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A láncfűrész használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. 



Rendeltetésszerű / nem rendeltetésszerű használat 
 
A láncfűrész ágak, fatörzsek és élfák fűrészelésére szolgál a használt vezetőlemez hosszának 
megfelelő átmérőig. Csak fa vágására használható. 
A használat során biztosítani kell, hogy a használati útmutatóban előírt védőfelszerelés rendelkezésre 
álljon. Arra is ügyelni kell, hogy vágásálló védőfelszerelést kell viselni. A láncfűrész bármilyen egyéb 
használata, mint pl. a professzionális faápolás kifejezetten tilos. A helytelen használatból eredő 
károkért és sérülésekért a használó/tulajdonos felel, nem a gyártó. A géphez csak a használati 
útmutatóban felsorolt fűrészláncok és vezetőlemezek megfelelő kombinációja használható. 
A rendeltetésszerű használathoz a használati útmutatóban megadott biztonsági és üzemeltetési 
utasítások betartása is hozzátartozik. A gépet használó személyeket meg kell ismertetni ezekkel az 
utasításokkal, és tájékoztatni kell a lehetséges veszélyekről. Ezen kívül a legszigorúbban be kell 
tartani az érvényes balesetvédelmi előírásokat. Ezen felül az egyéb általános munkaegészségügyi és 
biztonságtechnikai elvek betartására is szükség van. A gépen végzett esetleges módosítások 
megszüntetik a gyártó minden ebből eredő kár iránti felelősségét, valamint a jótállás is érvényét 
veszti. Ez a gép csak szabadban (kertben) végzett munkára való. 
 

Maradék kockázat 
A gép szakszerű használata mellett is fennáll bizonyos maradék kockázat, amit nem lehet kizárni. 

A gép fajtájából és szerkezetéből a következő lehetséges veszélyek adódhatnak: 

- Érintkezés a védelem nélküli fűrészlánccal (vágási sérülés) 
- Hozzáérés a mozgó fűrészlánchoz (vágási sérülés) 
- A vezetőlemez előre nem látható, hirtelen mozdulása (vágási sérülés) 
- A fűrészlánc részeinek kivágódása 
- A fűrészelt anyag részeinek kivágódása 
- Halláskárosodás az előírt fülvédő használatának hiánya miatt 
- A fűrészelt anyag részecskéinek, ill. a belső égésű motor kipufogógázainak belélegzése 
- A benzin bőrrel való érintkezése 

 
Figyelem: A tényleges rezgéskibocsátási érték a gép használata során eltérhet a használati 
útmutatóban, ill. a gyártó által megadott értékektől.  Ez a következő befolyásoló tényezők miatt 
következhet be, amire minden használat előtt ill. alatt tekintettel kell lenni: 

- A gép helyes használata   
- Az anyag fűrészelésének ill. megmunkálásának helyes módja 
- A gép jó állapota a használat közben 
- Jól csiszolt vágóeszköz, ill. megfelelő vágóeszköz  
- A tartófogantyúk helyes felszerelése, ill. az opcionális antivibrációs fogantyúk biztonságos 

rögzítése a gépházon 
Ha a gép használata közben kellemetlen érzést, vagy a keze bőrének elszíneződését észleli, azonnal 
hagyja abba a munkát. A munka közben megfelelő időközönként tartson szüneteket. Ha túl sokáig 
dolgozik szünet nélkül, a kezében és a karjában vibrációs szindróma léphet fel. 
Javasoljuk, hogy becsülje fel a munkától, ill. a gép használatától függő terhelési szintet, és annak 
megfelelően iktasson be szüneteket. Így a teljes munkaidőre eső terhelés lényegesen lecsökkenthető. 
Minimalizálja a rezgéseknek való kitettség miatt kockázatot. A gépet a használati útmutató előírásai 
szerint kezelje. 
Ha gyakrabban használja a gépet, forduljon a szakkereskedőhöz és esetleg szerezzen be 
antivibrációs tartozékokat (speciális fogantyúk). 
Kerülje a gép használatát 10 °C alatti hőmérsékleten. Készítsen olyan munkatervet, amely alapján 
a vibrációs terhelés csökkenthető. 

 

Figyelem: A láncfűrészek használatát nemzeti (munkabiztonsági és környezetvédelmi) előírások 
korlátozhatják. 

 



 AZ ELSŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Az ebben a kézikönyvben„  FIGYELEM“ jelzéssel ellátott megjegyzések olyan kritikus 
pontokra vonatkoznak, amelyekre a balesetek elkerülése érdekében figyelemmel kell lenni. 
 
Az első használat előtt a használó alaposan tanulmányozza át az útmutatóban szereplő 
megjegyzéseket, és kérjen tanácsot egy tapasztalt személytől. Fontos a megfelelő 
védőfelszerelés. Ajánlott próbafűrészelést végezni. 
 
Ha hiba lép fel, kérjük, forduljon hivatalos ügyfélszolgálathoz. 
 
AZ ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ FIGYELMEZTETŐ MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA 
 

 FIGYELEM 
Ez a jel azon utasításokra figyelmeztet, amelyeket balesetek elkerülése érdekében be kell 
tartani. Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés történhet. 
 
FONTOS 
Ez a jel azon utasításokra figyelmeztet, amelyeket be kell tartani. Ellenkező esetben 
mechanikai meghibásodások következhetnek be, a gép tönkremehet vagy károsodhat. 
 
MEGJEGYZÉS 
Ez a szó olyan lehetőségeket jelez, amelyek a termék használata során hasznosak lehetnek. 
 
1. AZ ALKATRÉSZEK 
ÁTTEKINTÉSE 
 
1. Elülső kézvédő 
2. Indító fogantyú 
3. Légszűrő 
4.  Szívató 
5.  A gázkar biztosítéka 
6. Hátsó kézvédő 
7. Gázkar 
8. Motorkapcsoló 
9. Üzemanyagtartály 
10. Olajtartály 
11. Elülső fogantyú 
12. Fűrészlánc 
13. Vezetőlemez 

14. Lemezvédő 
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Műszaki adatok 
Modell                                               RPCS 4640 RPCS 5545 

A gép súlya (a vezetőlemez nélkül és üres 
üzemanyag- ill. olajtartállyal) 

5,4 kg 5,4 kg 

Az üzemanyagtartály térfogata 0,55 l 0,55 l 

Az olajtartály térfogata 0,26 l 0,26 l 

Vezetőlemez hossza 40 cm 45 cm 

Láncosztás    3/8’’ 0,325’’ 

Láncszélesség 0,050’’ 0,058’’ 

Hengerűrtartalom           45,8 cm³ 54 cm³ 

A motor fordulatszáma 11000 U/min 11000 U/min 

Üresjárati fordulatszám    3000 U/min 3000 +/- 300 U/min 

Maximális motorteljesítmény a tengelyféknél 1,6 kW (7500 U/min) 2,2 KW 

A-szűrővel súlyozott hangnyomásszint a kezelő 
pozíciójánál az ISO 22868 LpA szerint 

96,7 dB (A)  
K=3 dB(A) 

100 dB (A) 
K=3 dB(A) 

A-szűrővel súlyozott zajkibocsátási szint az 
2000/14/EG LwA zajvédelmi irányelv szerint 

110 dB (A)  
 

118 dB (A)  
 

Rezgéskibocsátási szint az ISO 22867 szerint Elülső fogantyú: 8,01 m/s2, 
K=1,5 
Hátsó kézvédő: 6,354 m/s2  
K = 1,5 

Elülső fogantyú: 8m/s2, 
K=1,5 
Hátsó kézvédő: 9 m/s2  
K = 1,5 

 

A csomag tartalma: 
1. Csavarhúzó x 1 
2. Beállító csavarhúzó x 1 
3. S3 belső hatszög csavarhúzó x 1 
4. S4 belső hatszög csavarhúzó x 1 
5. Üzemanyag-olaj keverő kanna x 1 
6. Vezetőlemez burkolat x 1 
7. Vezetőlemez x 1 
8. Lánc x 1 
9. Védőrúd x 1 
10. M5x10 csavarok x 1 
11. Használati útmutató x 1 

 
Ha használni szeretné a rönktámaszt, rögzítse hozzá a két csavarral a vezetőlemezhez a leírás szerint. 
A rönktámasz megkönnyíti a fa fűrészelését. 
- Szúrja a rönktámaszt a fába, és használja forgáspontként. Görbe vágásnál végezzen egy újabb vágást, hogy 
megkönnyítse a vezetőlemez behatolását a fába. 
- Ezt az eljárást szükség esetén többször ismételje. 

 
Figyelem: Csak az ezen használati útmutatóban szereplő pótalkatrészeket szabad használni. Nem engedélyezett 
pótalkatrészek használata súlyos 



2. FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK A LÁNCFŰRÉSZEN 
 

   

 
A láncfűrész használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. 
 
   
 
 
Viseljen mindig védősisakot, valamint fül- és szemvédőt! 
 
 

  
 
 
A láncfűrészt két kézzel tartsa. 
 
 

 
 
Figyelem! A visszacsapás veszélyes 
 
  
 
 
 
Vigyázat/Figyelem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. IKONOK A GÉPEN 
 
A biztonságos üzemeltetés érdekében a gép ikonokkal van ellátva. Figyeljen ezekre az 
ikonokra, és vigyázzon, hogy ne kövessen el hibát. 

 

 

 
(a) ÜZEMANYAG-KEVERÉK töltőnyílás 
Helye: Az üzemanyagtartály fedele 
 
 
(b) LÁNCOLAJ töltőnyílás 
Helye: Az olajtartály fedele 
 
 
(c) Kapcsolójelzések. 
A motorkapcsoló "0" (STOP) állásba kapcsolásával a motor megáll. 
Helye: A gép tisztítófedele. 
 
 
 
 
(d) Szívatójelzés. 
A szívatógomb kihúzásával a fojtószelep lezáródik. 
A szívatógomb betolásával a fojtószelep kinyílik. 
Helye: A gép tisztítófedele. 
 
 
 
(e) A láncolaj beállítócsavarjának jelzése. 
"MAX" állás – erősebb olajátfolyás 
"MIN" állás – gyengébb olajátfolyás 
Helye: Indítóház 
 
  
 
Mutatja a láncfék kioldásának (fehér nyíl) és aktiválásának (fekete nyíl) irányát.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT 
a. Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet, hogy megértse, hogy kell a gépet 
helyesen használni. 
b. Semmiképpen ne használja a gépet alkohol hatása alatt, kialvatlanul vagy 
gyógyszer hatása miatti fáradtság esetén, és ne használja olyan körülmények 
között, amelyek az ítélőképességét korlátozzák, ill. akadályozzák a gép 
biztonságos kezelését. 
c. Ne használja a gépet zárt térben. Az égéstermék káros szénmonoxidot 
tartalmaz. 
d. Soha ne használja a gépet az alábbi körülmények között:  
1. Csúszós talajon, vagy egyéb olyan helyzetben, ami a stabil állást 
akadályozza. 
2. Ködben vagy egyéb olyan helyzetben, ami a munkaterületen a látást 
akadályozza. 
3. Esőben, zivatarban, viharban vagy egyéb olyan helyzetben, ami lehetetlenné 
teszi a gép biztonságos használatát. 
e. A gép első használatakor a munka megkezdése előtt kérjen meg egy 
tapasztalt felhasználót, hogy tanítsa meg a gép kezelését.  
f. A kialvatlanság, fáradtság, fizikai kimerültség csökkent koncentrációhoz, és 
ezáltal balesethez és sérüléshez vezet. Korlátozza egy-egy fűrésszel végzett 
munkafázis időtartamát kb. 10 percre, utána tartson 10-20 perces szünetet, 
mielőtt a következő fázist elkezdi. Ezen kívül a fűrésszel végzett munka teljes 
időtartamát korlátozza napi legfeljebb 2 órára.  
g. Gondoskodjon róla, hogy a használati útmutató mindig kéznél legyen, hogy 
ha kérdése merülne fel, utána tudjon nézni. 
h. Ha a gépet eladja, kölcsönadja vagy bármilyen formában átadja másnak, 
ügyeljen rá, hogy a használati útmutatót is átadja. 
i. Ne engedje, hogy a gépet gyermekek vagy olyan személyek használják, akik 
nincsenek olyan állapotban, hogy a kézikönyvben leírt utasításokat megértsék. 
 
MUNKAFELSZERELÉS ÉS ÖLTÖZET 
 
a. Ha a gépet használja, az alábbi megfelelő öltözetet és védőfelszerelést 
viselje: 
MUNKARUHA 
(1) Sisak 
(2) Védőszemüveg vagy más arcvédő 
(3) Erős munkakesztyű 
(4) Csúszásmentes munkacipő (biztonsági cipő)  
(5) Fülvédő 
(Erdészeti munkákra előírt védőöltözet) 
Szállításhoz a vezetőlemezt szállításvédelemmel kell ellátni. 
b. Ezen kívül a következők legyenek Önnél: 
1. A szükséges tartozékok és pótalkatrészek 
2. Helyesen tárolt üzemanyag és láncolaj 
3. A munkaterület kijelöléshez szükséges kellékek (figyelmeztető mellény, 
figyelmeztető táblák) 
4. Trillázó síp (segélykéréshez, vészhelyzet esetére) 
5. Fejsze vagy kézifűrész (az akadályok eltávolítására) 
c. Soha ne használja a gépet mezítláb, vagy ha laza cipőt vagy szandált visel. 



4. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
AZ ÜZEMANYAG KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK 
a. A gép motorja rendkívül gyúlékony benzint tartalmazó üzemanyag-keverékkel 
működik. Soha ne tárolja az üzemanyagot fémdobozban. Az üzemanyagot soha 
ne töltse kazán, kályha, nyílt láng, elektromos szikra vagy más hő- ill. lángforrás 
közelében, amelyek hatására meggyulladhat.  
b. A dohányzás a fűrész használata ill. az üzemanyag töltése közben rendkívül 
veszélyes. A cigarettát megfelelő távolságban kell tartani a géptől.  
c. A tartály töltése előtt a motort ki kell kapcsolni és meg kell győződni róla, 
hogy nincs a közelben szikra vagy nyílt láng. 
d. Ha töltés közben az üzemanyag kifolyik, törölje le egy száraz ronggyal a 
motorról, mielőtt újra beindítja. 
e. Az üzemanyag betöltése után erősen csavarja vissza a tartály fedelét, és 
vigye a fűrészt legalább 3 m távolságra a tankolás helyétől. 
 
A MOTOR BEINDÍTÁSA ELŐTT 
- Győződjön meg róla, hogy a láncfék a láncfűrész minden egyes beindítása 
előtt aktív (fékező) állásban van. 
- Ellenőrizze a munkahelyet, a fűrészelni kívánt tárgyat és a vágófelületet. Ha 
akadályt talál, távolítsa el. 
- Csak akkor kezdje el a fűrészelést, ha a munkaterület szabad, ha stabilan áll, 
és ha van menekülési útvonal a dőlő fa elől. 
- Legyen óvatos, és tartson távol más személyeket és az állatokat a munka 
tárgyának legalább 2,5 m-es biztonsági körzetétől.  
- Ellenőrizze, nem kopott-e a gép, és hogy nincsenek-e laza és sérült 
alkatrészek. - Ne használja a fűrészt, ha sérült, rosszul van beállítva vagy 
összeszerelve. Ellenőrizze, hogy a fűrészlánc leáll-e, ha elengedi a gázkart. 
 
A MOTOR BEINDÍTÁSAKOR 
- Győződjön meg róla, hogy az ELÜLSŐ KÉZVÉDŐ nem sérült, és nincsenek 
rajta látható hibák, pl. repedések. 
- Győződjön meg róla, hogy a fűrészlánc a motor beindítása előtt teljesen 
szabad. 
- Nyomja előre az elülső kézvédőt, amíg magától be nem kattan. A láncfék 
aktiválódik. 
- A gépet működés közben mindig két kézzel fogja. A fogantyúkat teljesen fogja 
körbe a markával. 
- Működés közben tartsa minden testrészét távol a motortól. 
- Győződjön meg róla, hogy a fűrészlánc a motor beindítása előtt teljesen 
szabad. 
 
KEZELÉS 
- A fogantyúk legyenek mindig szárazak, tiszták és olajtól ill. üzemanyagtól mentesek. 
- Soha ne érjen a porlasztóhoz, a gyújtógyertya érintkezőihez vagy a motor 
egyéb fém részeihez, ha a motor jár, vagy ha kikapcsolás után még nem hűlt ki. 
Ellenkező esetben égési sérülés vagy áramütés veszélye fenyeget. 
- Legyen különösen óvatos, ha ágakat vagy kis darabokat fűrészel, mivel ezeket 
a lánc kiránthatja és felcsapódhatnak, és ezáltal elveszítheti a stabilitását. 
- Legyen óvatos, ha feszülő ágakat fűrészel, mivel ezek bármikor 
visszacsapódhatnak. 
- Ellenőrizze a fa elhalt részeit, mert ezek lehullhatnak. 
- Mielőtt leteszi a fűrészt, mindig kapcsolja ki a motort. 



4. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A VISSZACSAPÁS VESZÉLYE MIATT 
A LÁNCFŰRÉSZ HASZNÁLATA KÖZBEN  

 FIGYELEM 
- Visszacsapás akkor következhet be, ha a vezetőlemez első része vagy a csúcsa 
valamilyen tárgyhoz ér, vagy ha a fűrészlánc beszorul a vágatba. Az érintkezés 
bizonyos esetekben ütést okozhat, és a vezetőlemezt a használó irányába 
ránthatja. Ez akkor is lehetséges, ha a vezetőlemez felső része beszorul. Ekkor 
előfordulhat, hogy elveszíti a kontrollt a fűrész felett, ami súlyos sérülésekhez 
vezethet. 
- Ne hagyatkozzon egyedül a fűrész biztonsági elemeire. A láncfűrész 
használójaként Önnek is meg kell tennie a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket 
a balesetek és a sérülések elkerülése érdekében. 
(1) Ha tisztában van vele, hogyan következhet be visszacsapás, elkerülheti az olyan 
meglepetéseket, amelyek balesetet okozhatnak. 
(2) Két kézzel tartsa a fűrészt: jobb kezével a hátsó fogantyút, ballal az elülső 
fogantyút fogja. Az ujjai öleljék át a fogantyúkat, ha a motor jár. Ezzel csökkenthető 
a visszacsapás és jobban kontroll alatt tartható a fűrész. 
(3) Bizonyosodjon meg róla, hogy a fűrészelni kívánt darabok akadályoktól 
mentesek, és a vágás akadálytalanul véghezvihető úgy, hogy a vezetőlemez 
csúcsa soha nem ütközik és a fűrész nem csapódhat ki a használó irányába.  
(4) Fűrészelés közben magas fordulatszámon működtesse a motort. 
(5) Ne becsülje túl magát, és ne fűrészeljen vállmagasságnál magasabban.  
(6) Tartsa be a gyártó élezéssel és karbantartással kapcsolatos utasításait. 
(7) Csak a gyártó által megadott vezetőlemezeket és láncokat használja. 
(8) Nem jóváhagyott pótalkatrészek felszerelése súlyos sérüléseket 
eredményezhet. Csak az ezen használati útmutatóban szereplő pótalkatrészeket 
szabad használni. 
KARBANTARTÁS 
- A gép üzemkész és jó állapotban tartása érdekében rendszeres időközönként el 
kell végezni a kézikönyvben leírt karbantartási munkákat.  
- A karbantartási munkák megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy a motor ki 
van kapcsolva. 

 FIGYELEM 
A gép fémből készült részei nagyon felforrósodhatnak. 
Ez a gép leállása után is érvényes. 
- Az ebben a kézikönyvben nem szereplő karbantartási munkákat bízza a hivatalos 
forgalmazóra vagy ügyfélszolgálatra. 
SZÁLLÍTÁS 
- A fűrész szállítását csak kikapcsolt motorral és felhelyezett lemezvédővel 
végezze, és fordítsa el a testétől a forró alkatrészeket (pl. kipufogó-gyűjtőcső). 
A rönktámasz felszerelése 
A rönktámasz a láncfűrész csomagjának része. A rönktámaszt az első használat 
előtt fel kell szerelni a láncfűrészre. 
Rögzítse a rönktámaszt a két csavarral a láncfűrész előoldalára. 
A rönktámasz használata 
A rönktámaszt a láncfűrész használatakor mindig a fatörzshöz kell helyezni. Nyomja 
a rönktámaszt a hátsó fogantyú segítségével a fatörzshöz. Fűrészelés közben 
nyomja az elülső fogantyút a vágási vonal irányába. Adott esetben a rönktámaszt 
a további vágáshoz át kell helyezni. 

 



5. A VEZETŐLEMEZ ÉS A FŰRÉSZLÁNC FELSZERELÉSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyissa ki a dobozt és az alábbiak szerint rögzítse a vezetőlemezt és 
a fűrészláncot a gép testéhez: 
 

 FIGYELEM 
A fűrészlánc fogai nagyon élesek. Biztonsága érdekében viseljen vastag 
védőkesztyűt. 
 
1. Húzza az elülső kézvédőt az elülső fogantyú irányába, hogy megállapítsa, be 
van-e húzva a láncfék. 
2. Csavarozza ki az anyát és szerelje le a lánc burkolatát. 
3. Helyezze el a vezetőlemezt úgy, hogy a lánc feszítő tüskéje a vezetőlemez 
megfelelő vájatába illeszkedjen. 
4. A fűrészlánc vezetőlemezre való felhúzásakor helyezze a láncszemeket 
a lánckerék fölé. A láncburkolaton levő feszítőanyát a vezetőlemez alsó vájatához 
igazítsa (F1). 
(1) Feszítőanya 
(2) Láncburkolat 
 
MEGJEGYZÉS 
Ügyeljen a fűrészlánc megfelelő irányára (F2). 
(1) Mozgásirány 
5. Az anyát kézzel meghúzva rögzítse a láncburkolatot a meghajtó egységre. 
6. Állítsa be a láncfeszességet a feszítőcsavar forgatásával, amíg a láncszemek 
éppen hozzá nem érnek a vezetőlemez alsó részéhez (F3). 
7. A vezetőcsúcsot megfogva húzza meg szabályosan az anyát (12-15 Nm). 
Ezután a láncot kézzel mozgatva ellenőrizze, hogy a lánc szabadon mozog és 
szabályosan meg van feszítve. Szükség esetén állítson rajta, laza láncburkolattal. 
8. Húzza be a feszítőcsavart. 
(1) Lazítás 
(2) Meghúzás 
(3) Beállító csavar 
Ha a fűrészlánc beszorul a vágott anyagba, kapcsolja ki a láncfűrészt. Várja meg, 
amíg a fűrészlánc megáll. Húzzon vágásálló védőkesztyűt és szabadítsa ki 
a beszorult fűrészt. Ha a vezetőlemezt le kell szerelni a fűrészről, járjon el a gép 
beállításáról szóló fejezet utasításai szerint. A gép szétszerelése és újbóli 
összeszerelése után próbafutást kell végezni. Ha eközben rezgést vagy 
mechanikai zajokat észlel, állítsa le a fűrészt és lépjen kapcsolatba a 
szakkereskedővel. 
MEGJEGYZÉS 
Az új lánc kezdetben nyúlik. Gyakran ellenőrizze a láncfeszességet és szükség 
esetén állítsa utána. A laza lánc gyorsabban elhasználódik és könnyen lecsúszhat 
a vezetőlemezről. 
A LÁNCFESZESSÉG ELLENŐRZÉSE 
- A láncfeszességet a használat során gyakran ellenőrizni kell és szükség esetén 
utána kell állítani. 
- Olyan feszesre állítsa a láncot, amennyire lehetséges, de úgy, hogy kézzel 
elmozdítható legyen a vezetőlemez mentén. 

 FIGYELEM 
- A láncfeszesség ellenőrzése előtt győződjön meg róla, hogy a motor ki van 
kapcsolva. 
 

 



6. ÜZEMANYAG ÉS LÁNCOLAJ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÜZEMANYAG 
 
Keverje össze a megfelelő benzint (ólmozott vagy ólommentes, 
alkoholmentes) magas fordulatszámú kétütemű motorokhoz való, jó 
minőségű motorolajjal. 
 
Ajánlott keverési arány: 
 
40 : 1 Keverési táblázat 
Benzin literben                              1     2     3      4       5   
Kétütemű motorolaj ml-ben          25   50  75   100   125      
 

 FIGYELEM 
Tilos a nyílt láng használata olyan helyeken, ahol üzemanyagot használnak 
vagy tárolnak. Üzemanyagot csak engedélyezett tartályokban szabad 
keverni és tárolni. 
 
MEGJEGYZÉS 
A legtöbb kár közvetve vagy közvetlenül az üzemanyag kezeléséből adódik. 
Semmilyen körülmények között ne használjon négyütemű motorhoz való 
olajat. 
 
LÁNCOLAJ 
Speciális, biológiai úton lebomló, láncfűrészekhez való tapadóolajat 
használjon. 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉS 
Ne használjon használt vagy újrahasznosított olajat, mert károsíthatja az 
olajpumpát. 
 
Az üzemanyag üzemanyagkeverő kannában való keverésekor tartsa be 
a következőket: 
1. Ellenőrizze, hogy a keverék és a mennyiség adagolása megfelelő-e. 
2. Töltse a kétütemű motorolajat a kanna kisebbik nyílásába. Ha az olaj 
elérte a kívánt szintet a skálán, zárja le a nyílást a kupakkal. 3. Töltsön 
normál benzint a nagyobbik nyílásba. Ha elérte az olajjal azonos szintet, 
zárja le a nyílást a kupakkal. 
4. Alapos keverés után használja a keveréket. 
 
MEGJEGYZÉS 
1. Töltéskor tartsa a kannát egyenesen, a megfelelő magasságban. 
2. Tartsa tisztán az üzemanyagkeverő kannát. 
3. 3 méteres körzetben nem keletkezhet szikra vagy nyílt láng. 
 

 
 
 



7. A GÉP KEZELÉSE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jobb kezével fogja a hátsó fogantyút, ballal az elülső fogantyút. 
 

 FIGYELEM 
Minden használat után, és ha a gép leesett, alaposan át kell vizsgálni az 
esetleges sérülések és egyebek szempontjából. Ne használja a gépet, ha 
ilyen sérülést tapasztal. Ellenkező esetben további károkat okozhat. 
 
 
A MOTOR BEINDÍTÁSA 
1. Töltse az üzemanyagot (benzin + motorolaj) ill. a láncolajat a megfelelő 
tartályokba és zárja le őket (F7).  
2. Húzza ki a szívató gombját ütközésig (F8). 
3. Tartsa erősen a gépet (lábbal a hátsó fogantyúnál / kézzel az elülső 
fogantyúnál). Lendületesen húzogassa az indítózsinór fogantyúját, amíg meg 
nem hallja a gép indulásának ill. gyújtásának hangját. 
4. Nyomja meg a gázkart, mire a szívató-gomb automatikusan bekattan üzemi 
állásba. 
5. Tartsa erősen a gépet (lábbal a hátsó fogantyúnál / kézzel az elülső 
fogantyúnál). Lendületesen húzogassa az indítózsinór fogantyúját, amíg 
a motor be nem ugrik. 
 
6. A motor leállításához nyomja a kapcsolót (0) állásba. 
(1) láncolaj      (2) üzemanyag      (3) kapcsoló      (4) gázkar  
(5) gázkar-biztosítás      (6) szívató-gomb  
MEGJEGYZÉS 
Ha kikapcsolás után rögtön újraindítja a fűrészt, hagyja a szívató-gombot 
nyitott állapotban. 
7. Húzza meg erősen az indítózsinórt, közben tartsa stabilan a fűrészt 
a talajon (F12). 

 FIGYELEM 
Ne indítsa be a motort, ha lóg a fűrészlánc. Ilyenkor a fűrészlánc a testéhez 
érhet. Ez nagyon veszélyes. 
8. Hagyja bemelegedni a motort kissé kihúzott gázkarral.  
9. Húzza hátra az elülső kézvédőt, amíg magától be nem kattan. A láncfék 
kiold. Hagyja a motort bemelegedni. 

 FIGYELEM 
A kuplung ellenőrzése 
Üresjáraton (elengedett gázkar) a láncnak nem szabad mozognia. 

 FIGYELEM 
Tartsa távol a fűrészláncot mindentől, mert indításkor mozog.  
AZ OLAJKÉSZLET ELLENŐRZÉSE 
A motor beindítása után futtassa a láncot közepes fordulatszámon, hogy 
lássa, megfelelő-e a kenése (F13). 
A láncolaj-átfolyás beállítása 
A láncolaj átfolyását megváltoztathatja, ha egy csavarhúzót bedug a kuplung 
alsó részén levő nyílásba, és a kívánt célnak megfelelően elvégzi a beállítást 
(F14). 

 FIGYELEM 
A két tartály tartalmának megközelítőleg egyformán gyorsan kell elfogynia. 
Ezért ügyeljen rá, hogy minden üzemanyag-töltéskor a láncolaj is feltöltésre 
kerüljön. 
 



7. A GÉP KEZELÉSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ha a láncfűrészt hosszabb ideig 0 és 5 °C közötti hőmérsékleten 
használják, előfordulhat, hogy magasabb páratartalom mellett 
a porlasztóban jég képződik. Ez magasabb üzemanyag-felhasználást 
és csökkent motorteljesítményt okozhat, mivel a motor nem 
szabályszerűen működik. 
- Ezt a gépet úgy tervezték, hogy a légszűrőfedél hátsó oldalán 
található szelep forró levegőt kap, hogy a jégképződést 
megakadályozza. 
- Normál körülmények között a fűrészt normál üzemelésre kell 
beállítani, azaz meg kell tartani a gyári beállítást. Ha mégis jég 
képződik, a gépet az alábbiak szerint állítsa be (jegesedésgátló mód): 
AZ ÜZEMMÓDOK MEGVÁLTOZTATÁSA  
1. A motorkapcsolóval kapcsolja ki a gépet. 
2. Szerelje le a légszűrőfedelet és a légszűrőfedél hátoldalán lévő 
rekeszt. 
3. Rögzítse újra a rekeszt úgy, hogy a fagyvédő lemez a jobb oldalon 
legyen. Rögzítse vissza a fedelet. 
(1) Légszűrőfedél      (2) Fagyvédő lemez      (3) Csavar  
(4) Normál üzemmód      (5) Jegesedésgátló üzemmód             
(6) Rekesz 
 

 FIGYELEM 
A jegesedésgátló üzemmódot megfelelő hőmérsékletnél használja, 
illetve ha a motor nem szabályszerűen működik. Ha nem áll fenn 
jégképződés veszélye, a veszélyek elkerülése érdekében állítsa vissza 
a normál üzemmódot. 
LÁNCFÉK (F17) 
Ezt a féket kézzel, az elülső kézvédő felett lehet aktiválni. Húzza az 
elülső kézvédőt felfelé, az elülső fogantyú irányába, míg egy kattanást 
nem hall. 
 (1) Fék (elülső kézvédő)      (2) Kioldva      (3) Aktív 
[Figyelem] 
Naponta ellenőrizze a fék működését. 
Ha a fék nem működik szabályszerűen, szakkereskedővel 
ellenőriztesse és javíttassa meg. Egy hibás fék gyorsan futó motor 
esetén nagy károkat okozhat. 
Ha a fék munka közben aktiválódik, engedje el a gázkart, hogy a motor 
üresjáratba kapcsoljon. 
A MOTOR KIKAPCSOLÁSA 
1. Engedje el a gázkart, hogy a gép néhány percig üresjáratban 
működjön. 
2. Állítsa a kapcsolót "0" (STOP) állásba (F18). 
(1) Kapcsoló 



8. FŰRÉSZELÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 FIGYELEM 
- A munka megkezdése előtt olvassa el a "Biztonsági utasítások" c. 
fejezetet. A fűrészelést eleinte kisebb törzseken gyakorolja. Ezáltal 
nagyobb biztonságra tesz szert a fűrész kezelésében. 
- Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat. A láncfűrész kizárólag fa 
fűrészelésére való, más anyaghoz nem alkalmas. Más anyagok 
fűrészelésekor vibrációra és visszacsapásra kerülhet sor. Ne használja 
a fűrészt tárgyak felemelésére, mozgatására vagy hasítására. Tilos minden 
olyan tartozék használata, amit a gyártó nem engedélyezett. 
- Ha a fűrész megakad a vágatban, ne erőszakkal húzza ki. Használjon 
éket a fűrész kiszabadításához. 
- Fűrészeléskor figyeljen rá, hogy a rönktámasz midig ráfeküdjön 
a fatörzsre. Két kézzel tartsa a láncfűrészt (bal kezével az elülső 
fogantyúnál, jobb kezével a hátsó fogantyúnál). Ha a rönktámasz 
a fatörzsre illeszkedik, húzza meg úgy a hátsó fogantyút, hogy a láncfűrész 
belekapjon a vágásba. 
 
VISSZACSAPÁS ELLENI VÉDELEM (F19) 
Rendkívül fontos, hogy a fék minden használata előtt ellenőrizze 
a láncféket. A láncnak mindig élesnek kell lennie, hogy elkerülje 
a visszacsapást. A nem szakszerű karbantartás súlyos baleseteket és 
sérüléseket okozhat.  
FAKIVÁGÁS (F20) 
1. Számítsa ki a fa dőlésének irányát a szélirány, a fa helyzete és 
a vastagabb ágak helyzete alapján. Ezután még egyszer ítélje meg 
a kivágni kívánt fát. 
2. A fa körüli terület szabaddá tétele során gondoskodjon a megfelelő 
stabilitásról és a menekülési útvonalról. 
3. A fa dőlési oldalán végezzen egy bevágást a fatörzs vastagságának kb. 
1/3-áig. 
4. Azután a másik oldalon végezze el a fő vágást, hogy a fa az ellenkező 
irányba főljön. 
5. A rönktámasz használata 
A rönktámaszt a láncfűrész használatakor mindig a fatörzshöz kell 
helyezni. Nyomja a rönktámaszt a hátsó fogantyú segítségével a 
fatörzshöz. Fűrészelés közben nyomja az elülső fogantyút a vágási vonal 
irányába. Adott esetben a rönktámaszt a további vágáshoz át kell helyezni. 
6. A láncfűrészt munka közben mindig két kézzel kell tartani – jobb kézzel 
a hátsó fogantyúnál, bal kézzel az elülső fogantyúnál. 
7. A fűrészlánc leszerelése: 
Ha a fűrészlánc beszorul a vágott anyagba, kapcsolja ki a láncfűrészt. 
Várja meg, amíg a fűrészlánc megáll. Húzzon vágásálló védőkesztyűt és 
szabadítsa ki a beszorult fűrészt. Ha a vezetőlemezt le kell szerelni 
a fűrészről, járjon el a gép beállításáról szóló fejezet utasításai szerint. 
A gép szétszerelése és újbóli összeszerelése után próbafutást kell 
végezni. Ha eközben rezgést vagy mechanikai zajokat észlel, állítsa le 
a fűrészt és lépjen kapcsolatba a szakkereskedővel. 
 



8. FŰRÉSZELÉS 
 

  
8. A láncfűrész hosszabb ideig tartó használata esetén a használó 
rezgéseknek van kitéve, ami keringési zavarokat ("fehér ujj betegség") 
okozhat. Ennek a kockázatát csökkentheti, ha kesztyűt visel és melegen tartja 
a kezét. Ha a "fehér ujj" tüneteit észleli, azonnal forduljon orvoshoz. Ezek a 
tünetek a következők: Érzéketlen ujjak, érzékenység elvesztése, zsibbadás, 
viszketés, fájdalom, erőtlenség, a bőr színének és állapotának megváltozása. 
Általában ezek a tünetek az ujjakat, a kezet vagy a pulzust érintik. Alacsony 
hőmérséklet esetén nő a veszély. 
Úgy tervezze meg a munkáját, hogy az erős rezgéseket okozó gép 
használatát néhány napra ossza el. 
 
 

 FIGYELEM 
Eljárás fa kivágása esetén 
- Tartsa a biztonsági zónán kívül a közelben tartózkodó személyeket ill. 
munkásokat. 
- A favágás előtt hangos kiáltással figyelmeztessen a veszélyre minden 
közelben tartózkodó személyt. 
(1) bevágás (2) fő vágás (3) a fa dőlési iránya 

 FIGYELEM 
- Mindig álljon stabilan. Ne álljon rá a fatörzsre. 
- Vegye figyelembe, hogyan fordul a fatörzs. Lejtőn különösen fontos, hogy a 
lehető legmagasabb ponton álljon. 
 - Kövesse a "Biztonsági utasítások" c. fejezetben leírt útmutatást, hogy 
elkerülje a fűrész visszacsapását. 
A munka megkezdése előtt vizsgálja meg a fatörzs dőlését. Mindig a dőlési 
iránnyal átellenes oldalon fejezze be a vágást, nehogy a vezetőlemez 
beszoruljon.  
 
Ha a fűrészlánc beszorul a vágott anyagba, kapcsolja ki a láncfűrészt. Várja 
meg, amíg a fűrészlánc megáll. Húzzon vágásálló védőkesztyűt és szabadítsa 
ki a beszorult fűrészt. Ha a vezetőlemezt le kell szerelni a fűrészről, járjon el a 
gép beállításáról szóló fejezet utasításai szerint. A gép szétszerelése és újbóli 
összeszerelése után próbafutást kell végezni. Ha eközben rezgést vagy 
mechanikai zajokat észlel, állítsa le a fűrészt és lépjen kapcsolatba a 
szakkereskedővel. 
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A földön fekvő fatörzs (F21) 
Fűrészelje be a fatörzset a közepéig, azután fordítsa meg és a másik oldalról 
vágja tovább. 
 
A föld felett lógó fatörzs (F22) 
Az A részben: Fűrészelje be alulról a fatörzset a harmadáig, azután felülről 
fejezze be a vágást. A B részben: Fűrészelje be felülről a fatörzset 
a harmadáig, azután alulról fejezze be a vágást. 
  
Ágak eltávolítása a kivágott fáról (F23) 
Először vizsgálja meg, melyik irányba hajlik a fatörzs. Azután végezzen előbb 
egy vágást a dőlési oldalon, majd a másik oldalról fűrészelje le teljesen az 
ágat. 
 

 FIGYELEM 
Készüljön fel rá, hogy a lefűrészelt ág elől elugorjon. 
Ágak eltávolítása (F24) 
Először végezzen egy vágást alulról felfelé, majd egyet felülről lefelé.  

 FIGYELEM 
- Álljon stabilan, ne használjon instabil létrát. 
- Ne nyújtózzon túl messzire. 
- Ne fűrészeljen vállmagasságnál magasabban. 
- Mindig két kézzel tartsa a fűrészt. 
- A talaj irányába történő fűrészeléskor kerülje el vezetékekbe, kerítésekbe 
vagy más levágott fába való belevágást. 

 FIGYELEM 
Mielőtt a fűrész tisztításához, ellenőrzéséhez vagy javításához kezdene, 
kapcsolja ki a motort. A biztonság kedvéért távolítsa el a gyújtógyertya 
kupakját. 
KARBANTARTÁS MINDEN HASZNÁLAT UTÁN 
1. Légszűrő 
A port egy kemény tárgyhoz ütögetve távolíthatja el. A szemekben levő 
szennyeződés eltávolításához szedje szét a szűrőt és kefélje át benzinben. 
Kompresszor segítségével való tisztítás esetén belülről kifelé fújassa (F25). 
Azután nyomja össze a szűrő két felét, amíg kattanást nem hall. 
MEGJEGYZÉS 
A fő szűrő behelyezésekor ügyeljen rá, hogy a szűrő peremén levő horony 
megfelelően ül a cilinderen. 
2. Olajozó nyílás 
Vegye le a vezetőlemezt és ellenőrizze, nincs-e eldugulva az olajozó nyílás 
(F26). 
(1) olajozó nyílás 
3. Vezetőlemez 
A vezetőlemez levétele után távolítsa el a fűrészport a lemez hornyából és az 
olajozó nyílásból (F27). Kenje meg a lánckerék fogait a bemeneti nyílástól 
a vezetőlemez csúcsáig (F28). 
(1) olajozó nyílás      (2) kenőnyílás      (3) lánckerék 
4. Egyéb 
Ellenőrizze, hogy a fűrészen nincsenek-e üzemanyagfoltok, laza 
csatlakozások, nem sérültek-e fontos alkatrészek, különösen a fogantyúk és 
a vezetőlemez. Ha hiányosságot tapasztal, ezeket a gép következő 
használata előtt meg kell szüntetni. 



9. A GÉP KARBANTARTÁSA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
RENDSZERES KARBANTARTÁST IGÉNYLŐ PONTOK 
 
1. A cilinder lamellái 
A cilinder lamellái között lévő por a motor túlmelegedését okozhatja. 
Rendszeresen ellenőrizze a lamellákat és tisztítsa meg őket, miután 
leszerelte a légszűrőt és a cilinder burkolatát. Miután visszaszerelte 
a burkolatot, ellenőrizze, hogy a kapcsoló vezetékei és a gumi 
mandzsetták megfelelően fel vannak-e téve és jó helyen vannak-e (F29). 
 
MEGJEGYZÉS 
Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások szabadok. 
 
2. Üzemanyagszűrő 
(a) Egy drótkampó segítségével vegye ki a szűrőt a szűrőnyílásból (F30). 
(1) üzemanyagszűrő 
(b) Szerelje le a szűrőt és mossa ki benzinben, vagy szükség esetén 
cserélje újra. 
 
MEGJEGYZÉS 
- Miután kivette a szűrőt, használjon egy csíptetőt a szívócső 
megtartásához. 
- A szűrő szerelésekor ügyelni kell rá, hogy ne kerülhessenek 
a szívócsőbe szálak a szűrőből vagy por. 
 
3. Olajtartály 
Egy drótkampó segítségével vegye ki az olajszűrőt a töltőnyílásból és 
tisztítsa meg benzinben. A szűrő visszahelyezésekor ügyeljen rá, hogy 
a jobb első sarokig érjen. Szükség esetén törölje le a szennyeződést 
a tartályról (F31). 
 
(2) olajszűrő 
 
4. Gyújtógyertya (F32) 
Tisztítsa meg az elektródákat egy drótkefével, és ha szükséges, állítsa be 
az elektródák távolságát 0,6 - 0,7 mm-re. 
 
5. Lánckerék (F33) 
Ellenőrizze, nem repedt-e, vagy nem túlságosan kopott-e a lánckerék, 
ezek befolyásolhatják a láncmeghajtást. Nyilvánvaló károsodás esetén ki 
kell cserélni a lánckereket. Soha ne használjon új láncot kopott 
lánckerékkel, vagy kopott láncot új lánckerékkel. 
 
6. Tompítóelemek elöl és hátul 
Cserélje ki őket, ha a tapadórész levált, vagy ha a gumi repedezett. 

 
 
 
 
 
 
 



10. A LÁNC ÉS A VEZETŐLEMEZ KARBANTARTÁSA  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
FŰRÉSZLÁNC 

 FIGYELEM 
Tartsa be a rendszeres ápolásra, az üzembe helyezésre és a napi 
karbantartásra vonatkozó utasításokat. 
A nem szakszerű karbantartás súlyos anyagi károkat okozhat. 
Rendkívül fontos, hogy a lánc vágófogai mindig élesek legyenek, hogy a fűrész 
mindig jól és biztonságosan működjön. Csak az ezen használati útmutatóban 
szereplő fűrészláncokat szabad használni. 
 
A vágófogakat meg kell élesíteni az alábbi esetekben: 
- Durva forgács helyett fűrészpor keletkezik 
- A fűrész használatához túl nagy erőre van szükség 
- A vágás nem egyenes 
- Erősödik a vibrálás 
- Nő az üzemanyag-fogyasztás 
A vágófogak szabványszerű élezése: 

 FIGYELEM 
Mindenképpen viseljen védőkesztyűt. 
Az élezés előtt: 
- Győződjön meg róla, hogy a fűrészlánc rendesen rögzítve van. 
- Győződjön meg róla, hogy a motor ki van kapcsolva. 
- Ügyeljen a lánc egyes fogainak megfelelő méretére 
Helyezze a reszelőt a vágófogra és finoman mozgassa előre. A reszelőt 
a képen (F34) látható módon fogja. 
Ha valamennyi fogat megélezte, ellenőrizze őket egy mélységmérővel és vigye őket 
a megfelelő magasságba, ahogy a képen (F35) látható. 

 FIGYELEM 
Győződjön meg róla, hogy az elülső él le van kerekítve, hogy csökkentse 
a visszacsapásnak vagy a csatlakozás törésének valószínűségét. 
(1) Használjon vizsgáló mércét 
(2) Kerekítse le a vágófogak élét 
(3) Standard mélységmérő 
Győződjön meg róla, hogy minden vágófog azonos hosszúságú és azonos az 
élszöge, a képen (F36) látható módon. 
(4) A vágófogak hossza  
(5) Reszelési szög 
(6) A lap oldalsó szöge 
VEZETŐLEMEZ 
Figyelem: 
Csak az ezen használati útmutatóban szereplő vezetőlemezeket szabad 
használni. 
- Időnként fordítsa meg a vezetőlemezt, hogy elkerülje az egyoldalú 
elhasználódást. 
- A vezetőlemeznek mindig négyszögletes profilúnak kell lennie. Ellenőrizze, 
nem kopott-e. Tegye a mércét a vezetőlemezre és a fűrészlánc külső oldalára. 
Ha látható rés van köztük, a vezetőlemez rendben van. Ellenkező esetben 
a vezetőlemez kopott és ki kell cserélni (F37). 
(1) mérce 
(2) rés 
(3) nincs rés 
(4) a lánc dőlése 

 



11. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 
 
A gép szállítása közben ügyeljen rá, hogy elkerülje az üzemanyag kifolyását, a gép károsodását és 
a sérüléseket. 
 

- Szállítás és a munka közbeni helyi tárolás során a láncfűrészt 

ki kell kapcsolni és a láncféket aktiválni kell, hogy 
megakadályozzuk a lánc véletlen beindulását. 
- Soha ne szállítsa a fűrészt, ha a fűrészlánc mozog! 
- Hosszabb úton történő szállításkor minden esetben fel kell 
helyezni a láncburkolatot. 
- A láncfűrészt csak a fogantyújánál fogva szállítsa, úgy, hogy 
a vezetőlemez hátrafelé mutasson. Ne érjen a kipufogódobhoz 
(égési sérülés veszélye). 
- A láncfűrészt száraz helyen tárolja. A fűrészt tilos a szabadban 
tárolni. Akadályozza meg, hogy gyermekek hozzáférjenek 
a fűrészhez. 
- Hosszabb ideig tartó tároláshoz vagy a fűrész csomagként 
való küldéséhez teljesen ki kell üríteni az üzemanyagtartályt és 
az olajtartályt. 

- Szállításhoz a vezetőlemezt szállításvédelemmel kell ellátni. 
 
 
12. SZERVIZ  
 
A láncfűrész javítását csak képzett szakemberekre bízza, és csak eredeti pótalkatrészeket 
használjanak. Ezzel biztosítható, hogy a gép továbbra is biztonságos marad. 
Ha nem ismeri a hivatalos ügyfélszolgálatok címét, forduljon az üzlethez, ahol a gépet 
beszerezte. 

 
Megsemmisítés 
 
A benzinmotoros láncfűrészek nem dobhatók a normál háztartási hulladék közé. Ha a gép 
megsemmisítésére van szükség, azt csak hivatalos speciális megsemmisítő cég, vagy 
a szakkereskedő végezheti. 



13. PROBLÉMAMEGOLDÁS 
1. eset: A gép nem indul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. eset: Rendkívüli teljesítménycsökkenés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. eset: Nem jön ki olaj  
 

Üzemanyagot 
megvizsgálni vízre vagy 
más tárgyakra 

Üzemanyagot 
cserélni 

Motort megvizsgálni, nem 
szívta el túl magát 

 

Rádiós 
csatlakozót 
eltávolítani és 
szárazra 
dörzsölni. 

 
Szikrát megvizsgálni 

 

Csatlakozót 
cserélni 

 

Üzemanyagot 
megvizsgálni vízre vagy 
más tárgyakra 

Üzemanyagot 
cserélni 

Lég- és üzemanyagszűrőt 
megvizsgálni 

 

Megtisztítani 

Porlasztót újra beállítani  

 

Újra beállítani 

 

Olajminőséget ellenőrizni Olajat cserélni 

Olajvezetéket 
megvizsgálni dugulásra 

 

Megtisztítani 

Kérdés vagy hiba esetén 
forduljon az 
ügyfélszolgálathoz 

 


