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Az eredeti használati útmutató fordítása 

Elektromos láncfűrész 
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FIGYELMEZTETÉS: a gép használata előtt figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót. 

 

 

 
Gyártó: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, Jičín, Cseh Köztársaság
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1. A FŰRÉSZ ÉS A CSOMAGBAN TALÁLHATÓ 
ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA 

Kép 1. ábra 
 
1. A fog ütközője 
2. Elülső burkolat 
3. Elülső fogantyú 
4. Hátsó fogantyú 
5. A kapcsoló biztonsági zárja 
6. Be-/kikapcsoló (ON/OFF) 
7. Az olajtartály kupakja 
8. A lánckerék burkolata 
9. A láncfeszítő beállítócsavarja 
10. Rögzítőcsavar 
11. A lánc kenésére szolgáló olaj szintjének mutatója 
12. Túlfeszítés elleni kábelvédő bilincs 
13. Tápkábel 
14. Hátsó kézvédő burkolat 
15. Vágólap 
16. Fűrészlánc 
17. A vezetőlemez burkolata 
18. Kulcs belső hatlapú csavarokhoz 
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2. MŰSZAKI ADATOK 
Modell       RECS 2040 

Feszültség 230 V-240 V~ 50 Hz 

Teljesítmény 2000W 

A kés hossza (mm) 400mm 

Munkamagasság, max. 330mm 

A lánc sebessége 15 m/s 

Védelmi osztály II 

Hangnyomásszint 94,8 dB(A)  K=3 dB(A) 

Zajszint 104,9 dB(A) K=2,36 dB(A) 

Garantált hangteljesítményszint 108 dB(A) 

Rezgés 6,36 m/s, K=1,5 m/s 

 

3. JELMAGYARÁZAT  

 

Figyelmeztetés! 

 
Olvassa el a használati útmutatót. 

 
Viseljen védőszemüveget. 

 
Használjon fülvédőt. 

 
A készüléket soha ne tegye ki esőnek. 

 
Ha azt tapasztalja, hogy a kábel sérült vagy szakadt, azonnal húzza ki a konnektorból. 

 
Elektromos készüléket ne dobjon a normál háztartási hulladék közé. 
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU számú európai 
irányelv és nemzeti változatai értelmében a használt elektromos berendezéseket szelektív 
hulladékként kell kezelni és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni. 
Alternatív átadás újrahasznosításra az eladónak való visszajuttatás helyett: Az elektromos 
berendezés tulajdonosa alternatívaként köteles részt venni az adott berendezés megfelelő 
hasznosításában ahelyett, hogy az eladónak visszajuttatná. E célból a használt berendezés 

gyűjtőközpontban is leadható, amely a másodlagos nyersanyagok felhasználására és a 
hulladékmegsemmisítésre vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében gondoskodik a 
berendezés megsemmisítéséről. 
Ez a rendelkezés nem vonatkozik a kiselejtezett berendezéshez esetleg kapcsolódó, 
elektromos alkatrészek nélküli tartozékokra. 
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4. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

FIGYELEM: Olvassa el az összes biztonsági előírást és figyelmeztetést. 

 Az alábbi utasítások bármely módon történő figyelmen kívül hagyásának áramütés, tűz vagy súlyos sérülés 
lehet a következménye. 

Minden biztonsági utasítást és instrukciót biztonságos helyen tároljon, hogy később is 
használhassa. 

A biztonsági utasításokban használt „elektromos szerszám” kifejezés minden olyan szerszámra vonatkozik, 
amely az elektromos tápellátást a hálózatból (tápkábellel) vagy akkumulátorból (tápkábel nélkül) nyeri. 

4,1. Munkahelyi biztonság 

a) A munkahelyét tartsa tisztán és világítsa meg jól. A szennyezett és nem megfelelően megvilágított 
munkaterület balesetveszélyes. 

b) Ne dolgozzon elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, vagy ahol gyúlékony 
folyadékok, gázok vagy por van. Az elektromos szerszám szikrázik, ami meggyújthatja a port vagy a 
kipárolgást. 

c) Az elektromos szerszámot tartsa gyermekektől és más személyektől távol. Ha elterelik a figyelmét, 
elveszítheti a szerszám feletti kontrollt. 

4,2. Elektromos biztonság 

a) Az aljzatnak alkalmasnak kell lennie az elektromos szerszám csatlakozójához. A csatlakozót 
semmilyen módon nem szabad módosítani. Soha ne használjon elosztót földelt elektromos 
szerszámokhoz. A nem módosított csatlakozók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés 
veszélyét. 

b) Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, pl. csövekkel, fűtőtestekkel, sütőkkel és hűtőkkel. Az 
áramütés veszélyét növeli, ha teste földelve van. 

c) A szerszámot ne tegye ki esőnek és nedvességnek. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, nő az 
áramütés veszélye. 

d) Ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, felakasztására vagy a hálózatból történő 
kihúzására. Védje a kábelt hőtől, olajtól, éles peremektől és a készülék mozgó alkatrészeitől. A sérült 
vagy összegabalyodott kábel növeli az áramütés kockázatát. 

e) Ha az elektromos szerszámmal a szabadban dolgozik, csak speciálisan kültéri használatra szánt 
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. A speciálisan kültéri használatra szánt hosszabbító kábel 
használata csökkenti az áramütés veszélyét. 

f) Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves környezetben történő használata, használjon 
földzárlat elleni biztosítékot. A földzárlat elleni biztosíték csökkenti az áramütés veszélyét. 

4,3. Személyi biztonság 

a) Legyen óvatos, figyeljen arra, amit csinál, és észszerűen használja az elektromos szerszámot. Ne 
használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt van. 
Az elektromos szerszám használata során egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérüléshez 
vezethet. 

b) Használjon személyi védőeszközöket és mindig viseljen védőszemüveget. A személyi védőeszközök 
(pl. pormaszk, csúszásmentes biztonsági cipő, biztonsági sisak vagy fülvédő a használt elektromos 
szerszám típusától függően) csökkentik a sérülésveszélyt. 

c) Gondoskodjon róla, hogy a készülék ne tudjon véletlenül beindulni. Gondoskodjon róla, hogy az 
elektromos szerszám ki legyen kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz és/vagy behelyezi az 
akkumulátort, vagy a szerszám felemelése és áthelyezése során. Ha az ujját a kapcsolón tartja az 
elektromos szerszám áthelyezése vagy hálózati csatlakoztatása közben, ha be van kapcsolva, 
balesetet szenvedhet. 

d) Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a kulcsokat. A szerszám forgó alkatrészeivel 
érintkező szerszám vagy kulcs sérülést okozhat. 
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e) Kerülje el az abnormális munkapozíciót. Egyenesen álljon és őrizze meg az egyensúlyát. Így jobban 
ellenőrzés alatt tarthatja az elektromos szerszámot, ha váratlan helyzet adódik. 

f) Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét 
tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözéket, ékszert vagy hosszú hajat a mozgó alkatrészek 
becsíphetik. 

g) Ha fel lehet szerelni elszívó és elvezető berendezést, gondoskodjon róla, hogy ezek megfelelően 
legyenek csatlakoztatva és megfelelően használja őket. A porelszívó rendszerek használata 
csökkentheti a por okozta ártalmak veszélyét. 

4,4. Az elektromos szerszám használata és gondozása 

a) Ne terhelje túl a készüléket. Az adott munkához megfelelő szerszámot használja. Jobban és 
biztonságosabban fog tudni dolgozni az adott teljesítménykategória keretein belül. 

b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolója hibás. Az az elektromos szerszám, ami nem 
vezérelhető kapcsolóval, veszélyes és javítást igényel. 

c) Húzza ki a csatlakozót az aljzatból és/vagy vegye ki az akkumulátort, mielőtt bármiféle módosítást 
végez, tartozékot cserél, vagy tegye le a berendezést. Ez a biztonsági intézkedés megakadályozza, 
hogy az elektromos szerszám véletlenül beinduljon. 

d) A használaton kívüli elektromos szerszámot a gyermekektől távol tárolja. Ne engedje meg, hogy olyan 
személyek használják a berendezést, akik nem ismerkedtek meg vele, vagy nem olvasták el ezeket az 
utasításokat. 

e)   Az elektromos szerszámok tapasztalatlan ember kezében veszélyesek. 

f) Gondosan tisztítsa az elektromos szerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően 
működnek-e, nem szorulnak-e, nincs-e olyan módon törött vagy sérült alkatrészük, ami befolyásolhatja 
az elektromos szerszám működését. Mielőtt a berendezést használja, javíttassa meg a sérült 
alkatrészeket. Sok baleset származik az elektromos szerszámok rossz karbantartásából. 

g) Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A gondosan karbantartott, éles pengéjű vágószerszám 
kevésbé akadozik és könnyebben kezelhető. 

h) Az elektromos szerszámot, tartozékot, kiegészítő berendezést stb. ezeknek az instrukcióknak 
megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkahelyi körülményeket és a végzett munkát. Ha az 
elektromos szerszámot bármilyen más tevékenységre használja, mint amire való, veszélyes helyzetet 
okozhat. 

4,5. Szerviz 

Az elektromos szerszám javítását csak szakképezett dolgozókra bízza, akik kizárólag eredeti 
pótalkatrészeket használnak. Ezzel biztosíthatja, hogy elektromos szerszámának használata továbbra is 
biztonságos legyen. 

5. LÁNCFŰRÉSZEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS 
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
• Láncfűrésszel végzett munka során gondoskodni kell róla, hogy minden testrész biztonságos 

távolságban legyen a mozgó alkatrészektől. A láncfűrész elindítása előtt győződjön meg róla, hogy nem 
ér hozzá más tárgyakhoz. Láncfűrésszel végzett munka során egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség miatt 
elkaphatja a lánc a ruháját vagy valamely testrészét. 

• A láncfűrészt mindig biztonságosan tartsa, a jobb kezével a hátsó, a bal kezével az elülső fogantyújánál 
fogva. A láncfűrészt máshol fogni balesetveszélyes, ezért tilos. 

• Használjon védőszemüveget és fülvédőt. További védőfelszerelés ajánlott fejre, kézre, lábra, talpra. A 
megfelelő védőöltözet csökkenti a kipattanó törmelékek és a fűrész láncával történő véletlen érintkezés 
okozta sérülés veszélyét. 

• A láncfűrészt soha ne használja a fa koronájában. Ha a láncfűrészt a fa koronájában használja, fokozott 
sérülésveszélynek teszi ki magát. 

• Mindig őrizze meg a gépen a stabil munkapozíciót, és csak akkor használja a fűrészt, ha stabil, sima és 
biztonságos felületen tud állni. A csúszós vagy instabil felület létrával kombinálva egyensúlyvesztéshez 
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vagy a láncfűrész feletti uralom elvesztéséhez vezethet. 

• Ha egy feszes ágat vág, számoljon annak visszacsapásával közvetlenül a levágás után. Ha ugyanis a 
farostok feszessége megszűnik, a megfeszült ág megütheti a kezelőt és/vagy megakaszthatja a 
láncfűrész kezelőegységeit. 

• Különös figyelmet igényel az aljnövényzet és a fiatal fák vágása. A vékony anyag beakadhat a fűrész 
láncába és kicsapódhat Ön felé, esetleg egyensúlyvesztést okozhat. 

• A láncfűrészt az elülső fogantyújánál fogva, kikapcsolt állapotban kell áthelyezni úgy, hogy a lánc az 
Önnel ellenkező irányban legyen. Mielőtt a láncfűrészt szállítja vagy elraktározza, mindig tegye fel a 
védőburkolatot. Ha óvatosan bánik a láncfűrésszel, csökkenti a lánccal történő érintkezés veszélyét, 
miközben a fűrész működik. 

• Kövesse a kenéssel, a lánc megfeszítésével és az alkatrészek cseréjével kapcsolatos utasításokat. A 
nem megfelelően megfeszített és megkent lánc elszakadhat vagy növelheti a visszarúgás veszélyét. 

• Tartsa a fogantyúkat tisztán és szárazon, ügyeljen rá, hogy ne legyenek olajosak vagy zsírosak. Az 
olajtól vagy gépzsírtól zsíros fogantyú csúszós, és hozzájárulhat a kontroll elvesztéséhez. 

• A láncfűrészt csak fa vágására használja. A láncfűrészt csak olyan munkák végzésére szabad használni, 
amelyekre kifejezetten való. Például: Soha ne használja a láncfűrészt műanyag, fal vagy fától eltérő 
anyagból készült építőanyagok vágásához. A láncfűrész rendeltetéstől eltérő vagy nem engedélyezett 
munkára való használata veszélyes helyzeteket okozhat. 

A visszarúgás okai és elkerülésének módjai 

Visszarúgásra akkor kerül sor, ha a vágólap eleje érintkezésbe kerül egy tárggyal, vagy ha a vágott fa 
hajlata miatt a láncfűrész megakad. Sok esetben a vágólap hegyének érintkezése egy másik tárggyal 
váratlan reakciót okozhat, pl. a vágólap visszarúghat a kezelő felé. A fűrészlánc megakadása a vágólap 
felső részén szintén ahhoz vezethet, hogy a lemez erősen visszarúg a kezelő felé. A kezelő e reakciók 
bármelyike miatt elveszítheti a kontrollt a fűrész felett és súlyosan megsérülhet. Ezért ne támaszkodjon 
kizárólag azokra a biztonsági berendezésekre, amelyekkel a láncfűrész el van látva. A láncfűrész 
használata során különböző biztonsági intézkedéseket kell tennie, amelyek lehetővé teszik, hogy 
balesetmentesen dolgozhasson. A visszarúgás az elektromos szerszám hibás vagy helytelen használatából 
ered. Megfelelő, az alábbiakban leírt biztonsági intézkedések segítségével azonban megelőzhető: 

• A fűrészt mindkét kezével stabilan tartsa úgy, hogy ujjai mindkét fogantyút átfogják. Testét és karját 
tartsa stabilan, hogy a visszarúgás reakcióerejét kontroll alatt tudja tartani. Megfelelő intézkedések 
esetén a kezelőnek képesnek kell lennie kezelni ezt a reakcióerőt. Soha ne lazítsa el a láncfűrész stabil 
tartását működés közben. 

• Kerülje el az abnormális munkapozíciót. Soha ne vágjon vállmagasság felett. Ezzel megelőzi a véletlen 
érintkezést a lemez csúcsával, ugyanakkor hatékonyabb ellenőrzése alatt tartja a láncfűrészt, ha 
váratlan esemény történik. 

• Mindig megfelelő, a gyártó által javasolt tartaléklemezt és fűrészláncot használjon. Nem megfelelő 
tartaléklemez és fűrészlánc használata miatt a lánc túlfeszülhet és visszarúgásra kerülhet sor. 

• Tartsa be a gyártónak a láncfűrész élezésére és karbantartására vonatkozó utasításait. Ha a 
mélységhatároló túl alacsony szintre van állítva, ezzel nő a visszarúgás veszélye. 

További fontos tudnivalók: 

• Használjon biztosítékot, amely védelmet nyújt a maradékáram ellen, és amelynek megszakító árama 
30 mA vagy kevesebb. 

• A tápkábelt úgy helyezze el, hogy vágás közben ne akadjon bele az ágakba vagy hasonló tárgyakba. 

• Azoknak, aki még nincsenek pontosan tisztában a fűrész használatával, érdemes legalább egyszer 
érdemes egy próbavágást végezni egy vágóalapzatra helyezett farönkön. 

Maradék kockázat 

Ha az elektromos szerszámot minden instrukció figyelembe vételével használja is, nem lehet kizárni 
bizonyos maradék kockázatot. Az alábbi kockázatok az elektromos szerszám konstrukciójából és 
kialakításából eredhetnek: 

• Ha nem használ megfelelő védőöltözetet, vágási sérülést szenvedhet. 

• Ha nem használ megfelelő pormaszkot, tüdőkárosodást szenvedhet. 
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• Ha nem használ megfelelő fülvédőt, halláskárosodást szenvedhet. 

• Ha a szerszámot hosszabb ideig használja, vagy nem vezeti és tartja karban megfelelően, a kéz és a 
kar rázkódása miatt egészségkárosodást szenvedhet. 

Figyelmeztetés!  

Az elektromos szerszám az üzemelés során elektromágneses mezőt hoz létre. Bizonyos környezetben ez 
a mező aktívan vagy passzívan negatívan befolyásolhatja az orvosi implantátumok működését. A súlyos 
vagy halálos baleset megelőzése érdekében orvosi implantátummal rendelkező személyeknek javasolt a 
készülék használata előtt konzultálni az orvossal vagy az orvosi implantátum gyártójával. 

 

6. HELYES HASZNÁLAT 
A láncfűrész fakivágásra, fatörzsek, ágak, fahasábok, lapok stb. elvágására szolgál, és akár hosszirányú, 
akár keresztirányú vágásra használható. Nem alkalmas azonban fán kívül semmilyen egyéb anyag 
vágására. Ne felejtse el, hogy az általunk gyártott szerszám nem kereskedelmi, üzleti vagy ipari használatra 
való. Ha tehát ezt a készüléket kereskedelmi, üzleti, ipari vagy egyéb hasonló célra használják, az általunk 
nyújtott jótállás érvényét veszti. 

 

7. ÖSSZESZERELÉS 
Vigyázat: A láncfűrészt ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, amíg nincs teljesen összeszerelve és 
a lánc feszessége nincs beállítva. Ha a láncfűrész karbantartását vagy beállítását végzi, mindig viseljen 
védőkesztyűt, hogy elkerülje az esetleges sérülést. 

7.1 A vágólap és a fűrészlánc felszerelése 
• Gondosan csomagoljon ki minden alkatrészt, és ellenőrizze, hogy teljesek-e. (1. ábra). 
• Lazítsa meg a lánckerék burkolatának rögzítőcsavarját (2. ábra). 
 

 ábra 2. ábra          ábr. 3. ábra 
• Vegye le a lánckerék burkolatát (3. ábra). 
• Tegye a láncot a rajz szerint a vágólap kerületén lévő vájatba (4. ábra). 

 ábra 4. ábra          ábra. 5. ábra 
 
• Az ábra szerint csúsztassa a vágólapot a lánccal a láncfűrészben levő rögzítési pontba. Ezzel egyidőben 
illessze a láncot a lánckerékre úgy, hogy körülérje. (5. ábra). 
• Szerelje fel a lánckerék burkolatát (6. ábra), és rögzítse a rögzítőcsavarral (7. ábra).  
Megjegyzés: A lánc feszítőcsapjának (5-a ábra) a vezeték közepén kell lennie. Ha szükséges, állítsa 
be a lánc feszítőcsapját a csavarral (8-b ábra). 
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Kép 6. ábra          ábra. 7. ábra 
 
Vigyázat: 
A rögzítőcsavart ne húzza meg teljesen, amíg nincs teljesen beállítva a lánc feszessége. 

7.2 A lánc megfeszítése 

Vigyázat:  
Bárminemű ellenőrzés vagy beállítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból. 
Ha a láncfűrész karbantartását vagy beállítását végzi, mindig viseljen védőkesztyűt, hogy elkerülje az 
esetleges sérülést. 
• Lazítsa meg néhány fordulatnyit a lánckerék burkolatának rögzítőcsavarját (2. ábra). 
• Állítsa be a lánc feszességét a láncfeszítő csavar segítségével (8-b ábra). A csavar óramutató járásával 
megegyező irányba történő forgatásával nő, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatásával csökken 
a lánc feszessége. A lánc akkor van megfelelően megfeszítve, ha a vágólemez közepén mintegy 3-4 mm-
nyire meg lehet emelni (9. ábra). 
• Húzza meg a lánckerék burkolatának rögzítőcsavarját (7. ábra). 

      Kép 8. ábra          ábra. 9. ábra 
 
Vigyázat: A lánc minden szemét megfelelően be kell illeszteni a vágólap vezetővájatába. 

A lánc megfeszítésére vonatkozó megjegyzések: 
A biztonságos működés érdekében a fűrész láncának megfelelően feszesnek kell lennie. A lánc 
megfeszítése akkor számít megfelelőnek, ha a láncot kb. 3-4 mm-re fel lehet emelni a vágólapról. Mivel a 
vágás során a fűrész lánca felmelegszik és ennek következtében a hossza megváltozik, 10 percenként 
ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani a feszességet. Ez különösen az új fűrészláncokra 
vonatkozik. A munka befejezése után a láncot ismét lazítsa ki, mivel a kihűlés után ismét megrövidül. Ez 
megakadályozza, hogy a lánc sérüljön. 

7.3 A fűrészlánc kenése 
Vigyázat: Bárminemű ellenőrzés vagy beállítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból. 
Ha a láncfűrész karbantartását vagy beállítását végzi, mindig viseljen védőkesztyűt, hogy elkerülje az 
esetleges sérülést. 
Vigyázat: Soha ne használjon olyan láncot, amely nincs speciális, fűrészláncokhoz való olajjal megkenve. 
Ha a fűrészláncot fűrészláncokhoz való olaj nélkül használja, vagy az olaj szintje a „min” jel alatt van (10. 
ábra), a fűrészlánc meghibásodhat. 
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Kép 10. ábra 
 
Vigyázat: Ne feledkezzen meg a hőmérsékleti körülményekről: 
különböző környezeti hőmérsékletek esetén teljesen eltérő viszkozitású, különböző kenőanyagokra van 
szükség. Alacsonyabb hőmérsékleten a megfelelő kenőréteg eléréséhez alacsonyabb viszkozitású olajra 
van szüksége. Ha viszont ugyanezt az alacsony viszkozitású olajat nyári időszakban használja, a magasabb 
környezeti hőmérséklet miatt alacsonyabb lesz a sűrűsége, ami az összefüggő kenőréteg sérüléséhez, 
túlmelegedéshez és a lánc meghibásodásához vezet. Ezen kívül ez az olaj elég és még több 
szennyezőanyagot képez. 

Az olajtartály feltöltése: 
• A láncfűrészt sima felületen helyezze el. 
• Tisztítsa meg az olajtartály kupakjának (10. ábra) környékét, majd tisztítsa meg a kupakot is. 
• Töltse meg a tartályt fűrészlánchoz való olajjal. Ennek során gondoskodjon róla, hogy a tartályba ne 
kerülhessen olyan szennyeződés, ami beszennyezné az olajfúvókákat. 
• Zárja le az olajtartály kupakját. 

8. HASZNÁLAT 
8.1 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz 

• Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő hosszabbító kábelhez. Győződjön meg róla, hogy a hosszabbító 
kábel szerkezeti paraméterei megfelelnek egy láncfűrész teljesítményfelvételének. 

• A hosszabbító kábelt a 11. ábrán látható módon rögzítse, hogy védve legyen a húzóerőtől és a véletlen 
kihúzódástól. 

• A hosszabbító kábelt csatlakoztassa egy földelő érintkezővel ellátott, professzionálisan felszerelt 
biztonságos hálózati aljzathoz.  

 

Kép 11. ábra 

 

Javasoljuk, hogy élénk és jól látható színű kábelt használjon, pl. pirosat vagy sárgát. Ezzel csökkenti az 
esélyt, hogy a kábel érintkezzen a láncfűrésszel és megsérüljön. 

8.2 Bekapcsolás / kikapcsolás 

Bekapcsolás 

• Tartsa a láncfűrészt mindkét kezével a fogantyújánál, a 12. ábrán látható módon (a hüvelykujjak a fogantyú 
alatt legyenek). 
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Kép 12. ábra 

 

• Tartsa lenyomva a kapcsoló biztonsági zárját (1. ábra / 5. pont). 5). 

• A főkapcsolója segítségével kapcsolja be a láncfűrészt. Ezután elengedheti a kapcsoló biztonsági zárját. 

Kikapcsolás 

Engedje el a főkapcsolót (1. ábra / 6. pont). 6). A beépített fék nagyon rövid idő alatt megállítja a láncfűrész 
mozgását. Ha szünetelteti a munkát, mindig húzza ki a tápkábel csatlakozóját az elektromos hálózatból, 
akkor is, ha csak rövid munkamegszakításról van szó. 

Vigyázat: A fűrészt mindig az elülső fogantyújánál fogva vigye. Ha a fűrész csatlakoztatva van az 
elektromos hálózathoz és a hátsó fogantyújánál fogva viszi (ahol a kapcsolók vannak), óvatlanságból 
megnyomhatja egyszerre a kapcsoló biztonsági zárját és a főkapcsolót, aminek következtében a láncfűrész 
beindul. 

8.3 Láncfék 

A láncfék egy biztonsági mechanizmus, amit az elülső kézvédő burkolattal lehet működésbe hozni (1. ábra 
/ 2. pont). 2). Ha visszarúgásra kerül sor, aminek következtében a láncfűrész hirtelen hátrafelé rándul, 
működésbe lép a láncfék, ami kevesebb, mint 0,12 másodperc alatt megállítja a lánc mozgását. A láncfék 
működését rendszeresen ellenőriznie kell. Az ellenőrzés során hajtsa a kézvédő burkolatot (1. ábra / 2. pont) 
előre, és a láncfűrészt egy kis időre kapcsolja be.   A láncnak nem szabad mozgásba jönnie. A láncféket 
engedje ki újra olyan módon, hogy a kézvédő burkolatot (1. ábra / 2. pont) hátsó, rögzített állásába nyomja. 
2) do zadní, zajistitelné polohy. 

Vigyázat: A fűrészt soha ne használja, ha a biztonsági berendezései nem működnek megfelelően. Soha 
ne próbálja az összefüggő védelmi rendszereket saját maga javítani 

– minden ilyen  munkát mindig bízzon szervizrészlegünkre vagy megfelelő szakképzettséggel rendelkező 
szervizre. 

A kézvédő burkolat 

Az elülső kézvédő burkolat (ami egyben láncfék vezérlőberendezéseként is működik) (1. ábra / 2. pont) és 
a hátsó kézvédő burkolat (1 ábra / 14. pont) együtt védik a kéz ujjait attól, hogy a fűrészlánc sérülést okozzon, 
ha túlterhelés miatt elszakadna.     

9. MUNKA A LÁNCFŰRÉSSZEL 
9.1 Előkészületek 

A biztonságos munkavégzés érdekében a fűrész minden használata előtt végezzen ellenőrzést az alábbi 
pontok szerint: 

A láncfűrész állapota 

A munka megkezdése előtt nézze át a láncfűrészt, nincs-e sérülés a házon, a tápkábelen, a fűrészláncon 
vagy a vágólapon. Olyan láncfűrészt, amely szemmel láthatóan sérült, soha ne használjon. 

Olajtartály 

Ellenőrizze az olaj szintjét a tartályban. Munka közben is folyamatosan ellenőrizze, van-e elég olaj a 
kenőrendszerben. A láncfűrész sérülésének megelőzése érdekében soha ne indítsa be a fűrészt, ha a 
kenőrendszerben nincs olaj, vagy ha az olaj szintje a „min” jel alá süllyed (10. ábra). Egy feltöltés kb. 15 
percig tart ki, a szünetek számától és a fűrész terhelésétől függően. 
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Fűrészlánc 

Ellenőrizze a fűrészlánc feszességét és a vágófogak állapotát. Minél élesebb a fűrészlánc, annál könnyebb 
a láncfűrész használata és vezérlése. Ugyanez érvényes a lánc feszességére is. Ezért munka közben 10-
percenként ellenőrizze a lánc feszességét a saját biztonsága érdekében. Különösen az új fűrészláncok 
hajlamosak a nagyobb megnyúlásra. 

Láncfék 

A láncfék működését ellenőrizze a „Biztonsági berendezések” részben leírtak szerint, majd engedje ki a 
féket. 

Biztonsági ruházat 

Munka közben mindig viseljen megfelelő, testhezálló biztonsági ruházatot, például speciális, vágásbiztos 
nadrágot, védőkesztyűt és biztonsági lábbelit. 

Fülvédő és védőszemüveg. 

Fakivágás vagy az erdei növényzet ritkítása közben mindig viseljen védősisakot, melynek része az arcvédő 
pajzs és a fülvédő. Ez a sisak védelmet nyújt a lehulló és a visszacsapódó ágaktól is. 

9.2 A láncfűrész alapvető használatával kapcsolatos helyes eljárások leírása 

Fakivágás (13-16. ábra) 

Ha két vagy több személyből álló csoport egyidejűleg végez fakivágást vagy metszést, a kivágandó fa és a 
metszett fa között legalább a kivágandó fa magassága kétszeresének megfelelő távolság legyen (13. ábra). 
Fakivágáskor óvatosan kell eljárni, biztosítani kell, hogy ne kerüljön veszélybe másik személy, elektromos 
vezeték, és ne érjen fizikai sérülés más berendezéseket vagy idegen tulajdont. Amennyiben a fa elektromos 
vezetékkel érintkezik, haladéktalanul tájékoztatni kell az illetékes áramszolgáltató társaságot. 

Ha a láncfűrésszel lejtőn dolgozik, a kezelőnek olyan helyen kell állnia, amely magasabban van, mint a 
kivágandó fa, mivel a fa a kivágása után lefelé gurul vagy csúszik (14. ábra). A fakivágás megkezdése előtt 
meg kell tervezni és szükség esetén szabaddá kell tenni a menekülési útvonalat. Ennek a menekülési 
útvonalnak a fa várható dőlésével átlósan ellenkező irányban kell lennie, ahogy a 15. ábra mutatja (A = 
veszélyes zóna, B = a dőlés iránya, C = menekülési zóna). 

A fakivágás megkezdése előtt figyelembe kell venni a fa természetes dőlését, a nagyobb ágak 
elhelyezkedését és a szélirányt, mivel ezen adatok alapján könnyebben megállapíthatja a fa dőlésének 
irányát. 

Távolítsa el a fáról a szennyeződéseket, köveket, laza kérget, szögeket, kapcsokat és drótokat. 

 ábra 13. ábra          ábra 14. ábra          

ábra. 15. ábra 

Bevágás létrehozása fakivágáskor (16. ábra) 

Fakivágáskor úgy kell eljárni, hogy létre kell hozni egy bevágást (A) derékszögben a dőlés irányában, 
mégpedig a fatörzs átmérője 1/3-ának megfelelő mélységben, ahogy a 16. ábrán látható. Először végezze 
el az alsó vízszintes vágást (A). Ezzel megakadályozza, hogy a fűrészlánc vagy a vezetőlemez beszoruljon 
a második vágás, vagyis a bevágás befejezése közben. 
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A fő vágás fakivágáskor (17. ábra) 

Fakivágáskor a fő vágásnak legalább 50 mm-rel a szemben levő bevágás vízszintes felülete felett kell lennie. 
A fő vágást (B) ezután a szemben levő bevágás vízszintes felületével párhuzamosan végezze el. A fő 
vágásnak olyan mélységig kell érnie, hogy maradjon egy vékony sáv (D), amely a kivágáskor zsanérként 
működhet. Ez a sáv megakadályozza, hogy a fa elforduljon és rossz irányba dőljön. Ezt a sávot ne vágja át. 
Ahogy a kidöntő vágás közelít ehhez a sávhoz, a fának el kell kezdenie dőlni. Ha vágás közben látszik, 
hogy a fa a kívánt iránytól (C) eltérő irányba dőlhet, vagy ha a fa elkezd visszafelé hajlani és beszorítani a 
fűrészláncot, szakítsa félbe a kidöntő vágást és fából, műanyagból vagy alumíniumból készült ékek 
behelyezésével feszítse szét a vágás környékét úgy, hogy újra ellenőrizni lehessen a vágás szögét és 
vissza lehessen téríteni a kívánt irányba. Amint a fa dőlni kezd, vegye ki a láncfűrészt a vágásból, kapcsolja 
ki, tegye a földre és a tervezett menekülési útvonalon hagyja el a veszélyes területet. Ügyeljen a lehulló 
ágakra és vigyázzon, nehogy megbotoljon. 

Kép 16. ábra          ábra. 17. ábra 

 

Ágak eltávolítása 

A következő utasítások a kivágott fa ágainak eltávolítására vonatkoznak. Az ágak eltávolításakor hagyja a 
helyén az összes lefelé irányuló ágat, amelyeken a fekvő fa támaszkodik, mégpedig egészen a fatörzs 
feldarabolásáig. 

A kisebb ágakat a 18. ábrán látható módon távolítsa el (A = směr řezání při odstraňování větvívágásirány 
az ágak eltávolításkor, B = tartson elegendő távolságot a földtől! 

  Az alátámasztó ágakat a fatörzs feldarabolásáig hagyja meg), azaz egyetlen, alulról felfelé irányuló 
vágással. Minden olyan ágat, amely feszül, alulról felfelé kell levágni, hogy elkerülje a fűrész beakadását. 

Kép 18. ábra 

A fatörzs feldarabolása 

A következő utasítások a kivágott fatörzs meghatározott hosszúságú szakaszokra történő feldarabolására 
vonatkoznak. Győződjön meg róla, hogy a lába megfelelően meg van támasztva és a testsúlya 
egyenletesen megoszlik a két lábán. Ha lehetséges, a fatörzset alá kell támasztani ágakkal, fahasábokkal 
vagy ékekkel. A vágás megkönnyítése érdekében tartsa be az alábbi egyszerű utasításokat. Ha a fatörzs 
teljes hosszában egyenletesen alá van támasztva a 19. ábrán látható módon, folytassa a vágást fentről 
lefelé. Ennek során ügyeljen rá, hogy a fűrész ne vágjon bele a földbe. 

Ha a fatörzs súlya az egyik végén nyugszik a 20. ábrán látható módon, először vágja át a törzs átmérőjének 
1/3-át alulról (A), hogy elkerülje a hasadást. 

  Azután végezze el a második vágást felülről az első vágás magasságáig (B), azaz az átmérő 2/3-áig (ezzel 
elkerülheti a láncfűrész beakadását). 

  

Ha a fatörzs súlya a két végén nyugszik a 21. ábrán látható módon, először vágja át a törzs átmérőjének 
1/3-át felülről (A), hogy elkerülje a törzs elhasadását. 

  Azután végezze el a második vágást alulról az első vágás magasságáig (B), azaz az átmérő 2/3-áig (ezzel 
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ismét elkerülheti a láncfűrész beakadását). 

  

Ha a fűrésszel lejtőn dolgozik, mindig olyan helyre álljon, amely magasabban van, mint a fa, ahogy a 14. 
ábra mutatja. Annak érdekében, hogy még az átvágás befejezésekor is teljesen ellenőrzése alatt tarthassa 
a munkát, a vágás utolsó szakaszában fokozatosan csökkentse a nyomást, de anélkül, hogy lazítana a 
láncfűrész mindkét fogantyújának stabil fogásán. Vágás közben ügyeljen rá, hogy a láncfűrész ne érjen a 
földhöz. A vágás befejezése után várja meg, amíg a fűrészlánc teljesen megáll, és csak azután vegye el a 
láncfűrészt a vágás területéről. Mielőtt az egyik fától a másikig viszi, mindig kapcsolja ki a láncfűrész 
motorját. 

Kép 19. ábra 

Kép 20. ábra          ábra. 21. 
ábra 

 

9.3 Visszarúgás 

A „visszarúgás” szó arra a helyzetre vonatkozik, amikor a láncfűrész hirtelen erőteljesen fel- és hátrafelé 
mozdul. Ezt a mozgást rendszerint vagy a vágólap hegyének és a vágott tárgynak az érintkezése, vagy a 
fűrészlánc megakadása okozza. Visszarúgás esetén hirtelen nagy erők hatnak. Ennek következtében a 
láncfűrész rendszerint ellenőrizhetetlen módon reagál. Az ilyen helyzet gyakran a dolgozó vagy a közelben 
tartózkodó személyek súlyos sérülését okozza. A visszarúgás veszélye különösen nagy átlós, ferde vagy 
hosszirányú vágás esetén, melyeknél nem használható ki a fog ütközőjének szerepe. Ezért az ilyen vágási 
módot a lehető legnagyobb mértékben kerülje el, és ha valóban elkerülhetetlen, legyen különösen óvatos. 

A visszarúgás veszélye akkor a legnagyobb, ha a fűrész olyan helyzetben van, hogy a vágólap hegyével 
történik a vágás, mivel ebben a helyzetben érvényesül leginkább az emelő hatás (22. ábra). A 
legbiztonságosabb tehát a fűrész olyan elhelyezése, hogy a vágás megkezdése előtt a vágólap alsó része 
a lehető legközelebb legyen a vágott tárgyhoz (23. ábra). 

Kép 22. ábra          
ábra. 23. ábra 
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Vigyázat: 

• Ügyeljen rá, hogy a láncfeszítő mindig megfelelően legyen beállítva. 

• A láncfűrészt csak hibátlan, teljes mértékben működőképes állapotban használja. 

• Mindig csak olyan láncfűrésszel dolgozzon, amelynek lánca a vonatkozó utasítások alapján megfelelően 
meg van élezve. 

• Soha ne fűrészeljen vállmagasság felett. 

• Soha ne fűrészeljen a vágólap felső oldalával vagy a csúcsával. 

• A láncfűrészt mindig erősen, két kézzel tartsa. 

• Amikor csak lehetséges, használja a fog ütközőjét emelőpontként. 

Feszülő fa vágása 

Feszülő fa vágásakor fokozott óvatossággal kell eljárni. A feszülő fa, amely a vágáskor hirtelen felszabadul, 
egyes esetekben teljesen előreláthatatlan és ellenőrizhetetlen módon reagálhat. Ez a helyzet legrosszabb 
esetben rendkívül súlyos, akár halálos sérülést is okozhat (24-26. ábra). Ilyen típusú munkákat kizárólag 
speciális oktatásban részesült személyek végezhetnek. 

Kép 24. ábra          ábra. 25. ábra 

 

Kép 26. ábra 

 

10. KARBANTARTÁS 
10.1 A fűrészlánc és a vágólap cseréje 

A vágólap cseréjére akkor kell sort keríteni, ha: 

• elkopott a vágólap vezető vájata; 

• megsérült vagy elkopott a lánckerék a vágólap elülső végén. 

„A vágólap és a fűrészlánc felszerelése” részben leírtak szerint járjon el. 

10.2 Az automatikus lánckenés ellenőrzése 

Annak érdekében, hogy a vágólapot és a fűrészláncot megvédje a túlmelegedéstől és az ebből eredő 
meghibásodástól, rendszeresen ellenőrizni kell az automatikus lánckenő rendszert. Ezt az ellenőrzést úgy 
végezze, hogy a vágólap hegyét irányítsa egy sima felületre (deszka, a levágott fatörzs szelvénye) és 
működtesse a láncfűrészt. 

Ha eközben jól láthatóan növekvő olajfolt jelenik meg, az azt jelenti, hogy automatikus lánckenő rendszer 
megfelelően működik. Ha nem lát olajfoltot, kövesse a „Hibaelhárítás” rész vonatkozó utasításait. 
Amennyiben a probléma az ott leírtak alapján sem oldódik meg, forduljon szervizrészlegünkhöz vagy más, 
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hasonló szakképzettséggel rendelkező műhelyhez. 

Vigyázat: A vizsgálat során a vágólap hegyével ne érjen hozzá az illető felülethez. Tartson tőle biztonságos 
távolságot (kb. 20 cm). 

10.3 A fűrészlánc élezése 

A láncfűrésszel csak akkor lehet hatékony munkát végezni, ha a fűrészlánc jó állapotban van és éles. Ezzel 
a visszarúgás veszélye is csökken. 

A fűrészláncot bármelyik eladó újraélezi. Ne próbálja maga élezni a fűrészláncot, ha nincs megfelelő 
felszerelése és képzettsége. 

11. TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS 
• Rendszeresen tisztítsa a feszítőmechanizmust: sűrített levegő segítségével fújja ki a szennyeződéseket 
vagy egy kefével távolítsa el a lerakódásokat. Más szerszámot ne használjon a tisztításhoz. 

• A fogantyút tartsa zsírmentes állapotban, hogy stabilan és biztonságosan lehessen tartani. 

• Szükség esetén a gépet nedves ronggyal tisztítsa, és ha kell, gyenge mosószert is használhat. 

• Ha a láncfűrészt hosszabb ideig nem használja, engedje ki a láncolajat a tartályból. A fűrészláncot és a 
vágólapot leszerelés után röviden mártsa olajfürdőbe, majd csomagolja olajjal átitatott papírba. 

Vigyázat: 

• A tisztítás vagy a karbantartás megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból. 

• A készüléket a tisztítás során soha ne tegye vízbe vagy más folyadékba. 

• A láncfűrészt biztonságos és száraz helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. 

12. A KÖRNYEZET VÉDELMÉRE / A MEGFELELŐ 
MEGSEMMISÍTÉSRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK 

A berendezést élettartamának lejárta után megfelelő módon meg kell semmisíteni. 

Vágja le a tápkábelt, hogy megakadályozza a tévedésből történő használatát. A berendezést nem szabad 
a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A környezet védelme érdekében elektromos berendezések 
újrahasznosításával vagy megsemmisítésével foglalkozó gyűjtőközpontba kell eljuttatni. A berendezés 
megfelelő megsemmisítésére vonatkozó információkat az illetékes közigazgatási hatóságoktól kérhet. A 
csomagolóanyagokat és a tartozékok elhasználódott alkatrészeit is hulladékok újrahasznosításával vagy 
megsemmisítésével foglalkozó gyűjtőközpontba kell eljuttatni. 

13. PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE 
Pótalkatrészek rendelésekor mindig adja meg az alábbi információkat: 
• A szerszám modellje/típusa 
• A szerszám gyártási száma 

14. HIBAELHÁRÍTÁS 
Vigyázat! 
Hibaelhárítás előtt mindig kapcsolja ki a szerszámot és húzza ki az elektromos hálózatból. 
Az alábbi táblázat felsorolja a hibákat és elmagyarázza, mit tehet a hiba elhárítása érdekében, ha a 
szerszám nem működik megfelelően. Ha a probléma a listán szereplő tevékenységek elvégzése ellenére 
továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi szervizközpontunkhoz. 
 

Ok Hiba Hibaelhárítás 

A láncfűrész egyáltalán Aktiválódott a gyorsfék Húzza vissza a kézvédő burkolatot normál 



   16 

nem indul be helyzetbe. 

Nincs csatlakoztatva 
tápfeszültség 

Ellenőrizze a tápellátást. 

Hibás hálózati aljzat Próbáljon ki másik áramforrást, vagy 
cserélje ki ezt a forrást. 

Sérült hosszabbító kábel Ellenőrizze a kábelt, szükség esetén 
cserélje ki. 

Hibás biztosíték Cserélje ki a biztosítékot. 

A láncfűrész akadozik Sérült tápkábel Forduljon szakszervizhez. 

Meglazult csatlakozás (külső) Forduljon szakszervizhez. 

Meglazult csatlakozás 
(belső) 

Forduljon szakszervizhez. 

Hibás főkapcsoló Forduljon szakszervizhez. 

Száraz fűrészlánc A tartályban nincs olaj Töltse fel az olajat. 

Az olajtartály légtelenítő 
nyílása eldugult 

Tisztítsa meg az olajtartály kupakját. 

A kimeneti olajvezeték 
eldugult 

Tisztítsa meg a kimeneti olajvezetéket. 

A láncfék nem működik A probléma az elülső 
kézvédő burkolatban levő 
kapcsoló mechanizmussal 
függ össze 

Forduljon szakszervizhez. 

A lánc / vezetőlemez 
nagyon felmelegszik 

A tartályban nincs olaj Töltse fel az olajat. 

Az olajtartály légtelenítő 
nyílása eldugult 

Tisztítsa meg az olajtartály kupakját. 

A kimeneti olajvezeték 
eldugult 

Tisztítsa meg a kimeneti olajvezetéket. 

Tompa lánc Élezze újra vagy cserélje ki a láncot. 

A láncfűrész remeg, 
rezeg vagy nem vág 
megfelelően 
  
  

Nem elég feszes a lánc Állítsa be a lánc feszességét. 

Tompa lánc Élezze újra vagy cserélje ki a láncot. 

Elhasználódott lánc Cserélje ki a láncot. 

A lánc fogai rossz irányba 
vannak beállítva 

Szerelje fel újra a fűrészláncot úgy, hogy a 
fogak a megfelelő irányba álljanak. 

 
 
 
 
 
 
 


