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ASZTALI FŰRÉSZ 2000 W 
POWE51101 

1 ALKALMAZÁS 
Az eszköz tömör fa, laminált fa, farostlemez, fa magos furnér és hasonló faanyagok hossz- és 
haránt irányú vágására készült. Kerek darabok nem fűrészelhetők vele, mert a forgó fűrészlap 
azokat elforgathatja. Csak olyan anyagokat szabad vele feldolgozni, amelyekhez az adott 
fűrészlap készült. Csak az adott szerszámhoz való fűrészlapok (karbid és króm-vanádium 
fűrészlapok) használhatók. Semmilyen gyorsacél fűrészlap és vágókorong használata nem 
megengedett. A szerszám használata robbanásveszélyes helyeken tilos. 
Professzionális felhasználásra nem alkalmas. 

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

2 LEÍRÁS (A ÁBRA) 
1. Bekapcsoló I (zöld)/Kikapcsoló 0 

(piros) 
2. Fűrészlap magasságállítója 

(forgattyú) 
3. Fűrészlap szögállítója (forgógomb) 
4. Túlterhelés-védelem 
5. Eltávolító cső  
6. Az asztal kiterjesztése 
7. Fűrészlap védő 
8. Biztonsági ék 

9. Konzol 
10. Rögzítőkar a párhuzamvezetőhöz  
11. Félderékszög-vezető 
12. Párhuzamvezető 
13. Alapkeret 
14. Tolópálca 
15. Dugókulcs 
16. Hegyvédő 
17. Gumitalp 

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van 

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

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

a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

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

Asztali körfűrész fűrészlap védővel 
Fűrészasztal 
2 fűrészasztal bővítmény 
8 konzol 
Párhuzamvezető 
Szögvezető 
Tolórúd 

2 csavarkulcs a fűrészlaphoz 
Táska az apró alkatrészeknek 
Vákuumos tömlő 
Tömlő szívófej 
2 hegyvédő 
4 támasztóláb 
Kezelési útmutató 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 
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4 JELZÉSEK 
A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk: 

 

Személyi sérülés vagy 
szerszámkárosodás 
veszélyét jelöli.  

Használat előtt olvassa el az 
kézikönyv! 

 

Megfelel a vonatkozó európai 
irányelvek alapvető 
biztonsági előírásainak. 

 

Viseljen fülvédőt! 

 
Viseljen szemvédőt! 

 

Tartsa a kezét távol a 
fűrészlapoktól, a szerszám 
elindításakor és használatakor 
ne érintse meg a pengét! 

 

Poros körülmények esetén 
viseljen védőmaszkot! 

 

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

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és 
utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 
Őrizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövőbeni hivatkozás céljából. A 
figyelmeztetésekben előforduló berendezés (power tool) kifejezés a hálózatról működtetett 
(vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) berendezésre utal. 

5.1 Munkakörnyezet 
  A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan 

munkaterületek balesetekhez vezethetnek. 
 Ne működtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, 

gázok és por található. Az elektromos működtetésű szerszámok szikrázhatnak, ezek 
pedig meggyújthatják a port vagy gőzöket. 

 Az elektromos működtetésű szerszám használata közben ne tartózkodjanak a közelében 
gyerekek és más személyek. Ha megzavarják, elvesztheti a felügyeletet az eszköz felett. 

5.2 Elektromos biztonság 

Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett 
feszültségnek. 

 A csatlakozódugónak illeszkednie kell a tápaljzatba. A hálózati csatlakozódugó 
semmiképpen nem alakítható át. Ne használja az adapter-csatlakozót más földelt 
eszközökkel együtt. Az eredeti csatlakozódugók és megfelelő tápaljzatok révén 
csökkenthető az elektromos áramütés veszélye. 

 Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csővezetékekkel, fűtőkészülékekkel, 
tűzhelyekkel és hűtőkkel. Az áramütés kockázata nő, ha a teste földelt. 

 Az eszközt tartsa távol az esőtől vagy a nedvességtől. Ha víz szivárog az elektromos 
készülékbe, az növeli az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ne a kábelt használja az eszköz szállításához vagy felakasztásához, és a csatlakozót ne 
a kábel meghúzásával távolítsa el a tápaljzatból. A tápkábelt tartsa távol hőtől, olajtól, éles 
élektől vagy az eszköz mozgó alkatrészeitől. A sérült vagy összegubancolódott tápkábelek 
növelik az áramütés kockázatát. 
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 Ha kültéren használja az elektromos működtetésű szerszámot, akkor csak kültéri 
használatra jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ha elkerülhetetlen a készülék nedves helyen történő alkalmazása, akkor használjon áram-
védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD lecsökkenti az áramütés kockázatát.  

5.3 Személyi biztonság 
 Legyen körültekintő, figyeljen munkájára, és legyen tudatos az elektromos működtetésű 

szerszám használatakor. Ne használja az elektromos működtetésű szerszámot, ha fáradt, 
vagy ha alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az eszköz használatakor már egy 
pár másodperces figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat. 

 Viseljen személyi védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. 
A személyi védőeszközök használata - például a védőmaszké, a csúszásmentes 
biztonsági cipőké, a védősisakoké vagy a fülvédőké - az elektromos működtetésű 
szerszám típusától és használati módjától függően csökkenti a sérülés kockázatát. 

 Kerülje el a készülék véletlenszerű elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló “OFF (0)” (KI) helyzetben áll-e. 
Balesetet okozhat, ha a készülék szállítása közben a kapcsolóra helyezi a kezét, vagy 
olyan módon csatlakoztatja a tápellátáshoz, hogy a kapcsoló eközben az „ON” (BE) 
helyzetben áll. 

 A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot. A 
készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. 

 Ne becsülje túl képességeit. Ellenőrizze, hogy lábtartása biztonságos-e, és mindig tartsa 
meg az egyensúlyát. Ekkor jobban ellenőrzése alatt tarthatja az eszközt a váratlan 
helyzetekben. 

 Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haját, a 
ruháját és a kesztyűjét tartsa távol a mozgó részektől. A laza ruházatot, ékszereket vagy 
hosszú hajat becsíphetik a mozgó részek. 

 Ha a készülékre porelszívó és port megkötő eszközök szerelhetők, ellenőrizze, hogy 
megfelelően csatlakoztatta-e és használja-e őket. Ezeknek az eszközöknek a használata 
csökkenti a por káros hatását. 

5.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata. 
 Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelő szerszámot használja. A 

megfelelő szerszámmal a jelzett teljesítménytartományon belül nagyobb hatékonysággal 
és sokkal biztonságosabban dolgozhat. 

 Ne használja a meghibásodott kapcsolójú szerszámokat. Minden olyan elektromos 
működtetésű szerszám, amely nem kapcsolható be és ki a kapcsolójával, veszélyes és 
javításra szorul. 

 Bármely beállítás végrehajtása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám eltevése előtt 
húzza ki a csatlakozót a tápaljzatból. Ezek az elővigyázatossági intézkedések 
megakadályozzák a véletlenszerű indítást. 

 A használaton kívüli elektromos működtetésű szerszámokat is tartsa olyan helyen, ahol 
gyerekek nem férhetnek hozzájuk. Ne engedélyezze a készülék működtetését olyan 
személyeknek, akik nem ismerik a készüléket, vagy nem olvasták el a használati utasítást. 
Az elektromos működtetésű szerszámok veszélyesek lehetnek, ha kezdő felhasználók 
használják. 

 Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek 
megfelelően működnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem 
károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a működést befolyásoló mértékben. Használat előtt 
minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul karbantartott 
elektromos működtetésű szerszámok. 

 Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott, éles 
vágószerszámok kevésbé akadnak el és könnyebben irányíthatók. 
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 Az elektromos működtetésű szerszámokat, tartozékokat, betéteket az utasításoknak és az 
adott típusú eszköznek megfelelően használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és a 
végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos működtetésű szerszámok rendeltetéstől 
eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet. 

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

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

6 BIZTONSÁGI FELSZERELÉS 

6.1 Biztonsági ék 
A biztonsági ék (8) gátolja meg, hogy a kiemelkedő fogak elkapják a munkadarabot, és a 
használó felé vessék azt.  A biztonsági éknek a használat közben a helyén kell maradnia. 

6.2 Fűrészlap védő 
A fűrészlap védő (7) védi a használót a fűrészlap véletlen megérintésétől és a kirepülő 
forgácstól. A fűrészlap védőnek a használat közben mindig a helyén kell maradnia. 

6.3 Tolópálca 
A tolópálca (14) a kezünk meghosszabbításaként szolgál, védve a használót a fűrészlap 
megérintésétől. Amikor a vezetőelem és a fűrészlap között 120 mm-nél kisebb a rés, 
használni kell a tolópálcát. 

7 KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS 
A szerszám kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy minden darab megvan-e! 
Engedje le a fűrészlapot az asztal felülete alá (ld. 8.4  A vágásmagasság beállítása). 
Forgassa a fűrészasztalt fejjel lefelé. 

Megjegyzés: Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, akkor forduljon a 
termék forgalmazójához. 

7.1 Összeszerelés (1. ábra) 
Először csatlakoztassa a bal (L) és jobb (R) oldali asztalbővítményt az asztali fűrészhez 
(konzolok nélkül). 
Szerelje össze az alapkeretet, majd csatlakoztassa azt az asztali fűrészhez. 
Az alapkeret (13) részei: négy asztalláb kereszttartókkal, amelyeket fel kell szerelni. 
Szükséges szerszámok: 
2 kombinált csavarkulcs 
 Illessze össze a négy asztallábat (18) a négy kereszttartóval (19). Ehhez rögzítse az 

egyes kereszttartókat belülről két-két csavarral (alátétekkel) és a megfelelő anyákkal az 
asztallábakhoz. 

 Tolja a gumitalpakat (17) a támasztólábakra. 
A konzolokat (20) a kereten található lyukak segítségével lehet rögzíteni. 

Megjegyzés: A szerszámot csak vízszintes, csúszásálló felületen helyezzék 
el! Stabilan kell állnia. 

7.2 A párhuzamvezető felszerelése (2. ábra) 
Helyezze a párhuzamvezetőt (12) a mérőskála sínjébe. Ellenőrizze a beállítást az ablaknál.  
Forgassa el a gombot (10) a párhuzamvezető (12) rögzítéséhez. A tökéletesen párhuzamos 
vágás érdekében vonalzóval ellenőrizze a vezető és a fűrészlap közötti rést két helyen. 
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7.3 A billenésvédő felszerelése (3. ábra) 
 Csavarozza a billenésvédőt a hátsó támasztó lábakra a csavarok (21), alátétek, rugós 

alátétek és csavaranyák segítségével. 

7.4 Félderékszög vezető (4. ábra) 
A félderékszög vezető (11) két része a vezetőlemez (A) és a szögállító (B), ezeket össze kell 
szerelni. 
 Illessze a vezetőlemezt (A) a szögállító (B) réseibe, tolja a kívánt pozícióba, és mindkét 

állítócsavar (C) megszorításával rögzítse. 
Tolja a szögvezető csúszósínjét (D) az asztalfelület megfelelő sínjébe. 

A jobbkezes használók jellemzően az asztalfelület bal oldali sínjébe szokták 
tolni a szögvezetőt. 

7.5 A fűrészlap védő felszerelése (5. ábra) 

Sérülésveszély! A fűrészlapot legalább 30 mm magassába kell helyezni. 

 Helyezze a fűrészlap védőt a biztonsági ékre (8) úgy, hogy a csavar (22) a nyílásban 
legyen. Ezt követően rögzítse a szárnyas anyával. 

7.6 A bővítmény felszerelése (6. ábra) 
 Helyezze a vákuumtömlőt (5) a fűrészlap védő (7) a csatlakozódarabjára. 
 Tegye a vákuumtömlőt (5) a készülék hátoldalán található vákuumos csatlakozódarabra 

(23). 

8 HASZNÁLAT 

Sérülésveszély! Működési hiba esetén azonnal nyomja meg a be/ki 
kapcsoló piros 0 gombját, és húzza ki az eszközt a konnektorból! 

8.1 Az eszközt elindítás előtt ellenőrizze! 

Sérülésveszély! Az eszközt csak akkor szabad működésbe hozni, ha 
hibátlan. Ha egy része hibás, az veszélyes lehet, és az eszköz újbóli 
használata esetén ki kell cserélni. 

Ellenőrizze, hogy az eszköz biztonságosan használható állapotban van-e: 
 Ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható hibák! 
 Ellenőrizze, hogy az eszköz minden része helyesen van-e rögzítve! 
 Ellenőrizze, hogy a biztonsági felszerelés megfelelően működik-e! 
 Ellenőrizze, hogy a fűrészlap útjában nincs-e akadály! 
 Ellenőrizze, hogy a dőlésszög beállítására szolgáló csavar meg van-e szorítva! 

8.2 Kezelőszervek 

8.2.1 Be/ki kapcsoló 

 Bekapcsolás: A fűrész a be/ki kapcsoló (1) zöld I gombját megnyomva kapcsolható be. A 
fűrész elindítása előtt várja meg, amíg a fűrészlap teljesen felgyorsul. 

 Kikapcsolás: A fűrész a be/ki kapcsoló (1) piros 0 gombját megnyomva kapcsolható ki. 

8.2.2 A dőlésszög beállítása 

A fűrészlap 0° és 45° között állítható. 
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8.2.3 Kézi forgattyú a vágásmagasság beállítására 

A fűrészlap vágási magasságát a munkadarab magasságához kell állítani. A fűrészlapot a 
munkadarabnál mindig egy fűrészfoggal magasabbra kell állítani. 

Megjegyzés: A teljes 45°-os tartomány kihasználásához a vágásmagasságot 
megfelelően csökkenteni kell. 

8.3 Munkadarab vezetők 

8.3.1 Félderékszög-vezető 

A félderékszög-vezető félderékszögű vágáshoz, legfeljebb 120 mm-ben állítható. 

Sérülésveszély! Ne tolja a szögvezetőt (4. ábra, A) túlzottan a fűrészlaphoz! 
A szögvezető (4. ábra, A) és a fűrészlap között legyen kb. 2 cm rés! 

8.3.2 Merőleges vágás (7. ábra) 

 Tolja a szögvezetőt (11) az asztalfelület megfelelő sínjébe. 
 Lazítsa meg a beállítócsavart (A), állítsa be a kívánt szöget, majd szorítsa meg a 

beállítócsavart újra. 
 Szükség esetén tolja a vezetőlemezt (C) oda és vissza. Ehhez lazítsa meg mindkét 

beállítócsavart (B), tolja a megfelelő helyzetbe a vezetőlemezt (C), majd szorítsa meg újra 
a beállítócsavarokat (B). 

8.3.3 A párhuzamvezető sínjének beállítása 

Miután mindkét szárnyas anyát eltávolította, a párhuzamvezető sínje eltávolítható és 
áthelyezhető: 
Magas vezetőszél: 
 Magas munkadarabok fűrészeléséhez. 
Alacsony vezetőszél: 
 Lapos munkadarabok fűrészeléséhez. 
 Ha a fűrészlap nem az asztalra merőleges helyzetbe van állítva. 

8.3.4 Párhuzamvezető 

 Lazítsa ki a párhuzamvezetőt (10) a gomb elforgatásával. 
 A skálán tolva állítsa a párhuzamvezetőt a kívánt vágásszélességhez. 
 Nyomja lefelé a rögzítőkart (10). 

8.4 A vágásmagasság beállítása (8. ábra) 

Sérülésveszély! A beállítási területen lévő testrészeket és tárgyakat a 
működő fűrészlap elkaphatja! Csak olyankor állítson a vágásmagasságon, 
amikor a fűrészlap teljesen áll! 

 A vágásmagasságot a kézi forgattyú elforgatásával (C) lehet állítani. 
 A kézi forgattyú órajárással ellentétes irányú elforgatásával lehet a vágási mélységet 

csökkenteni. A kézi forgattyú órajárással megegyező irányú elforgatásával növelni lehet a 
vágási mélységet. 

Megjegyzés: A vágásmagassági beállítás holtjátékának a 
kiegyensúlyozásához mindig emelje fel a fűrészlapot a kívánt pozícióba. 
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A vágásmagasság akkor van optimálisan beállítva, amikor a fűrészlap egy 
fűrészfognyival van a munkadarab fölött. 

8.5 A fűrészlap dőlésének beállítása (8. ábra) 

Sérülésveszély! A beállítási területen lévő testrészeket és tárgyakat a 
működő fűrészlap elkaphatja! Csak olyankor állítson a fűrészlap 
dőlésszögén, amikor a fűrészlap teljesen áll! 

 Lazítsa ki a forgógombot (3). 
 Állítsa be a dőlés kívánt szögét. 
 A beállított dőlésszög nagyságát a skáláról lehet leolvasni (4). 
 Húzza meg a forgógombot (3). 

Megjegyzések: A teljes 45°-os tartomány kihasználásához a 
vágásmagasságot megfelelően csökkenteni kell. 

8.6 Fűrészelés 

Sérülésveszély! Ha a stop és a fűrészlap között 120 mm-nél kisebb a rés, 
akkor a nyomópálcát kell használni. 

Sérülésveszély! Mindig a vezetett munkadarab legyen megfogva, ne az épp 
levágás alatt lévő rész! 

A gép sérülése! Alaposan ellenőrizze a feldolgozandó fát! Az abba nem való 
tárgyak (például szögek, csavarok és hasonlók) súlyosan károsíthatják a 
szerszámot. 

 Állítsa a párhuzamvezető megfelelő rését a fűrészlaphoz.  
 Állítsa be a félderékszög-vezető szögét. 
 Állítsa be a fűrészlap vágásmagasságát. 
 Állítsa be a fűrészlap kívánt dőlésszögét. 
 Illessze a munkadarabot a félderékszög-vezetőhöz. 
 A fűrész be/ki kapcsoló (1) zöld I gombját megnyomva kapcsolja be a körfűrészt. 
 Tolja a munkadarabot egyenletesen hátrafelé, és egyetlen folyamatban fűrészelje. 

Ügyeljen arra, hogy a fűrész ne legyen túlterhelve! 
 Ha nem folytatja a munkát azonnal, a fűrész a be/ki kapcsoló (1) piros 0 gombját 

megnyomva kapcsolja ki a szerszámot! 

9 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

9.1 Tisztítás és karbantartás 
Minden egyes használat előtt 

Teendő Hogyan? 

Ellenőrizze a fűrészlapot, és gondoskodjon 
arról, hogy az jól legyen pozícionálva és a 
helyére rögzítve. 

A fűrészlap cseréje 

Ellenőrizze a fűrészlap védő dobozt, hogy 
nem maradt-e faforgács vagy fűrészpor. 
Szükség esetén távolítsa el a forgácsot! 

Sűrített levegővel vagy kefével távolítsa el a 
forgácsot és a port. 
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Ellenőrizze, hogy a fűrészlap és a 
biztonsági ék közötti távolság 3 és 5 mm 
közöttire van-e állítva; szükség esetén 
korrigálja. 

A biztonsági ék igazítása. 

Ellenőrizze a csatlakozókábelt, hogy nincs-
e rajta sérülés jele 

Nézze végig, és szükség esetén 
cseréltesse ki a kábelt egy villamossági 
szakemberrel. 

Rendszeresen és a működés körülményeinek megfelelően 

Teendő  Hogyan? 

Csavarkötések Ellenőrizze mindegyik csavarkötést, és 
szükség esetén szorítsa meg. 

Távolítsa el a port a szellőzőnyílásokból Porszívóval vagy kefével távolítsa el a 
forgácsot és a port. 

9.2 Az eszköz tisztítása 

Áramütésveszély! Semmilyen esetben se fröccsenjen víz az eszközre, és 
máshogy se érintkezzen vízzel! Semmilyen esetben se használjon a 
tisztításhoz mosószert vagy oldószert! Ezek javíthatatlanul károsíthatják a 
szerszámot. A műanyag darabokat a vegyszerek korrodálhatják. 

Az alapos karbantartás és a rendszeres tisztítás biztosíthatja a szerszám működőképességét 
és hosszú élettartamát. 
 Kefével távolítsa el a port. 
 Nedves ruhával törölje meg a szerszámot. 
 A szellőzőnyílásokat tartsa tisztán és pormentesen. 

9.3 A szerszám karbantartása 

Sérülésveszély! Mielőtt bármilyen karbantartást végezne, gondoskodjon 
arról, hogy az eszköz ki legyen húzva a konnektorból! 

Sérülésveszély! A fűrész használata után a fűrészlap egy ideig még igen 
forró lehet. Hagyja lehűlni! Gyúlékony folyadékot semmilyen esetben se 
használjon a tisztításhoz! 

Az álló fűrészlap is okozhat sérülést! A fűrészlap cseréjét kesztyűben 
végezze! 

9.3.1 A fűrészlap felszerelése és cseréje (9. Ábra) 

Vigyázat! Húzza ki a készüléket a hálózati áramforrásból. 

Vigyázat! Gondoskodjon arról, hogy készülék burkolat jól meg legyen 
világítva. 

 Távolítsa el a csavart (24) az asztalbetét első részéből. 
 Távolítsa el az asztalbetétet. 
 A kar segítségével forgassa el balra, hogy a fűrészlapot a lehető legmagasabbra fel tudja 

emelni. 
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 Használja a kulcsokat (15) a fűrészlapon lévő csavarok eltávolításához (9. ábra) és 
cserélje ki a fűrészlapot a megfelelő pótalkatrészre. Figyeljen oda a működési irányra! 
Tekintse meg a fűrészlapon található nyilat. A fogaknak a be/ki kapcsoló (1) felé kell 
nézniük. 

9.3.2 A biztonsági ék igazítása (10. ábra) 

A fűrészlap külső széle és a biztonsági ék (8) közötti hézagnak három és öt milliméter között 
kell lennie. 
 Vigye a fűrészlap szöget 0° helyzetbe és húzza meg. 
 Állítsa a fűrészlapot a felső helyzetbe. 
 Vegye le a fűrészlap védőt. 
 Vegye le az asztalfelületet. 
 A megfelelő kombinációs kulccsal kissé lazítsa ki a csavart (A) addig, hogy a biztonsági ék 

(8) kioldódjon (Ne távolítsa el a csavart). 
 A biztonsági éket a hosszú lyukban tolva állíthatja alacsonyabbra vagy magasabbra. 
 A szétszedett részeket fordított sorrend szerint szerelje vissza. 

10 TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS 

10.1 Tárolás 

Sérülésveszély! A szerszámot úgy tárolják, hogy illetéktelenek ne tudják 
elindítani! Gondoskodjanak arról, hogy a tárolt szerszám senkinek se 
okozhasson sérülést! 

A gép sérülése! Ne tárolják védelem nélkül nedves környezetben! 

10.2 Szállítás 

Megjegyzés: Csak az emelőfogantyúval emeljék a szerszámot! 

 Fordítsák le a fűrészlapot addig, ameddig lehet. 
 A fűrészen túlnyúló részeket célszerű eltávolítani. 
 A szállításhoz vegyék igénybe valaki segítségét, és használják a fogantyúkat. 
 Csomagként történő továbbításkor lehetőleg az eredeti csomagolást használják. 

11 MŰSZAKI ADATOK 
Névleges feszültség 220-240 V 

Névleges frekvencia 50 Hz 

Névleges teljesítményfelvétel S1:1800W S6 25% 2000 W 

Súly 20 kg 

Védelmi besorolás II 

Védelem szintje IP20 

Üresjárati fordulatszám 5000 min-1 

Fűrészlap átmérője (külső) 250 mm 

Fűrészlap furata (belső) 30 mm 

Fűrészlap vastagsága 2,8 mm 

Fogak száma 24 T 

Max. vágási mélység 90°-nál 85 mm 

Max. vágási mélység 45°-nál 65 mm 
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Asztal mérete 642 x 487 mm 

Asztal magassága (+ állvány) 829 mm 

Por elszívó kimenet Ø 35.5 mm 

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

Hangnyomásszint LpA 91 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 104 dB(A) 

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

13 JÓTÁLLÁS 
 A jogi előírásoknak megfelelően az alábbi termékre 24 hónapos jótállási időszak 

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

 Ez a jótállás fedez minden anyagi vagy gyártási hibát, de nem tartalmazza: az 
akkumulátorokat, a töltőket, az elhasználódás 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 megfelelően végezte. (tiszta 
szellőzőnyílások, rendszeresen ellenőrzött szénkefék,...)  

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

forgalmazóhoz, az eredeti formakövető dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a 
vásárlási szelvénnyel együtt. 
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14 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! 

15 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: ASZTALI FŰRÉSZ 
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWE51101 

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 
2014/30/EC 
2006/42/EC 

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

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