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Biztonság mindenek előtt! 

A felkiáltó jellel jelzett utasítások fontos dolgokat jelölnek ,melyeket  mindig be kell tartani, 
hogy elkerüljük a sérüléseket, és ezért kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati 
utasításban leírtakat. 

-  Figyelmeztetések  típusai 

- Figyelmeztetés! - WARNING 

Az így jelzett utasításokat mindig be kell tartani, hogy elkerüljük a baleseteket, amely súlyos, esetleg halálos sérülésekkel 
járhatnak. 

-  Fontos!  – IMPORTANT 

Az így jelzett utasításokat mindig be kell tartani, hogy elkerüljük a meghibásodásokat, technikai problémákat, hibákat. 

-   Figyelem! – NOTE 

Az így jelzett utasítások hasznos segítséget nyújthatnak a gép használata közben. 
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1 MODEL 5200/4500/3800 

2 TÖMEG (lánc, és láncvezető nélkül) 7.50 / 6.50 / 5.50 (KG) 

3 MÉRETEK (lánc, és lánvezető nélkül) 410X235X265 (mm) / 370X235X270 

4 ÜZEMANYAG KEVERÉK (benzin 25:2ütemű motorolaj) 

5 ÜZEMANYAG TARTÁLY 550 (ml) / 550 (ml) / 310 (ml) 

6 LÁNCOLAJ MOTOROLAJ SAE 10W-30 

7 OLAJ TARTÁLY 260 (ml) / 260 (ml) / 210 (ml) 

8 MOTOR TÉRFOGATA 52 (cm3) / 45 (cm3) / 37.2 (cm3) 

9 MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY 2,1 kW/7500rpm / 1,7KW/7500rpm /      1,2 KW/2600rpm 

10 MAX.FORDULATSZÁM (lánccal) 10000rpm 

11 MAX.ÜRESJÁRATI FORD.SZÁM 2800rpm 

12 MAX.VÁGÓHOSSZ 50 (cm) / 45 (cm) / 40 (cm) 

13 LÁNCKERÉK 7TX0.325 / 6T X 3/8” 

14 LÁNC TÍPUSA K2 (CARLTON) / OREGON 91VG 

15 LÁNCSZEM DŐLÉSE 0.325 (in) / 3/8 (in) 

16 LÁNCSZEM MÉLYSÉGE 0.056 (in) / 0.05 (in) 

17 LÁNCVEZETŐ TÍPUSA LÁNCKEREKES 

18 LÁNCVEZETŐ MÉRETE 16,18,20 (in) / 16,18,20 (in) / 12,14,16 (in) 

19 OLAJOZÓ RENDSZER AUTOMATIKUS PUMPA 



1. ALKATRÉSZEK

1. ELSŐ VÉDŐLEMEZ / FÉKKAR
2. BEHÚZÓ KAR
3. LÉGSZŰRŐ
4. SZIVATÓ
5. GÁZKAR RETESZ
6. HÁTSÓ FOGANTYÚ
7. GÁZKAR
8. GÁZKAR ZÁRÓ GOMB
9. MOTORKAPCSOLÓ
10. BENZINTARTÁLY
11. OLAJTARTÁLY
12. ELSŐ FOGANTYÚ
13. LÁNC
14. LÁNCVEZETŐ

2. FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK A GÉPEN

( 1 ) OLVASSA EL A KEZELÉSI UTASÍTÁST,
  MIELŐTT  HASZNÁLNÁ A GÉPET! 

( 2 ) VISELJEN FEJ, SZEM, ÉS FŰL VÉDŐT! 

      ( 3 ) KÉT KÉZZEL TARTSA A FŰRÉSZT! 

      ( 4 ) VIGYÁZAT! A VISSZARUGÁS VESZÉLYES! 

      ( 5 ) VIGYÁZAT! / FIGYELEM! 

FONTOS! 

Ha a figyelmeztető jelzések leválnak, vagy megsérülnek, kérjük lépjen kapcsolatba a 
kereskedővel, ahol vásárolta a terméket, és Ő pótolja a megsérült darabokat! 



FIGYELMEZTETÉS! 

Soha ne alakítsa át a gépet! Amennyiben nem a használati utasításnak megfelelően használja, 
vagy átalakítja a gépet ez a garancia elvesztésével jár!  

3. ÁBRÁK A GÉPEN

KÉRJÜK FIGYELJEN AZ ÁBRÁKRA A HIBÁK ELKERÜLÉSE VÉGETT! 

( a ) Üzemanyag betöltő nyílás 
helye :  benzinsapka 

( b ) Láncolaj betöltő nyílás 
helye :  olajsapka 

( c ) Jelzés a motor kapcsolóhoz. Ha a motor kapcsolót 
 a 0 „STOP” állásba kapcsoljuk a motor leáll. 

helye : a gép bal-hátsó részén 

( d ) Jelzés a szívatóhoz. Ha kihúzzuk a szívatót, a szívató zár. 
helye :   a gép jobb-hátsó részén 

( e ) Jelzés a láncolajozó csavarhoz. A MIN állás felé  
csavarva az olajozás csökken, a MAX állás felé csavarva az olajozás nő. 

helye:  a kuplung oldalán középen 

( f ) A H-tű 
       Az L-tű  
       Az üresjárati csavar 

helye : a gép bal-hátsó részén 

4. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt használnánk a gépet ! 

a. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, hogy tisztában legyen a gép
működésével!

b. Gyógyszer, alkohol, fáradtság, vagy bármilyen olyan egyéb körülmény fennállása
esetén amely befolyásolhatja cselekvőképességünket soha ne használjuk a gépet!



c. Kerüljük a gép zárt térben történő használatát. A kipufogó gázok egészségre
káros anyagokat tartalmaznak!

d. Soha ne használja a gépet a következő körülmények fennállásakor!
1.Ha a talaj csúszós, vagy ha nem lehetséges egy stabil pozíció felvétele
2.Este, ködben, vagy minden olyan egyéb körülmény esetén amely a
látótávolságot befolyásolja. 
3.Minden olyan időjárási helyzetben amely a gép biztonságos működtetését
befolyásolhatja. 

e. Ha először használjuk a gépet, kérjük ki egy képzett szakember tanácsait!
f. Alváshiány, fáradtság, vagy a fizikai kimerültség alulkoncentráláshoz,

balesethez vezethet. Határoljuk be a folyamatos munkavégzést 10 percben,
ennek lejárta után tartsunk 10 – 20 perc szünetet. Valamint próbáljuk a anpi
összes munkavégzést 2 óra alatt tartani!

g. Tartsuk a használati utasítást kéznél, ha munkavégzés közben valamilyen
kérdés merülne fel!

h. Mindig adjuk oda a használati utasítást, ha gépet kölcsön – vagy – eladjuk!
i. Soha ne engedjük gyermeknek, vagy olyan személynek használni a gépet, aki

nem képes annak helyes használatára!

MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉS ÉS RUHÁZAT 

a. Használatközben mindig viseljen megfelelő védőöltözetet!

1. Védősisak
2. Védőszemüveg, vagy Arcvédő
3. A csúszást megakadályozó lábbelit
4. Vastag védőkesztyűt
5. Fülvédőt

b. Mindig vigye magával

1. Szerszámok, és használati utasítás
2. Megfelelően lezárt benzin -, és olajtartály
3. A munkaterület elkerítéséhez alkalmas eszközök ( kötél, figyelmeztető

jelek )
4. Síp ( vész esetére )
5. Balta, vagy fűrész

c. Soha ne használja a gépet nem megfelelő öltözetben! ( rövidnadrágban, papucsban,
mezítláb )



FIGYELMEZTETÉS AZ ÜZEMANYAG KEZELÉSÉRŐL 

a. Ennek a gépnek a motorja keverék üzemanyaggal működik, amely különösen
gyúlékony benzint tartalmaz. Soha ne tároljunk benzines kannát, vagy soha ne
töltsük fel a benzintankot olyan helyen, ahol nyílt láng, tűz, elektromos szikra,
vagy bármilyen hő illetve tűz van, amely begyújthatja  az üzemanyagot!

b. Dohányozni szigorúan tilos munkavégzés közben! Mindig tartsa távol a gépet
nyílt lángtól!

c. Üzemanyag utántöltés előtt mindig állítsa le a motort, és győződjön meg róla,
hogy  nincs a közelben nyílt láng, szikra, cigaretta, stb.!

d. Ha üzemanyag kerül a gépre az utántöltés közben, egy száraz ruhával törölje
le, mielőtt újraindítja a gépet!

e. Miután befejezte az utántöltést csavarja vissza szorosan a tanksapkát, és vigy a
gépet legalább 3 méterre az utántöltés helyétől!

MIELŐTT BEINDÍTJA A GÉPET 

- Ellenőrizze a munkaterületet, a vágandó felületet, és a vágás irányát! Ha bármilyen 
akadályt észlel távolítsa el! 

- Vágás előtt mindig tisztítsa meg a munkaterületet, vegyen fel stabil testtartást, és jelöljön 
ki egy menekülő útvonalat! 

- A fa magasságának 2.5 X szeresén belül emberek, állatok nem tzartózkodhatnak! 
- Vizsgálja meg a gépet, nincs – e sérült, laza, nem megfelelően rögzített, vagy hibás része! 

Ne használja a gépet, ha erre utaló jelet talál! Győződjön meg róla, hogy a lánc a gázkar 
elengedése után megáll! 

MIKOR BEINDÍTJA A  GÉPET 

- Mindig szorosan két kézzel tartsa a járó motorú gépet. 
- Tartsa el a gépet a testétől működés közben! 
- Győződjön meg róla hogy a lánc nem ér hozzá semmihez mikor beindítja a gépet! 
- A fékkar legyen kioldva!



MŰKÖDÉS  

- Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán! 
- Ne érintse meg a kipufogót, a motort, vagy egyéb fém alkatrészeket miközben 

a motor jár, vagy közvetlenül a leállítás után, mert azok súlyos égési sebeket 
okozhatnak! 

- Különösen figyeljen mikor vékony ágakat vág, vagy gallyaz, mert a vékony 
ágak beleakadhatnak a fűrész fogai közé, és az Ön felé dobhatja, vagy 
kizökkentheti az egyensúlyából. 

- Ellenőrizze nincsenek- e a fán elhalt ágak, amelyek a fa kidöntése közben 
leeshtnek! 

- Mindig kapcsolja ki a fűrészt mielőtt leteszi! 

ELŐZZÜK MEG A VISSZACSAPÓDÁST! 

Figyelem! 

- A visszcsapódás megtörténhet ha a fűrész elülső része, vagy az orra idegen tárgyhoz ér, 
illetve ha beszorul az általa vágott vágatba. Ezekben az esetekben a fűrész hirtelen felfele, 
és hátra a kezelő irányába rúghat. Ennek hatására el veszthetjük egyensúlyunkat, amely 
komoly, súlyos balesethez vezethet. 

- Ezért ne hagyatkozzunk a fűrész biztonsági mechanizmusaira, mint használó meg kell 
tennünk az alapvető lépéseket a balesetek, sérülések megelőzésére. 

1. A jelenség megértésével, csökkentheti, vagy teljesen megszüntetheti a váratlan
meglepetéseket. Ezek általában balesethez vezetnek.

2. Tartsuk szorosan, két kézzel a fűrészt! Jobb kezünkkel a hátsó fogantyút, bal
kezünkkel az első fogantyút tartsuk, ha a fűrész  működik. Ez segít a visszcsapódás
megelőzésében, illetve jobban tudjuk irányítani a fűrészt!

3. Győződjünk meg róla, hogy a terület ahol dolgozunk mentes minden akadálytól!
Ne engedjük, hogy a fűrész eleje bármilyen tárggyal, ággal, stb. véletlenül
érintkezzen!

4. Használjuk a fűrészt nagy teljesítménnyel!
5. Ne emeljük vállmagasság felé a fűrészt!
6. Kövessük a gyártó utasítását a lánc élezésével, és karbantartásával kapcsolatban!
7. Csak gyári, vagy annak megfelelő minőségű láncot használjunk!



KARBANTARÁS 

- Annak érdekében, hogy mindig jó állapotú fűrészünk legyen, tartsuk be a gyártó 
által előírt karbantartási, és ellenőrzési periódusokat! 

- Mindig győződjünk meg róla, hogy a fűrész ki van kapcsolva karbantartás közben! 

Figyelmeztetés! 

A fém alkatrészek forróak lehetnek működés után! 
Hagyjuk azokat a karbantartási műveleteket szerelőre, amelyek 

nincsenek a használati utasításban ! 

Szállítás 

Mindig kikapcsolva szállítsuk a gépet, lánctakaróval ellátva, és tartsuk el magunktól a 
kipufogót! 

5. A LÁNCVEZETŐ ÉS A LÁNC FELHELYEZÉSE

Az egység csomag az alábbi alkatrészeket tartalmazza ( F1 ) 
1. Fűrész gép
2. Láncvédő
3. Láncvezető
4. Lánc
5. T-kulcs
6. Csavarhúzó
7. Rögzítő tengely és Csavarok

Nyissa ki a dobozt, és helyezze fel a láncvezetőt és a láncot az alábbiak szerint: 



Figyelem! 
A lánc nagyon éles! Használjon védőkesztyűt a biztonsága érdekében! 

1. Húzzuk a védőt az első fogantyú irányába, hogy ellenőrizzük
nincs-e a fék bekapcsolva!

2. Lazítsuk meg a csavarokat és vegyük le a lánc borítót!
3. Helyezzük a rögzítő tengelyt a fűrészgépbe!
4. Igazítsuk a láncot a csillagkerékre, és miközben a láncvezetőre 

helyezzük, szereljük össze a láncvezetőt a géppel.  Igazítsuk  a 
lánc feszesség állító csavar  helyét a láncborítón a  láncvezető 
alsó lyukához. ( F2 )

( 8 )   Lyuk 
( 9 )   Feszítő csavar 
( 10 )  Láncborító 

Figyelem! 
Figyeljünk a lánc helyes irányára! ( F3 ) 

5. Szereljük össze a  láncborítót a géppel, és kézzel húzzuk meg a
csavarokat.

6. Fogjuk meg a láncvezető felső részét, és állítsuk be a lánc
feszességét a feszítő csavarral úgy, hogy a pánt éppen érintse az
alsó részét a láncvezetőnek. (F4 )

7. Húzzuk meg a csavarokat! ( 12 – 15 Nm ) Majd kézzel
ellenőrizzük, hogy a lánc simán fut- e. Ha szükséges állítsunk a
lánc feszességén.

8. Húzzuk meg feszítő csavart!

( 2 )   Lazít 
( 3 )   Feszít 
( 4 )   Feszítő csavar 

Figyelem!  
Az új lánc nyúlik! Mindig ellenőrizzük, és ha kell, állítsunk a lánc feszességén a használat 
elején. A laza lánc könnyen leeshet, illetve rongálhatja a láncfűrészt! 



6. ÜZEMANYAG ÉS OLAJ

Üzemanyag 

Keverjünk össze normál benzint (ólmozatlan 95 v. 98) és 
minőségi motorolajat ( léghűtéses kétütemű motorhoz ) 

Ajánlott keverési arány 
Benzin : Olaj 

25 : 1 

A keverék elkészítéséhez mindig használja a tartozékok között 
található keverő edényt! 

Minden esetben ásványi alapú, 2T motorolajat használjunk 
a keverék elkészítéséhez! 

Figyelem! 

- Ne használjunk nyílt lángot, ahol az üzemanyagot tároljuk, 
vagy azzal dolgozunk! 

- Csak az arra megfelelő benzines kannában tároljunk, és 
keverjünk üzemanyagot! 

Figyelmeztetés! 

- A legtöbb motorhibát, - közvetve, vagy közvetlen - , a nem 
megfelelő üzemanyag használata okozza. Különösen 
figyeljünk, hogy ne használjunk négyütemű motorolajat! 

Láncolaj 

Csak láncolajat használjunk!

  
Figyelmeztetés! 
-    Ne használjunk, használt, vagy fáradt olajat, mert ezek károsíthatják az olaj pumpát! 



7. A MOTOR MŰKÖDÉSE

- A motor beindítása 

Győződjünk meg, hogy a fékkar nyitott állásban legyen!

1. Töltsük fel az üzemanyag, és olajtartályokat, és húzzuk meg
a kupakokat! ( F7 )

2. Kapcsoljuk a kapcsolót „ I „ állásba! ( F8 )

( 1 )  Láncolaj 
( 2 ) Üzemanyag 
( 3 ) Kapcsoló 
( 4 ) Gázkar záró gomb 
( 5 ) Gázkar 
( 6 ) Gázkar retesz 
( 7 ) szívató 

3. Húzzuk ki a szívatót zárt állásba! ( F10 )

4. Miközben biztonságosan a földön tartjuk a fűrészt
erőteljesen húzzuk meg az indítókábelt! ( F11 )

Figyelem! 

Ne indítsuk be a fűrészt a kezünkben tartva! A lánc 
hozzánk érhet, ami nagyon veszélyes lehet! 

5. Ha a motor nem indult be elsőre, 1-2 pöffenést követően
toljuk vissza a szivatókart és húzzuk meg újra az
indítókábelt!

6. Melegítsük be a motort, állandó alacsony gázadással!

Figyelem! 

A láncot hagyjuk szabadon, mert az rögtön el kezd forogni a 
motor beindítása után! 

Ellenőrizzük az olaj ellátást! 
Miután beindítottuk a motort, járassuk kb. fél gázon! Ekkor az 
olajat az (F12) ábrának megfelelően szét kell szórnia! 

( 1 ) Láncolaj 
Az olajozás mértékét egy csavarhúzó segítségével, - a kuplung 
oldalának alsó részénél lévő nyíláson keresztül -  tudjuk 
változtatni. Maximum 1/4 fordulat! ( F13 ) 



Figyelmeztetés! 

Az olaj tartálynak körülbelül egyszerre kell kiürülnie az 
üzemanyag tartállyal! Győződjünk meg róla, hogy mindig 
feltöltjük az olajtartályt tankoláskor! 

- A karburátor beállítása ( F14 ) 

A karburátor gyárilag be van állítva, de esetleg szükség lehet 
finom beállításra a munkakörülményektől függően. Mielőtt el 
kezdenénk beállítani a karburátort, győződjünk meg róla, hogy a 
benzin, - és levegőszűrők tiszták, illetve megfelelően kevert 
üzemanyagunk van! Kérjük  kövesse az alábbi lépéseket! 

Figyelem! 
 A karburátort úgy állítsuk be, hogy a lánc a fűrészen van! 

1. Állítsuk le a motort, és csavarjuk a H és L tűket amíg tudjuk.
( Ne erőltessük! ) Utána állítsuk vissza a tűket az alábbiak
szerint:

H tű:  1,375
L tű:  1,25

2. Indítsuk be a motort és hagyjuk bemelegedni fél gázon.
3. Fordítsuk lassan az L tűt az óramutató járásával

megegyezően addig, míg az üresjárati fordulatszám a
maximumon van, majd egy negyed fordulattal állítsuk
vissza.

4. Fordítsuk az üresjárat állító csavart az óra mutató járásával
ellentétesen, addig  míg a lánc nem kezd el forogni. Ha az
üresjárati fordulatszám túl alacsony fordítsuk a csavart
visszább.

5. Csináljunk egy próbavágást és állítsuk a H tűt a legnagyobb
teljesítményhez, ne a legnagyobb fordulatszámhoz.

( 1 )   L tű 
( 2 )   H tű 



( 3 )   Üresjárat állító csavar 

A karburátor jegesedést gátló mechanizmusa 

Ha a fűrészt 0 – 5 °C között használjuk miközben a páratartalom 

magas, ez a karburátor esetleges jegesedéséhez vezethet, ami 

teljesítmény vesztést, illetve motor leállást okozhat. 

Ez a modell ennek megfelelően úgy lett tervezve, hogy a 

levegőszűrő hátsó oldalán egy nyílás található, melyen keresztül 

meleg levegővel lehet ellátni a karburátort megakadályozva 

ezzel a jegesedést. Normál körülmények között a fűrészt normál 

beállítással kell használni, vagyis úgy ahogy azt vettük. Ha 

azonban jegesedés veszélye állhat fent, a fűrészt az alábbi 

módon át kell állítani téli üzemmódra. ( F15 ) 

1. Állítsuk le a motort!

2. Vegyük le a légszűrőházat!

3. Lazítsuk ki a csavart és vegyük le a levehető fedelet a

légszűrőház hátuljáról!

( 1 )  Légszűrőház 

( 2 )  Jegesedést gátló lemez 

( 3 )   Csavar 

( 4 )   Normál mód 

( 5 )   Téli üzemmód 

( 6 )   Levehető fedél 

Figyelem! 

Ha folyamatosan téli üzemmódban használjuk a fűrészt akkor is, 

ha erre nincs szükség, ez a motor teljesítmény csökkenéséhez, 

illetve indítási problémákhoz vezethet. Ezért mindig állítsuk 

vissza a fűrészt téli üzemmódról normál módra, ha a jegesedés 

veszélye elmúlt. 



( Ha a fűrész téli üzemmódban használjuk rendszeresen 

távolítsuk el a fűrészport a légszűrőház hátuljáról ) 

Lánc fék  

Ez a fűrész fel van szerelve egy automatikus fékkel, ami 

megállítja a lánc forgását, ha visszacsapódás következik be 

fűrészelés közben. A fék automatikusan működik a 

tehetetlenségi erő által, ami az első védőlemezbe épített súlyra 

hat. A féket kézzel is működésbe hozhatjuk, ha az első 

védőlemezt a láncvezető irányába nyomjuk. ( F16 )  

A fék kiengedéséhez húzzuk vissza a védőlemezt az első 

fogantyú irányában, amíg kattanó hangot nem hallunk. 

Figyelem! 

Rendszeresen ( a napi ellenőrzéssel együtt ) ellenőrizzük hogy a 

fék működik-e! 

( 1 )   Kapcsoljuk ki a motort 

( 2 ) Tartsuk a fűrészt vízszintesen, engedjük el az első 

fogantyút, és érintsük a láncvezető elejét egy tuskóhoz, vagy egy 

darab fához, működésbe hozva ezzel a féket. A fék működése 

függhet a láncvezető hosszától! (F17) Abban az esetben, ha e 

fék nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a 

forgalmazóval! Ha a fék működése közben magas 

fordulatszámon tartjuk a motort, az felmelegíti a kuplungot, 

meghibásodást okozhatva. Ha a fék működésbe lép 

munkavégzés  közben, azonnal engedjük el a gázkart, és 

hagyjuk üresben járni a motort.  

A motor leállítása 

1. Engedjük ki a gázkart, és hagyjuk üresben járni a motort

néhány percig.

2. Állítsuk a kapcsolót „O” STOP állásba. ( F18 )



7. Fűrészelés
Figyelmeztetés 

- Mielőtt dolgozni kezdünk a fűrésszel, olvassuk el a biztonsági figyelmeztetéseket! 

Ajánlatos első lépésként, kisebb tönkökön gyakorolni, hogy megszokjuk a fűrész 

viselkedését. 

- Mindig kövessük a használati utasításban leírtakat! A fűrészt csak fa vágására lehet 

használni. Tilos bármilyen más anyagú tárgyat vágni vele. Ne használja a fűrészt 

emelésre, mozgatásra, vagy hasításra. Ne rögzítse állványra. Tilos a láncvezetőn 

kivételével bármilyen más szerszámot, vagy eszközt a motorhoz kapcsolni, kivéve, ha az a 

gyártó által engedélyezve van. 

- Nem szükséges erővel nyomni a fűrészt a vágatba. Használjon kis nyomást, és tartsa a 

fűrész fordulatszámát magasan. 

- Ha a fűrész beszorul a vágatba ne próbáljuk erőszakkal kihúzni, használjunk éket, vagy 

valamilyenmás szerszámot. 

Védelem visszacsapódás ellen ( F19 ) 

Ez a fűrész fel van szerelve egy lánc fékkel, amely – 

helyes használat esetén - megállítja a láncot, ha a fűrész 

visszarúgna. Mindig ellenőrizze a lánc fék helyes 

működését minden használat előtt, úgy, hogy teljes 

fordulatszámon járatja a fűrészt 1-2 mp.-ig, majd nyomja 

előre az első védőlemezt. A láncnak azonnal meg kellene 

állnia. Ha a lánc lassan, vagy egyáltalán nem áll meg, 

cserélje ki a féket, és a kuplungot.  

- Különösen fontos, hogy minden használat előtt ellenőrizzük a lánc fék működését! A 
láncnak élesnek kell lennie a fék megfelelő működéséhez. A biztonsági berendezések 
eltávolítása, nem megfelelő karbantartása, vagy a lánc, illetve a láncvezető helytelen 
cseréje megnövelheti a visszacsapódásos balesetek kockázatát.  

FA KIDÖNTÉSE ( F20 ) 



1. Határozzuk meg a döntés irányát, a szél, a fa helyzete, a vastag
ágak helyzete által.

2. Miközben megtisztítjuk a területet a fa körül, alakítsunk ki egy
biztos állást, és egy menekülő útvonalat.

3. Csináljunk egy egyharmados bemetszést azon az oldalon amerre
dönteni akarjuk a fát.

4. Csináljuk meg a döntési vágást a másik oldalon egy kicsivel
feljebb, mint a a bemetszés alja.

(1) Bemetszés 
(2) Döntési vágás 
(3) Dőlés irány  

Figyelmeztetés! 

Mikor fát döntünk ki, mindig figyelmeztessük a közelünkben 
dolgozókat! 

- Fatörzsek, ágak vágása 

Figyelmeztetés! 

- Soha ne álljunk a tuskóra! 
- Vigyázzunk a levágott tuskók mozgására. Különösen, ha nem sík 

terepen dolgozunk. Mindig a tuskó hegy felől eső oldalán álljunk! 
- Kövessük a használati utasításban leírtakat, hogy elkerüljük a 

visszacsapódást! 

Mielőtt elkezdünk dolgozni, hogy van-e hasadás a rönkön. Mindig a hasadással 
ellentétes oldalon fejezzük be a vágást, hogy a lánc ne szoruljon be. 

Ha a rönk a földön van ( F21 ) 

Fűrészeljük be félig, majd fordítsuk a másik oldalára, és fejezzük be a 
vágást.  

Ha rönk valamin fekszik ( F22 ) 



Az A-val jelzett részen kezdjük a fűrészelést, alulról kb. egyharmad 
részig. Majd fejezzük be a vágást felülről. A B-vel jelzett részen felülről 
vágjuk be kb. egyharmadig, majd alulról fejezzük be a vágást. 

Kidöntött fák gallyazása ( F23 ) 

Először ellenőrizzük merre hajlik az ág. Majd arról az oldalról 
végezzük el a kezdő vágást , és fejezzük be a másik oldalról. 

Figyelmeztetés! 

Figyeljünk a visszacsapódó ágakra! 

Faág lemetszése ( F24 ) 

Alulról kezdjük vágni, és fejezzük be a vágást felülről. 

8. KARBANTARTÁS

Figyelmeztetés 

Karbantartás, tisztítás, javítás előtt, győződjünk meg róla, hogy a 
motor ki van kapcsolva, és nem meleg! Vegyük le a 
gyertyapipát, hogy megelőzzük a véletlen beindulást. 

- Karbantartás minden használat után 

1. Levegőszűrő
A por a levegőszűrő felületéről ütögetéssel eltávolítható. A 
levegőszűrőben felgyűlt piszkot gázolajos mosással távolíthatjuk 
el.  Sűrített levegővel belülről kifele tisztítsunk. ( F25 ) 

2. Olajozó nyílás
Vegyük le a láncvezetőt, és ellenőrizzük az olajozó nyílást, hogy 
nincs-e eltömődve. ( F26 ) 

3. Láncvezető
Ha a láncvezető le van szerelve, távolítsuk el a fűrészport a 
fogak közül, és tisztítsuk meg az olajozó nyílás környékét.(F27) 
Zsírozzuk meg az első lánckereket a láncvezető elején lévő 
nyílásnál. ( F28 ) 

(1) Olajozó nyílás 



(2) Zsírzó nyílás 
(3) Lánckerék 

4. Egyéb
Rendszeresen ellenőrizzük a gépet, üzemanyag folyást, laza 
alkatrészeket – különösen a fogantyúknál, és a láncvezetőnél -  
keresve. 
Ha bármilyen hibát találunk, javíttassuk ki mielőtt újra 
használnánk a gépet! 

- Időszaki karbantartások 

1.Hűtőbordák

Ha por, kosz rakódik le a hűtőbordák közé az túlmelegítheti a 
gépet. Időszakonként ellenőrizzük, és tisztítsuk ki  a 
hűtőbordákat, miután leszereltük a légszűrőt, és a henger 
borítást. 
Mikor visszarakjuk a henger borítást, győződjünk meg róla, 
hogy a kábelek a megfelelő helyeken vannak. ( F29 ) 

Figyelmeztetés! 

Győződjünk meg róla, hogy zárjuk le a légbeszívó nyílást! 

2.Gyújtógyertya ( F30 )

Tisztítsuk meg az elektródákat drótkefével, és állítsuk be a 
hézagot, ha szükséges. (0,65 mm ) 

3.Lánckerék ( F31 )

Ellenőrizzük nincsenek kopásra utaló nyomok, illetve repedések 
a lánckeréken. Ha ilyet találunk cseréljük ki egy lánckerékre. 
Soha ne használjunk új lánckereket kopott lánccal, illetve kopott 
lánckereket új lánccal 

(1)Lánckerék  
(2)Csapágy 
(3)Kuplungtárcsa 
(4)Távtartó 
(5)Állórész(kuplung) 

4. Üzemanyag szűrő
Szedjük ki a szűrőt, és mossuk ki gázolajjal, vagy cseréljük újra ha szükséges. 
5. Olajszűrő
Szedjük ki a szűrőt, és mossuk ki gázolajjal, vagy cseréljük újra ha szükséges. 
6. Fogantyúk
Cseréljük ki, ha a ragasztott részek leváltak, vagy sérülések vannak a gumi részeken. 



9. A FŰRÉSZLÁNC ÉS A LÁNCVEZETŐ
KARBANTARTÁSA 

- Fűrészlánc 

Figyelmeztetés 

Nagyon fontos, hogy mindig élesen tartsuk a lánc szemeit. 

A láncot meg kell élezni, ha: 

- A fűrészpor por finomságú 
- Ha plussz erő kell a vágáshoz 
- Ha nem tudunk egyenesen vágni 
- Vibráció lép fel 
- Az üzemanyag fogyasztás növekszik  

A szemek beállítása: 

Figyelmeztetés 

Mindig viseljünk védő kesztyűt! 
Mielőtt neki kezdünk: 
- Győződjünk meg róla, hogy a fűrész stabilan van rögzítve. 
- Győződjünk meg róla, hogy a motor nem jár 
- A láncnak megfelelő kör alakú reszelőt használjunk 

Lánc típusa: 21 VB 
Szem méret: 4,76mm 

Helyezzük a reszelőt a láncra, és nyomjuk egyenesen előre. 
Tartsuk a reszelőt az ábrán jelzett pozícióban.  (F32) 
Miután az összes láncszemet megéleztük, ellenőrizzük a fogak 
mélységét, és reszeljük a megfelelő méretre. ( F33 ) 
Figyelmeztetés 
Győződjünk meg róla, hogy lekerekítettük az első részét a 
szemeknek, csökkentve ezzel a visszacsapódás esélyét. 
(1) Pontos mélység mérő 



(2) Kerekítsük le a fogak vállait 
(3) A normának megfelelő mélységet használjunk 
Győződjünk meg róla, hogy az összes szemnek ugyanakkora a 
mérete. ( F 34 ) 
(4) Vágó hossz 
(5) A helyes reszelés szöge 
(6) Oldallap szöge 
(7) Felsőlap szöge 

LÁNCVEZETŐ 

Fordítsuk meg rendszeresen a láncvezetőt, hogy elkerüljük az 
egyenetlen kopást. 
A láncvezető sínnek mindig szögletesnek kell lennie. Tegyünk 
egy vonalzót a láncvezető mellé, úgy, hogy hozzáérjen a lánchoz 
és a láncvezetőhöz is. Ha rés van a vonalzó és a láncvezető 
között, akkor minden rendben. Ha a kettő egy síkban van, a 
láncvezető kopott, ki kell cserélni. ( F35 ) 

(1) Vonalzó 
(2) Rés 
(3) Nincs rés 
(4) Láncszem 

Figyelem! A műszaki leírásban foglaltak előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak! 
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