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A SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA 
Ez a kézikönyv szimbólumokat használ, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges 
kockázatokra. Fontos, hogy a biztonsági szimbólumokat és a vonatkozó 
magyarázatokat pontosan megértse. Ezek a figyelmeztetések nem akadályozzák 
meg a kockázatokat, és nem helyettesítik a megfelelő balesetvédelmi intézkedések 
alkalmazását. 

 

Ez a szimbólum azon biztonsági megjegyzések előtt található, 
amelyek figyelemfelhívást, figyelmeztetést vagy veszélyt 
jeleznek. Ha figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmeztetést, az 
Önnek vagy más személyeknek is balesetet okozhat. A 
sérülések, tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése 
érdekében mindig tartsa be az ajánlásokat. 

 

Használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvet. 
Olvassa el az útmutatót, és tartson be minden figyelmeztetést 
és biztonsági utasítást. 

 
Megfelel a biztonsági szabványoknak és a hatályos 
jogszabályoknak. 

 
Tartsa be a biztonsági távolságokat. 

 
Viseljen védőkesztyűt. 

 
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy hallásvédő eszköz és 
védőszemüveg használata kötelező. 

 
Munkavédelmi lábbeli viselése kötelező a véletlenül a lábára 
eső fadarabok okozta sérülés kockázatának kiküszöbölésére. 

 
Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a láncvezetőhöz. 
Ügyeljen a visszarúgásra. 

 
Soha ne használja a szerszámot esőben. 

 

Mindig vegye ki az akkumulátort a rekeszből, mielőtt 
megkezdene bármilyen tisztítási és/vagy karbantartási 
műveletet, vagy ha a gép hosszú ideig üzemen kívül lesz. 

 

Ha ártalmatlanítani kell ezt a terméket, ne feledje, hogy az 
elektromos és elektronikus készülékek hulladékai nem 
kerülhetnek háztartási hulladékgyűjtőbe. 

 

II. osztály szimbólum: ez a készülék kettős szigeteléssel készült. 
Nem szükséges földelt áramellátással rendelkező aljzathoz 
csatlakoztatni. 

 

Az akkumulátortöltőt és az akkumulátorcsomagot nem érheti 
víz. 
Ne égesse el az akkumulátorcsomagot vagy az 



 

 

akkumulátortöltőt. 

 

A környezeti hőmérséklet legfeljebb 40°C lehet (csak az 
akkumulátorra vonatkozóan) 

 

Az elhasználódott akkumulátort, akkumulátorok gyűjtésére 
kijelölt ponton kell leadni a környezetbarát újrahasznosítás 
érdekében.  

BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK 
FONTOS 

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL. 

ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA. 

1) Oktatás 

- Figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ismerkedjen meg a vezérlőelemekkel és 
a készülék helyes használatának módjával. 

- A gépet gyermekek és a készülék használati utasításait nem ismerő személyek 
nem használhatják.  A kezelő minimálisan előírt életkora országonként 
változhat. 

- Ne használja a gépet, ha a környezetében személyek, különösen gyermekek, 
vagy állatok tartózkodnak. 

- A kezelő felel a harmadik személyeknek okozott esetleges sérülésekért, 
balesetekért vagy anyagi károkért. 

- A főbb javítási műveleteket kizárólag szakképzett személyzet végezheti el. 

2) Előkészületek 

- Viselje az egyéni védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget. Az egyéni 
védőeszközök, azaz porvédő maszk, munkavédelmi lábbeli, védősisak vagy 
füldugó (az elektromos szerszám használatának megfelelően) csökkenti a 
sérülések kockázatát. 

- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy nyakláncot. Tartsa 
a haját és ruházatát távol a mozgásban lévő alkatrészektől. A laza ruházatot, 
ékszereket vagy hosszú hajat a mozgásban lévő alkatrészek beránthatják. 

- Alaposan vizsgálja meg a gép használati területét, és távolítson el minden tárgyat, 
amelybe a gép beleakadhatna. 

- A használat előtt végezzen mindig szemrevételezéses ellenőrzést, hogy a 
műszerek nem kopottak vagy sérültek-e. Cserélje a kopott és sérült elemeket az 
egyensúly biztonságos fenntartása érdekében. 



 

 

3) Működés 

- A gépet csak nappali világosságban vagy megfelelő mesterséges megvilágítás 
mellett használja. 

- A készüléket mindig egyenletes, vízszintes, stabil felületre rakja le.  

- Soha ne használja a készüléket épületben vagy nem megfelelően szellőző 
területeken. Ügyeljen a megfelelő levegőáramra és hőmérsékletre. 

- Ha lejtőn dolgozik, mindig legyen megfelelő megtámasztási pontja.  

- A készülék használata közben sétáljon, soha ne fusson. 

- Elővigyázatosan indítsa be a motort, az utasítások betartásával, ügyelve, hogy a 
lábát távol tartsa a pengétől. 

- A kezét és lábát soha ne helyezze a mozgásban lévő alkatrészek közelébe vagy 
alá. A szellőzőnyílást tartsa mindig tisztán. 

- Soha ne szállítsa a gépet bekapcsolt állapotban. 

- Kapcsolja ki a gépet, és távolítson el minden reteszelőeszközt. Ellenőrizze, hogy 
minden mozgásban lévő alkatrész teljesen leállt-e: 

 ha eltávolodik a géptől, 

 mielőtt eltávolítaná az akadályokat vagy megszüntetné az elakadásokat, 

 a gép ellenőrzése, tisztítása vagy használata előtt, 

 ha idegen tárgynak ütközött. Mielőtt újraindítaná és használná a gépet, 
ellenőrizze, hogy nincs-e rajta károsodás, és ha szükséges, végezze el a 
javításokat 

 ha a gép az indításkor rendellenes módon vibrál (azonnal ellenőrizze) 

- ellenőrizze, hogy nem látható-e rajta károsodás, 

- cserélje vagy javítsa az esetlegesen károsodott elemeket. 

- ellenőrizze, és ha szükséges, húzza meg a meglazult alkatrészeket. 

4) Karbantartás és állagmegóvás 

- A biztonságos munkakörülmények érdekében ügyeljen arra, hogy minden anya, 
rögzítőcsavar és csavar mindig meg legyen húzva. 

- A gép beállítása során mindig ügyeljen arra, hogy az ujja ne kerüljön a 
mozgásban lévő alkatrészek és a gép fix részei közé. 

- Mindig hagyja a gépet lehűlni, mielőtt elrakná. 

- A biztonság érdekében cserélje az elkopott vagy sérült alkatrészeket. Csak 
eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat használjon. 



 

 

- Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne, mindig vegye ki 
az akkumulátorcsomagot! 

- Soha, semmilyen okból ne vegye le a vágóeszközök védőelemeit. 

- A vezetőt mindig hűvös és száraz helyen tárolja; ne használjon rozsdás vezetőt, 
mert az súlyos balesetet okozhat a használat során. 

A SZERSZÁM BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FIGYELMEZTETÉSEK 
1. A használat során tartsa távol minden testrészét a láncfűrésztől. Mielőtt 

bekapcsolná a láncfűrészt, ellenőrizze, hogy semmihez nem ér-e hozzá. 
Egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is elegendő a használat során, hogy a 
láncfűrész berántsa a ruházatát vagy valamely testrészét. 

2. Viseljen védőszemüveget és hallásvédőt. Javasolt további egyéni védőeszközöket 
is viselni a fej, a kéz, a lábszár és a lábfej védelmére. Ha védőszemüveget visel, 
azzal csökkenti az olyan személyi sérülések kockázatát, amelyet a törmelékek 
kilökődése vagy a láncfűrésszel való véletlen érintkezés okozhat. 

3. Ne használja a láncfűrészt fán állva. A gép használata ilyen helyzetben 
balesetveszélyes. 

4. Mindig legyen megfelelő támaszkodási pontja, és csak fix, biztonságos és sík 
felületen állva használja a láncfűrészt. Ha csúszós vagy instabil felületen áll, pl. 
létrán, elveszítheti az egyensúlyát vagy a gép feletti uralmat. 

5. Ha feszített ágat vág, ügyeljen a visszarúgásra. Ha a farostokban lévő feszültség 
hirtelen megszűnik, az ágban felhalmozódott rugóerő sérülést okozhat és/vagy a 
kezelő elveszítheti az uralmát a láncfűrész felett. 

6. Javasoljuk, hogy a cserjéket és bokrokat a legnagyobb elővigyázatossággal vágja. 
A puha anyagok beragadhatnak a láncfűrészbe, és kilökődhetnek a felhasználó 
felé, aki emiatt elveszítheti az egyensúlyát. 

7. A láncfűrészt kikapcsolt állapotban, az elülső markolatánál fogva, a testétől távol 
tartva hordozza. A szállítás vagy tárolás során mindig legyen rajta a gépen a 
láncvezető védőtokja. A láncfűrész megfelelő használata csökkenti a véletlen 
érintkezés kockázatát, ha a gép mozgásban van. 

8. Tartsa be a kenésre, láncfeszítésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó 
utasításokat. Ha hibásan van megfeszítve vagy megkenve, a lánc elszakadhat, 
vagy megnőhet a visszarúgás kockázata. 

9. Tartsa a markolatot tisztán, szárazon, zsírtól és olajtól mentesen. A zsíros 
markolaton megcsúszhat a keze, és elveszítheti az uralmat a gép felett. 

10. A készülékkel csak fát vágjon. A láncfűrészt kizárólag rendeltetésszerűen 



 

 

használja. Például: ne használja a gépet műanyagok, falszerkezet vagy nem fából 
készült építőanyagok vágására. Ha a láncfűrészt a rendeltetési céljától eltérő 
célokra használja, az súlyos balesetveszélyt okozhat, és automatikusan 
érvényteleníti a gyártói garanciát. 

Visszarúgás veszélye! 

 
Visszarúgás akkor következik be, ha a láncvezető felső éle vagy hegye érinti a fát vagy 
más szilárd tárgyat. 

Ilyen esetben a készülék nagy energiával visszapattan a felhasználó felé, ami nagyon 
súlyos sérüléseket okozhat. 

Sérülésveszély! A készülékkel való munkavégzés során veszélyes visszarúgások 
fordulhatnak elő! 

Ezek nagyon súlyos sérüléseket, akár halált is okozhatnak! 

Mielőtt megkezdené a készülékkel való munkavégzést, ellenőrizze, hogy a láncfék 
tökéletesen működik-e. 

Mindenképpen kerülje el, hogy a fűrész láncvezetőjének az ábrán látható része fához 
vagy egyéb szilárd tárgyakhoz érjen. 

Csak akkor csökkentheti megbízható mértékben a visszarúgás kockázatát, ha 
pontosan érti és helyesen alkalmazza a munkamódszereket! 

TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ AKKUMULÁTOROKHOZ 
ÉS AKKUMULÁTORTÖLTŐKHÖZ  

  Csak a készülékkel kompatibilis akkumulátort és akkumulátortöltőt 
használjon. 

Akkumulátorok 

 Soha, semmilyen okból ne próbálja kinyitni. 

 Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 45°C-ot. 

 Az akkumulátort kizárólag 4°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse. 

 Az akkumulátort hűvös és száraz helyen kell tárolni (5-20°C). Soha ne tegyen a 
gépbe lemerült akkumulátort. 

 A lítiumionos akkumulátorok optimális állagmegóvása érdekében javasolt 
rendszeresen lemeríteni és újratölteni azokat (legalább évente 4 alkalommal). A 



 

 

lítiumionos akkumulátor ideális töltési szintje hosszú használaton kívüli időszak 
esetén a kapacitásának 40%-a. 

 Ne zárja rövidre az akkumulátort. A pozitív (+) és negatív (-) pólus közötti 
érintkezés, akár közvetlenül, akár fémtárgyakkal való véletlen érintkezés útján, 
rövidzárlatot okoz az akkumulátorban; az ebből eredő erős áramátfolyás 
megnöveli a hőmérsékletet, ami az akkumulátor tönkremenetelét vagy 
kigyulladását okozhatja. 

 Ne melegítse. Ha az akkumulátorok hőmérséklete 100°C fölé nő, a hermetikus 
elválasztóelemek és szigetelőelemek, valamint az egyéb polimer alkatrészek 
súlyos károkat szenvedhetnek, és az elektrolit kifolyhat és/vagy belső rövidzárlat 
keletkezhet, ami káros hőmérsékletnövekedést okozhat az akkumulátorban. 
Soha ne dobja az akkumulátort tűzbe a tűzveszély, robbanás és/vagy intenzív 
égés veszélyének elkerülése érdekében. 

 Szélsőséges körülmények között az elektrolit (ha van) szivároghat. Ha folyadék 
van az akkumulátoron, az alábbiak szerint járjon el: 

 Gondosan itassa fel a folyadékot ronggyal. Kerülje a bőrrel való érintkezést. 

Ha bőrre vagy szembe kerül, az alábbi utasítások szerint járjon el: 

 Azonnal öblítse le vízzel. Semlegesítse gyenge savval, például citromlével 
vagy ecettel. 

 Ha szembe kerül, öblítse bőségesen tiszta vízzel, legalább 10 percen 
keresztül. Forduljon orvoshoz. 

  Tűzveszély! Kerülje a leválasztott akkumulátor érintkezői között kialakuló 
rövidzárlatot. Ne égesse el az akkumulátort. 

Akkumulátortöltők 

▪ Soha ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető akkumulátorokat. 

▪ Azonnal cserélje az esetlegesen hibás kábeleket. 

▪ Az akkumulátort nem érheti víz. 

▪ Ne nyissa fel az akkumulátortöltőt. 

▪ Semmilyen tárggyal ne nyúljon be az akkumulátortöltőbe. 

▪ Az akkumulátortöltő kizárólag zárt állapotban történő használatra készült. 

RENDELTETÉSI CÉL 
A láncfűrész kisebb fák, bokrok kivágására, fatörzsek, ágak, fagerendák stb. 
feldarabolására készült, és kereszt- és hosszirányú vágásra is alkalmas. 



 

 

Nem alkalmas fától különböző anyagok vágására. 

Ne feledje, hogy készülékeink nem szakipari, kézművesipari vagy ipari 
felhasználásra készültek. Semmilyen garanciát nem vállalunk, ha a készüléket 
kereskedelmi, kézművesipari vagy szakipari vállalaton belül, vagy hasonló 
tevékenységekre használják fel. 

MŰSZAKI ADATOK 
Típus  FOR20V 
Feszültség 20 V DC 
Maximális forgási sebesség 4m/s 

Vágási kapacitás  100 mm 
Láncvezető típusa  4“  
Lánc típusa  4“  
Láncosztás 6,35mm (1/4”) 
Szemvastagság 1,1 mm 
Nettó súly  1,4 kg 
Hangnyomásszint, LpA 77,9dB (A)  K= 3dB (A) 
Hangteljesítményszint, LWA 88,9dB (A)  K= 3dB (A) 
Rezgések  3,425m/s²   k=1,5m/s² 
  
Akkumulátor (Li-ion) C20-20B / C20-40B 
Névleges feszültség 20VDC  
Áramerősség 2Ah / 4Ah 
Töltési idő 1h / 80perc 
  
Akkumulátortöltő C20-20CF (XZ2200-2200K) 
Bemeneti feszültség 220V-240V~  50-60Hz 1,2A 
Kimeneti feszültség 22VDC  2,2A 
Védelmi osztály 

 II 
Védelmi kategória IPX1 

LEÍRÁS 



 

 

 
1. ábra 

1.Akkumulátorrekesz 2.Markolat 
3.ON/OFF kapcsoló 4.Biztonsági retesz 
5.Forgácsvédő 6.Fűrészlánc 
7.Láncvezető 8.Rögzítőcsavarok 
9.Akkumulátorcsomag 10.Az akkumulátor töltöttségkijelzőjének gombja 
11.Elülső kézvédő 12.Az akkumulátor töltöttségkijelzője 
13.Akkumulátortöltő 14. Olajozóflakon 

ÖSSZESZERELÉS 
A láncvezető és a lánc felszerelése a fűrészre. 
1.) Lazítsa meg az anyát (8), és vegye le a láncvédő burkolatot. 



 

 

2. ábra 

2.) Tegye fel a láncvezetőt, majd a fűrészláncot a láncvezető és a csillagkerék köré.  

  3. ábra 

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen a fűrészlánc megfelelő irányára. 

3.) Tegye a helyére a láncvédő burkolatot, és húzza meg a rögzítőanyát. 

 4. ábra 

4.) Olajozza meg a láncfűrész láncát 

15-20 perc használati időtartamonként olajozza meg. 



 

 

 5. ábra 

VIGYÁZAT! Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne, mindig 
vegye ki az akkumulátorcsomagot!  

A lánc szélei nagyon élesek. Viseljen védőkesztyűt. 

Állítsa be a láncfeszességet az imbuszkulccsal. Fordítsa el az imbuszkulcsot az 
óramutató szerinti irányban a feszesség növeléséhez, vagy az óramutatóval 
ellentétes irányban a feszesség csökkentéséhez. A lánc akkor van megfelelően 
megfeszítve, ha kb. 3-4 mm-t lehet felemelni a láncvezető közepén. 

• Húzza meg a fogaskerék fedelének forgatógombját. 

         6. ábra 

Az akkumulátor behelyezése  

7. ábra 

helyezze el az akkumulátorcsomagot a rekeszében. 

Nyomja lefelé az akkumulátort az akkumulátorrekeszben, amíg kattanást nem hall, 



 

 

ami azt jelzi, hogy akkumulátor megfelelően a helyén van.  

Az akkumulátorcsomag kivétele  

 8. ábra 

 Tartsa lenyomva az akkumulátor rögzítőgombját. 
 Vegye ki az akkumulátorcsomagot a rekeszből. 

MŰKÖDÉS 
Az akkumulátor töltése (8. ábra) 

9. ábra 

A tölthető akkumulátor részlegesen van feltöltve. Az első használat előtt töltse fel 
teljesen az újratölthető akkumulátort. Az újratölthető akkumulátort bármilyen 
töltöttségi állapotában töltőre lehet tenni. A töltés megszakítása nem károsítja az 
újratölthető akkumulátort.  

Az akkumulátor töltöttségkijelzője (9. ábra) 

10.ábra 

Az akkumulátorcsomagon található egy töltöttségkijelző. A   gomb 
megnyomásával ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.  

Mielőtt használná a műszert, nyomja meg a gombot, és ellenőrizze, hogy az 
akkumulátor eléggé fel van-e töltve ahhoz, hogy megfelelően működjön. 



 

 

A 3 LED fény mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét: 

 
Teljesen feltöltött 
akkumulátor  Akkumulátortöltöttség 60% 

 
Akkumulátortöltöttség 
30%  Feltöltendő akkumulátor 

Mielőtt megkezdené a munkát, ellenőrizze, hogy az akkumulátorcsomag 

megfelelően a helyén van-e. 

Be- és kikapcsolás   

11. ábra 

Kapcsolja be a gépet:  

Nyomja meg és tartsa lenyomva a rögzítőgombot (4). 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőkart (3) a mutatóujjával. 

Kikapcsolás: Engedje ki a megszakítókart (3). 

A LÁNCFŰRÉSZ HASZNÁLATA 
A készülék állapota 

Vizsgálja át a készüléket, mielőtt megkezdené a munkát, annak ellenőrzésére, hogy 
a külső alkatrészek, a lánc és a láncvezető nem károsodtak-e. Ne használja a 
készüléket, ha szemmel láthatóan sérült. 

Előzetes műveletek 

A biztonságos működés érdekében minden egyes használat előtt végezze el az 
alábbi ellenőrzéseket. 

Ellenőrizze a lánc megfelelő feszességét. 

Ellenőrizze a fadarabok méreteit. Ha forgács keletkezik, meg kell élezni a láncot. 

A vágás során: 

Indítsa el a láncfűrész motorját maximális sebességen, ami leegyszerűsíti a munkát, 
mert a visszarúgás kockázata csökken. 

A láncfűrész bal oldalán helyezkedjen el. Ily módon visszarúgás esetén az a kezelő 
jobb válla felett halad el. 



 

 

 

A láncfűrész biztonságos használata 

Darabolás alatt a kivágott fa darabokra vágását értjük. Ellenőrizze, hogy stabilan áll-
e, és a testsúlya egyenletesen oszlik-e el a két lábán. 

Ha lehetséges, a fatörzset meg kell támasztani ágakkal, gerendákkal vagy ékekkel. 
Tartsa be a következő utasításokat az egyszerű munkavégzés érdekében. Ha a fatörzs 
teljesen hosszában egyenletesen fekszik a talajon, akkor felülről kell vágni. Ilyen 
esetben ügyeljen arra, hogy ne vágjon bele a talajba; ha a fatörzs csak az egyik végén 
támaszkodik a talajra, fűrészeljen alulról a törzs átmérőjének 1/3 részéig (A) a 
forgácskilökődés elkerülése végett. Ezután végezzen egy második vágást felülről (az 
átmérő 2/3-ában) az első vágás magasságában (B) (annak elkerülése érdekében, 
hogy a fűrész beszoruljon). Ha a fatörzs mindkét végén támaszkodik a talajon, 
először vágja át a törzs átmérőjének 1/3-át felülről a forgácskilökődés elkerülése 
végett (A). Ezután végezzen egy második vágást alulról (az átmérő 2/3-ában) az első 
vágás magasságában (B) (annak elkerülése érdekében, hogy a fűrész beszoruljon). 
Ha lejtőn végez vágási munkát, mindig a fatörzs felett helyezkedjen el. A vágás vége 
felé csökkentse a nyomást anélkül, hogy meglazítaná a fogást a fűrész markolatán, 
annak érdekében, hogy a vágás végén teljesen megőrizze uralmát a gép felett. 
Ügyeljen arra, hogy a fűrész ne érintse a talajt. 

Ha befejezte a vágást, várja meg, míg a lánc leáll, mielőtt kihúzná a fűrészt. Mindig 
kapcsolja ki a fűrész motorját, mielőtt másik fára térne át. 

12. ábra 

13. ábra    14. ábra                                   
 

 FIGYELMEZTETÉS 

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne, mindig vegye ki 
az akkumulátorcsomagot!  

A fűrészlánc szélei nagyon élesek. Használjon védőkesztyűt. 

Tisztítás:  

1. A készüléket nem érheti víz. A víz behatolása tönkreteheti a 



 

 

megszakító/csatlakozó egységet és az elektromos motort.  

2. Tisztítsa meg az egységet ronggyal, kézikefével stb.  
Karbantartás Napi 

karbantartás 
Heti 

karbantartás 
Havi 

karbantartá
s 

Tisztítsa meg a gép külsejét. X   
Ellenőrizze a motor megszakítójának 
megfelelő működését. 

X   

Ellenőrizze, hogy a lánc nem károsodott-
e, és nem mutatja-e szakadás vagy más 
sérülés jeleit. Cserélje a láncot, ha 
szükséges. 

X   

Ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok 
meg vannak-e húzva. 

X   

Ellenőrizze a láncfék megfelelő 
működését. 

X   

Ellenőrizze az olajellátás megfelelő 
működését. 

X   

A fűrészlánc megélezése 

A lánc megélezéséhez speciális szerszámok szükségesek, hogy a lánc vágóéle a 
megfelelő szögben és megfelelő mélységben legyen megélezve. 

Azt javasoljuk, hogy szakemberrel végeztesse el a lánc élezését. 

TÁROLÁS 
Gondosan tisztítsa meg a gép külsejét puha kefével és ronggyal. Ne használjon vizet, 
oldószert vagy fényezőszert. Távolítsa el a növényi maradványokat és törmelékeket 
a szellőzőnyílásokból.  

Fektesse a gépet az oldalára és tisztítsa meg a vágóél területét. Ha a famaradványok 
beleszorultak, távolítsa el fából vagy műanyagból készült szerszámmal.  

Száraz helyiségben tárolja a gépet. Ne helyezzen tárgyakat a gépre.  

Vegye ki az akkumulátorcsomagot a rekeszből. 

 

 

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne, mindig 
vegye ki az akkumulátorcsomagot.  



 

 

Probléma Lehetséges okok Megoldás 
A motor 
nem indul 

Nincs benne akkumulátor. Helyezze be az akkumulátort a 
rekeszbe.  

Az akkumulátor nincs 
megfelelően behelyezve az 
akkumulátortartóba.  

Helyezze be megfelelően az 
akkumulátorcsomagot a rekeszébe. 

A motor 
leáll. 

A túlterhelésvédő 
kikapcsolta a gépet.  

Várja meg, míg a túlterhelésvédelem 
helyreállítja az elektromos 
áramellátását.  

Az akkumulátor majdnem 
lemerült 

Töltse fel az akkumulátort.  

ÁRTALMATLANÍTÁS 

 Az elektromos készülékeket tilos a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni! Az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK európai 
uniós irányelv és a nemzeti jogba való átültetése előírja, hogy a már nem használt 
elektromos készülékeket szelektíven kell gyűjteni, és megfelelő, környezetbarát 
módon kell ártalmatlanítani.  

 

 



 

 

 

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

Alulírott DUNSCH EUROPE SRL 
Via dell’Artigianato n. 10, 29010

GRAGNANO TREBBIENSE 
tanúsítja, hogy az alábbiakban leírt készülék: 

 
Akkumulátoros láncfűrész 

Modell 
FOR20V 

Teljesítmény 20VDC 
Márka 

 

Mért hangteljesítményszint 81dB(A) 
Garantált hangteljesítményszint 100 dB(A) 

A megfelelőség értékelési eljárása a 2000/14/EK irányelv szerint: 2005/88/EK 

Megfelel a következő CE irányelveknek 
2006/42/EK „Gépek 
Irányelv” 2014/30/EU 
„Elektromágneses 
összeférhetőség” 
2000/14/EK „Külső zajkibocsátás” 

 
EN60745-1,2009/A11 2010 

 
EN60745-2-13, 2009/A1, 2010 

Megfelel a következő szabványoknak 
EN 55014-1:2016/A2:2011 
EN 55014-2:2015 

 EN ISO 3744:1995 
 EN ISO 11094:1991 
A műszaki dokumentáció összeállítására 
jogosult személy Aurelio de Michele 

 
 
Gragnano Trebbiense 

2021.06.29. 
 

  
A sorozatszám és a gyártás éve fel van tüntetve a gépen. 
Készült a Kínai Népköztársaságban 
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