 

nyomást. Óvatosan ürítse ki az üzemanyag-tartályt. 
 Indítsa el a motort és hagyja forogni addig, amíg az le nem áll, hogy eltávozzon a 

karburátorból az üzemanyag. 
 Hagyja a motort lehűlni (kb. 5 perc). 
 A gyertyakulccsal távolítsa el a gyertyát. 
 Öntsön 1 teáskanálnyi tiszta 2-ütemű olajat az égéstérbe. Húzza meg lassan az 

indítózsinórt többször, hogy az olajjal bevonja a belső alkatrészeket. Cserélje ki a gyertyát. 
(24 ábra) 

Megjegyzés: tárolja a készüléket száraz helyen, és gyújtóforrástól, például 
kályhától, bojlertól, gázszárítótól, stb. távol. 

A tárolásból utáni használatba vétel előtt 
 Távolítsa el a gyertyát. 
 Húzza meg az indítózsinórt röviden, hogy kitisztítsa az égéstérben lévő fölösleges olajat. 
 Tisztítsa meg és hézagolja a gyertyát, vagy tegyen bele megfelelően hézagolt új gyertyát. 
 Készítse elő a készüléket a működésre. 
 Töltse fel az üzemanyag-tartályt a megfelelő üzemanyaggal / olajkeverékkel. Ld. 

Üzemanyag és olajozás című fejezetet. 

15 HIBAELHÁRÍTÁS 
PROBLÉMA LEHETSÉGES OK HIBAELHÁRÍTÁSI MŰVELET 

A készülék 
nem indul, 
vagy elindul, 
de nem megy. 

Nem megfelelő indítási eljárás. 
Nem megfelelő karburátor 
keverék beállítás. 
Hibás gyertya. 
Üres üzemanyag-tartály. 
A gyertya nem lett megfelelően 
lenyomva. 

Kövesse a kezelési utasítás utasításait. 
Jogosult szakszervizben állíttassa be a 
karburátort. 
Tisztítsa meg/hézagolja vagy cserélje ki 
a gyertyát. 
Töltse fel a tartályt megfelelően kevert 
üzemanyaggal. 

A készülék 
elindul, de a 
motornak 
alacsony a 
teljesítménye. 

Üzemanyag szűrő el van 
dugulva.  
a kar nincs megfelelő állásban. 
Piszkos szikrafogó rács. 
Piszkos légszűrő. 
Nem megfelelő karburátor 
keverék beállítás. 

Cserélje ki az üzemanyag szűrőt.  
Mozdítsa működési állásba. 
Cserélje ki a szikrafogó rácsot. 
Vegye ki, tisztítsa meg és tegye vissza 
a szűrőt. 
Jogosult szakszervizben állíttassa be a 
karburátort. 

A motor 
ingadozik. 

Nem megfelelő karburátor 
keverék beállítás. 
Légszűrő el van dugulva. 
Régi vagy nem megfelelően 
kevert üzemanyag. 

Jogosult szakszervizben állíttassa be a 
karburátort. 
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
légszűrőt. 
Ürítse ki a benzintartályt / adjon hozzá 
friss üzemanyag keveréket. 

Áram alatt 
nincs 
teljesítmény  . 

Nem megfelelő karburátor 
keverék beállítás. 
Régi vagy nem megfelelően 
kevert üzemanyag. 
Légszűrő el van dugulva. 

Jogosult szakszervizben állíttassa be a 
karburátort. 
Ürítse ki a benzintartályt (ld. Tárolás)/ 
adjon hozzá friss üzemanyag 
keveréket. 
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Hibás gyertya. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
légszűrőt. 
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
gyertyát.  

Szabálytalanul 
megy. 

Nem megfelelően hézagolt 
gyertya. 
Szikrafogó el van dugulva. 
Piszkos légszűrő.  

Tisztítsa/hézagolja vagy cserélje ki a 
gyertyát. 
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
szikrafogót. 
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
légszűrőt.  
 

Nagyon füstöl. Nem megfelelő karburátor 
keverék beállítás. 
Nem megfelelő üzemanyag 
keverék. 

Jogosult szakszervizben állíttassa be a 
karburátort. 
Használjon megfelelően kevert 
üzemanyagot (40:1 keverék). 

16 JÓTÁLLÁS 
 A jogi elõírásoknak megfelelõen az alábbi termékre 24 hónapos jótállási idõszak 

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

 Ez a jótállás fedez minden anyagi vagy gyártási hibát, de nem tartalmazza: az 
akkumulátorokat, a töltőket, az elhasználódás következtében meghibásodott 
alkatrészeket, például a csapágyakat, keféket, vezetékeket, csatlakozókat, vagy más 
egyéb tartozékokat, mint például a fúrókat, fúrófejeket, fűrészlapokat stb.; a nem 
megfelelő felhasználásból, balesetből vagy a módosításból eredő sérüléseket és 
meghibásodásokat; sem pedig a szállítási díjat. 

 A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra és meghibásodásokra szintén 
nem vonatkozik a jótállás. 

 A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk 
felelősséget. 

 A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedéllyel rendelkező 
ügyfélszolgálati központ végezheti el. 

 Ha további információra van szüksége, hívja a 00 32 3 292 92 90 telefonszámot. 
 A szállítási költségeket mindig az ügyfél viseli, kivéve, ha arról írásban másképp nem 

állapodnak meg. 
 Ugyanakkor, ha a készülék sérülése a karbantartás elmulasztásának vagy túlterhelésnek 

a következménye, akkor a jótállásra nem lehet kárigényt benyújtani. 
 Határozottan kizárja a jótállást az, ha a sérülés folyadék beszivárgásának, túl sok por 

bejutásának, szándékos rongálásnak (szándékos vagy túlzott gondatlanság), nem 
megfelelő használatnak (a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használat), 
illetéktelen használatnak (pl. a használati utasításban foglaltaknak figyelmen kívül 
hagyása), szakértelem nélküli összeszerelésnek, villámcsapásnak, hibás hálózati 
feszültségnek a következménye. Ez a lista nem korlátozó. 

 A reklamáció elfogadása semmi esetben sem jelenti a jótállási időszak 
meghosszabbítását, sem pedig egy új jótállási időszak kezdetét a készülék cseréje 
esetén. 

 Azok az eszközök és alkatrészek, melyek a jótállás keretében kerülnek kicserélésre, a 
Varo NV tulajdonát képezik. 

 Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, 
vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem megfelelõen végezte. (tiszta 
szellõzõnyílások, rendszeresen ellenõrzött szénkefék,...)  

 A vásárlási szelvényt a vásárlás idõpontjának bizonyításához meg kell õrizni.  
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 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. 

17 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha készülékét huzamosabb ideig történő használat után ki kell cserélni, ne tegye a régi 
készüléket a háztartási szemétbe, hanem környezetbarát módon szabaduljon meg tőle. 

18 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: benzines láncfűrész 
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWEG2010 

"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); 
2014/30/EK 
2006/42/EK 
2000/14/EK Annex V LwA  =  106dB(A)/ 110dB(A) 

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

EN ISO11681-1: 2011 
EN ISO14982: 2009 

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" 
Date: 28/09/2016 


