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ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
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OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS! OLVASSA EL ÉS ÉRTSE MEG AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉST ÉS AZ ÖSSZES UTASÍTÁST! AZ ALÁBBIAK BE NEM TARTÁSA
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉST, TÜZET ÉS/VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉST OKOZHAT.
ŐRIZZE MEG AZ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST ÉS UTASÍTÁST JÖVŐBENI FELHASZNÁLÁSRA!

Ez az utasítás az angol nyelven írt használati utasítás fordítása azok számára, akik nem beszélnek angolul.
Műszaki dokumentációknál bizonyos kifejezéseknek esetleg nincs az eredetivel pontosan egyező, vagy
megfelelő fordítása.
Ezért ne támaszkodjon kizárólag a fordításra, és használja hivatkozásként az angol változathoz, ha a
lefordított utasítás személy vagy vagyontárgy veszélyeztetését eredményezheti.

i

AE 0414 - F/N 563398

TARTALOMJEGYZÉK

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

TARTALOMJEGYZÉK
SZIMBÓLUMOK ÉS FELIRATOK ................................................................... 5
ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ MEGNEVEZÉSEK ÉS SZAKKIFEJEZÉSEK.................... 8
TERMÉK BEMUTATÁSA ................................................................................ 9
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK .......................................................................... 10
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK........................................... 10
BIZTONSÁGOS MUNKATERÜLET..................................................... 10
ELEKTROMOS BIZTONSÁG .............................................................. 10
SZEMÉLYI BIZTONSÁG ..................................................................... 11
AZ ELEKTROMOS GÉPEK HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA.................. 11
AKKUMULÁTOROS GÉPEK HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA................ 12
SZERVIZ ............................................................................................. 12
ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK .................. 12
TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS KIDOBÁS ................................................ 14
AKKUMULÁTOR BIZTONSÁG............................................................ 15
TÖLTŐ BIZTONSÁG........................................................................... 16
KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS ................................................... 17
A KITOLHATÓ NYÉL ÖSSZESZERELÉSE......................................... 17
A VEZETŐLEMEZ- ÉS LÁNCOLAJ TARTÁLY FELTÖLTÉSE ............ 18
A VEZETŐLEMEZ ÉS A FŰRÉSZLÁNC SZERELÉSE ....................... 19
FŰRÉSZLÁNC MEGFESZÍTÉSE ........................................................ 20
AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ KEZELÉSE .............................................................. 21
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ............................................................... 21
ÁLTALÁNOS KEZELÉS ...................................................................... 23
FAVÁGÁS ........................................................................................... 25
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................. 28
ELLENŐRZÉS .................................................................................... 28
TISZTÍTÁS .......................................................................................... 29
FŰRÉSZLÁNC ÉLEZÉSE ................................................................... 29
VEZETŐLEMEZ KARBANTARTÁSA ................................................. 31
ELHASZNÁLÓDOTT FŰRÉSZLÁNC CSERÉJE ................................. 31
ELHASZNÁLÓDOTT VEZETŐLEMEZ CSERÉJE ............................... 31
HAJTÓ LÁNCKERÉK CSERÉJE......................................................... 32
FESZÍTÉS ........................................................................................... 32
AZ AKKUMULÁTOR ........................................................................... 32
TÖLTŐ ................................................................................................ 32
HIBAKERESÉS............................................................................................. 33
MŰSZAKI ADATOK ÉS ALKATRÉSZEK ...................................................... 35
GARANCIA ÉS SZERVIZ ............................................................................. 36
EK – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ...................................................... 37
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ORSZÁGONKÉNT .................................................... 39

© 2013 Blount, Inc. Az árak és a specifikációban szereplő adatok minden előzetes tájékoztatás nélkül módosulhatnak.
Minden jog fenntartva. Az OREGON® a Blount, Inc bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

AE 0414 – F/N 563398

3

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

SZIMBÓLUMOK ÉS FELIRATOK

SZIMBÓLUMOK ÉS FELIRATOK
Az alábbi szimbólumok és feliratok találhatók az ágvágó fűrészen, az akkumulátoron és a töltőn.
SZIMBÓLUM MEGNEVEZÉS
II. ÉRINTÉSVÉDELMI
OSZTÁLY
BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉS
OLVASSA EL A
HASZNÁLATI UTASÍTÁST

MAGYARÁZAT
KETTŐS VAGY MEGERŐSÍTETT SZIGETELÉSŰ GÉPEK
AZT JELZI, HOGY AZ UTÁNA KÖVETKEZŐ SZÖVEG
VESZÉLYRE FIGYELMEZTET, ÓVATOSSÁGRA INT VAGY
FIGYELEMFELHÍVÓ.
A HASZNÁLATI UTASÍTÁS FONTOS BIZTONSÁGI ÉS
KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ.
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

VÉDŐSZEMÜVEG
VISELÉSE KÖTELEZŐ!

AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ HASZNÁLATA KÖZBEN VISELJEN
VÉDŐSZEMÜVEGET!

HALLÁSVÉDŐ VISELÉSE
KÖTELEZŐ!

AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ HASZNÁLATA KÖZBEN VISELJEN
HALLÁSVÉDŐT!

KESZTYŰ VISELÉSE
KÖTELEZŐ!

VISELJEN KESZTYŰT AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ MŰKÖDTETÉSE
ÉS A VEZETŐLEMEZ ÉS A LÁNC KEZELÉSE KÖZBEN!

VÉDŐSISAK VISELÉSE
KÖTELEZŐ!

AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ HASZNÁLATA KÖZBEN VISELJEN
VÉDŐSISAKOT!

LÁBVÉDELEM
KÖTELEZŐ!

AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ HASZNÁLATA KÖZBEN VISELJEN
MEGFELELŐ ZÁRT CIPŐT!

ZAJSZINT

A GÉP ZAJSZINTJE 103 DB.

KÉTKEZES TARTÁS

TARTSA MINDKÉT KEZÉVEL AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZT!

EGYKEZES TARTÁS

NE TARTSA EGY KÉZZEL AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZT!

NE HASZNÁLJON LÉTRÁT! SOHASE ÁLLJON LÉTRÁRA AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
HASZNÁLATAKOR.
NE ÉGESSE EL!

NE DOBJA TŰZBE.

NE DOBJA KI!

NE DOBJA KI A HÁZTARTÁSI SZEMÉTBE! VIGYE EL FELHATALMAZOTT ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ HELYRE.

NE TEGYE KI ESŐNEK!

NE HASZNÁLJA A TÖLTŐT NEDVES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

KIZÁRÓLAG BELTÉRI
FELHASZNÁLÁSRA

KIZÁRÓLAG BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT.

ÜZEMI
HŐMÉRSÉKLET

AZ AKKUMULÁTORT KIZÁRÓLAG 0 °C ÉS 40 °C KÖZÖTTI
HŐMÉRSÉKLETEN SZABAD HASZNÁLNI!

VÁGÓESZKÖZ. NE ÉRJEN A VÁGÓPENGÉKHEZ ADDIG, AMÍG
NEM ÁRAMTALANÍTOTTA AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZT AZ
AKKUMULÁTOR KISZERELÉSÉVEL!
ÓVATOSAN JÁRJON EL AZ SOHASE HASZNÁLJA AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZT OLYAN
ELEKTROMOS VEZETÉKEK VEZETÉKEK KÖZELÉBEN, AMELYEKBEN ESETLEG
KÖZELÉBEN!
ELEKTROMOS ÁRAM FOLYIK.

VÁGÓESZKÖZ
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VEGYE KI AZ
AKKUMULÁTORT!

A KARBANTARTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT VEGYE
KI AZ AKKUMULÁTORT A GÉPBŐL.

VEGYE KI AZ
AKKUMULÁTORT A
SZÁLLÍTÁS ELŐTT!

VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZBŐL A
TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS VAGY KIDOBÁS ELŐTT.

BÁMÉSZKODÓK
BIZTONSÁGI ZÓNÁJA

ALAKÍTSON KI 6 MÉTERES BIZTONSÁGI ZÓNÁT A
KEZELŐ KÖRÜL.

AE 0414 – F/N 563398

ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ MEGNEVEZÉSEK
ÉS SZAKKIFEJEZÉSEK

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK PS250
TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ MEGNEVEZÉSEK ÉS
SZAKKIFEJEZÉSEK
Illesztőperem: A vezetőlemez-alap kiemelkedése,
amely illeszkedik a vezetőlemez hornyába.
Automatikus olajozó: Egy olyan rendszer, amely
automatikusan keni a vezetőlemezt és a
fűrészláncot.
Vezetőlemez-alap: Egy szerelőlap a fejegységen,
amely segíti a vezetőlemez pontos illesztését.
Vezetőlemez horony: Kivágás a vezetőlemezen,
amely illeszkedik az illesztőperemhez és a
vezetőlemez-alaphoz.
Láncvédő: Műanyag borítás a vezetőlemez és a
fűrészlánc védelmére, amikor nem használják az
ágvágó fűrészt.
Ágeltávolító kampó: A vágófej ívelt fém része,
amely a fa laza ágainak a behúzására szolgál.
Bámészkodók biztonsági zónája: A kezelő
körüli 6 m sugarú körben nem tartózkodhatnak
bámészkodók, gyermekek vagy állatok.
Vezetőszem vastagság: A fűrészlánc vezetőszemének vastagsága, amelyet a meghajtó
szemekbe nyomott alkatrészszám jelez.

Rögzítőgyűrű: A kitolható nyélen található
elfordítható műanyag rész, amelyet meg kell
lazítani a nyél meghosszabbításához, és meg
kell húzni a kitolható nyél rögzítéséhez.
Reszelő sablon: Egy eszköz, amely a megfelelő
fűrészlánc reszelővel együtt használva biztosítja,
hogy a fűrészlánc élezése megfelelő szögben
történjen.
Vezetőlemez: Egy sínszerű lemez, amely tartja
és megvezeti a fűrészláncot. Néha egyszerűen
„vezetőnek” nevezzük.
Heveder: A kezelő által viselt biztonsági eszköz,
amely az ágvágó fűrészhez csatlakozik, és segít
eloszlatni az ágvágó fűrész súlyát.
Motorház: A műanyag burkolat, amelybe a
kitolható nyelet illesztjük az összeszerelés során.
Ágvágó fűrész fejegység: Az ágvágó fűrész a
kitolható nyél, a fűrészlánc és a vezetőlemez
nélkül.
Hátsó fogantyú: Tartó fogantyú, amely a láncfűrész
hátsó részén található, illetve arra mutat.

Láncosztás: A fűrészlánc bármely három
szegecse közötti távolság osztva kettővel, amelyet
a meghajtó szemekbe nyomott alkatrészszám
jelez.

Fűrészlánc: Vágószemekből álló lánchurok,
amely a fát vágja, és amelyet a fejegység
mozgat a vezetőlemez körül. Néha egyszerűen
„láncnak” nevezzük.

Forgácsterelő: Egy vályú alakú műanyag elem a
vágófejen, amely a port és a faforgácsot eltereli a
kezelőtől a vágás közben.

Oldalfedél: Műanyag fedél a vágófejen, amely a
hajtó lánckereket és a feszítőcsavart takarja.

Mélységhatároló szerszám: Egy szerszám, amely
a lánc élezés közben a fűrészláncra helyezve
biztosítja a vágási mélység helyes beállítását.
Vezetőszem: A fűrészlánc uszony-alakú hajtó
láncszeme, amely illeszkedik a vezetőlemez
hornyába.
Hajtó lánckerék: Fogaskerék, amely hajtja a
fűrészláncot.
Kitolható nyél: A fejegység és a vágófej közötti
nyél, amely meghosszabbítható a fák magasabb
ágainak az eléréséhez.

AE 0414 – F/N 563398

Feszítő pecek: A feszítőcsavarhoz csatlakozó
fém alkatrész, amely a vezetőlemez hornyába
illeszkedik.
Feszítőcsavar: A vágófejben található menetes
elem, amely beállításával szabályozható a
fűrészlánc feszessége.
Kapcsoló retesz: Egy mozgatható retesz, amely
– ha nem nyomja le – megakadályozza a
láncfűrész véletlen elindítását.
Indítókapcsoló: Az ágvágó fűrész be- és
kikapcsolására szolgáló eszköz.
Kopó alkatrészek: Olyan alkatrészek – például
a fűrészlánc és a vezetőelem –, amelyek
elhasználódnak a használat során, és
amelyeket a felhasználónak kell cserélnie.
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OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

TERMÉK BEMUTATÁSA

TERMÉK BEMUTATÁSA
ISMERJE MEG AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZT
LÁNCVÉDŐ

FŰRÉSZLÁNC

ILLESZTŐPEREM
VEZETŐLEMEZ ALAP
HAJTÓ LÁNCKERÉK

VEZETŐLEMEZ
HORONY

VEZETŐLEMEZ

ILLESZTŐCSAP
FESZÍTŐ PECEK
FESZÍTŐCSAVAR
OLDALFEDÉL
FORGÁCSTERELŐ

OLDALFEDÉL
GOMB

ÁGELTÁVOLÍTÓ KAMPÓ
LÁNCFOGÓ

VÁGÓFEJ
FEJEGYSÉG

OLAJTARTÁLY KUPAK
RÖGZÍTŐGYŰRŰ
KITOLHATÓ NYÉL

INDÍTÓKAPCSOLÓ
RETESZ
AKKUMULÁTOR
REKESZ
AKKUMULÁTOR

HÁTSÓ FOGANTYÚ
HEVEDERCSATLAKOZÓ
GYŰRŰ

MOTORHÁZ
INDÍTÓ KAPCSOLÓ
GÉP ADATTÁBLA
AKKUMULÁTOR KIOLDÓ

MEGJEGYZÉS: A szállított alkatrészek jegyzéke a „Kicsomagolás és összeszerelés” részben található.
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OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

BEVEZETÉS
Az ágvágó fűrés 20 cm-es vagy kisebb átmérőjű ágak rendszeres karbantartására és
vágására szolgál. A gép más célra való használata sérülést okozhat és tilos!
Még a legmodernebb technológia esetén is fennállnak bizonyos veszélyek, például tárgyak
kirepülése. A kezelőnek gondosan el kell olvasnia, meg kell értenie és be kell tartania az összes
elővigyázatossági rendszabályt, hogy megelőzze az ilyen veszélyek okozta potenciális sérüléseket.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
FIGYELMEZTETÉS! OLVASSA EL ÉS ÉRTSE MEG AZ ÖSSZES
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉST ÉS AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!
A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA ELEKTROMOS
ÁRAMÜTÉST, TÜZET ÉS/VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉST OKOZHAT.
ŐRIZZE MEG AZ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST ÉS UTASÍTÁST JÖVŐBENI
FELHASZNÁLÁSRA! A „GÉP” KIFEJEZÉS A FIGYELMEZTETÉSEKBEN A HÁLÓZATRÓL
MŰKÖDTETHETŐ (VEZETÉKES) GÉPET VAGY AZ AKKUMULÁTOROS
(VEZETÉK NÉLKÜLI) GÉPET JELENTI.

BIZTONSÁGOS MUNKATERÜLET

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

• Tartsa a munkaterületet tisztán és legyen a

• Az elektromos gépek csatlakozó dugóinak

terület jól megvilágítva!
Rendezetlen és sötét munkaterületen nagyobb
valószínűséggel történik baleset.

• Ne használjon elektromos gépet
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenléte esetén! Az elektromos gépek
szikrákat keltenek, amelyek meggyújthatják a
port vagy a gőzöket.

• Tartsa távol a gyermekeket és a
bámészkodókat a gép használata
közben! Könnyen elveszítheti uralmát a
gép felett, ha elvonják a figyelmét.
VIGYÁZAT! ALAKÍTSON KI 3 MÉTERES
BIZTONSÁGI ZÓNÁT A HASZNÁLATA ELŐTT
A kezelő körüli 6 m sugarú körben nem
tartózkodhatnak bámészkodók, gyermekek
vagy állatok.

illeszkedniük kell a konnektorhoz. Tilos a
dugót bármilyen módon megváltoztatni!
Ne használjon semmilyen adapterdugót
földelt elektromos géphez! A nem módosított
dugók és az illeszkedő konnektorok használata
csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.

• Kerülje a testi érintkezést a földelt
felületekkel, például csövek, csővezetékek,
fűtőtestek és hűtőszekrények! Ha a teste
földelt, akkor fokozott az elektromos áramütés
veszélye.

• Ne tegye ki a gépet esőnek vagy nedves
körülményeknek! A gépbe bejutó víz
növeli az elektromos áramütés kockázatát.

• Ne rongálja a hálózati kábelt. Sohase
használja a kábelt a gép cipeléséhez,
húzásához vagy a gép konnektorból
való kihúzásához! Tartsa távol a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó
alkatrészektől! A sérült vagy összegabalyodott kábel megnöveli az elektromos
áramütés veszélyét.

• Ha a gépet kültéren üzemelteti, használjon
kültéri alkalmazásra szánt hosszabbítót.
Kültéri alkalmazásra szánt hosszabbító
használatával csökkentheti az elektromos
áramütés veszélyét.
AE 0414 – F/N 563398
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BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

• Ha a gép nedves helyen való használata
elkerülhetetlen, használjon áramvédő
kapcsolóval (FI relé) védett áramforrást!
Az áramvédő kapcsoló használatával
csökkentheti az elektromos áramütés
veszélyét.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG
• A gép használata közben figyeljen arra,
amit csinál és meggondoltan cselekedjen!
Ne használja a gépet, ha fáradt vagy
valamilyen szer, alkohol vagy gyógyszer
hatása alatt áll! Ha a gép használata közben
akár egy pillanatra is nem figyel, az súlyos
sérüléshez vezethet.

• Viseljen egyéni védőfelszerelést!
Mindig viseljen védőszemüveget!
A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés,
például pormaszk, csúszásmentes védőcipő,
védősisak vagy hallásvédő, használatával
csökkentheti a személyi sérülés veszélyét.

• Kerülje a nem szándékos indítást!
Gondoskodjon arról, hogy a kapcsoló
kikapcsolt helyzetben legyen az
áramforráshoz és/vagy akkumulátorhoz
való csatlakoztatáskor, a gép
felemelésekor vagy mozgatásakor.
Nagyobb valószínűséggel történhet baleset,
ha a gép mozgatása közben az ujja a
kapcsolón van vagy ha a gépet úgy helyezi
áram alá, hogy a kapcsoló bekapcsolt
helyzetben van.

• Távolítson el mindenfajta beállító kulcsot
vagy szerszámot a gépről, mielőtt
bekapcsolná azt! A gép mozgó részeinél
hagyott kulcs vagy szerszám személyi
sérülést okozhat.

• Ne billenjen ki az egyensúlyából!
Mindig stabilan álljon és tartsa meg az
egyensúlyát! Ezáltal nem várt körülmények
között is könnyebben uralhatja a gépet.

• Ügyeljen a megfelelő öltözetre! Ne viseljen
laza ruházatot vagy ékszereket! Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a
mozgó alkatrészektől! A laza ruházatot,
ékszert vagy a hajat a mozgó alkatrészek
elkaphatják.

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

AZ ELEKTROMOS GÉPEK
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
• Ne terhelje túl a gépet! Az alkalmazásnak
megfelelő gépet használjon. A megfelelő
gép jobban és biztonságosabban végzi el a
munkát abban az ütemben, amire azt
tervezték.

• Ne használja a gépet, ha a kapcsolóval
nem lehet azt be- vagy kikapcsolni!
Veszélyt jelent az olyan gép, amelynek nem
működik a kapcsolója, és ki kell azt javítani.

• Válassza le a dugót az áramforrásról
és/vagy az akkumulátort a gépről, mielőtt
bármilyen beállítást, tartozékcserét
végezne vagy eltárolná a gépet! Az ilyen
megelőző biztonsági intézkedések csökkentik
a gép véletlenszerű elindulásának a
kockázatát.

• A nem használt gépet tárolja gyermekek
által el nem érhető helyen, és ne hagyja,
hogy gépet vagy a jelen utasításokat nem
ismerő személyek működtessék azt!
A használatra nem kioktatott személyek
kezében a gép veszélyt jelent.

• Tartsa karban a gépet! Mindig ellenőrizze a
mozgó alkatrészek beállítását, és
kapcsolódását, valamint, hogy nincs-e
törött alkatrész vagy bármilyen olyan
körülmény, amely befolyásolhatja a gép
megfelelő működését. Ha sérült, akkor a
használat előtt javíttassa meg a gépet!
Sok baleset a nem megfelelően karbantartott
gépek miatt következik be.

• Tartsa mindig élesen és tisztán a
vágószerszámokat! A megfelelően
karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező
vágószerszámok kisebb valószínűséggel
ragadnak be és könnyebben irányíthatóak.

• Csak az alábbi utasításoknak
megfelelően használja a gépet, a
tartozékokat és szerszámokat, stb.
Mindig vegye figyelembe a munkavégzés
körülményeit és az elvégzendő munka
jellegét! A gép nem rendeltetésszerű
használata veszélyes helyzetet
eredményezhet.

• Ha a gép port elszívó és gyűjtő eszközzel
rendelkezik, akkor gondoskodjon arról,
hogy az megfelelően csatlakozzon és
működjön! A porgyűjtő használata
csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.
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OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

AKKUMULÁTOROS GÉPEK
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
• Csak a gyártó által megadott töltővel

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK

szabad tölteni! Egy adott akkumulátorhoz
készült töltő tűzveszélyt okozhat, ha
másfajta akkumulátorhoz használják.

• A gépeket kizárólag a megadott
akkumulátorokkal használja! A másfajta
akkumulátorokkal való használat sérülés és
tűz veszélyét idézheti elő.

• A használaton kívüli akkumulátort tartsa
távol a fém tárgyaktól, például
iratkapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól,
szegektől, csavaroktól vagy egyéb olyan
kicsi fém tárgyaktól, amelyek
rövidzárlatot okozhatnak a pólusok
között! Az akkumulátor pólusainak
rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet
okozhat.

• Helytelen körülmények esetén folyadék
távozhat az akkumulátorból; kerülje a
folyadékkal való érintkezést.
Ha véletlenül érintkezésbe kerül a folyadékkal,
bő vízzel öblítse azt le. Szembe jutás esetén
emellett forduljon orvoshoz is. Az
akkumulátorból származó folyadék irritációt
vagy égési sérülést okozhat.

SZERVIZ
Csak megfelelő végzettséggel
rendelkező személlyel végeztesse a
gép javítását, aki csak a gépnek
megfelelő cserealkatrészeket használ!
Ezzel biztosítható a láncfűrész további
biztonságos használata.

VESZÉLY! A MOZGÓ LÁNCCAL VALÓ
ÉRINTKEZÉS AZ SÚLYOS SZEMÉLYI
SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET. TARTSA KEZÉT ÉS
TESTÉT TÁVOL A MOZGÓ FŰRÉSZLÁNCTÓL.
VESZÉLY! HA A GÉP ÉRINTKEZÉSBE
KERÜL FESZÜLTSÉG ALATT LÉVŐ
VEZETÉKKEL, AKKOR A GÉP FÉM RÉSZEI IS
FESZÜLTSÉG ALÁ KERÜLHETNEK, ÉS MEGRÁZHATJÁK A KEZELŐT. AZ ÁGVÁGÓT
MINDIG A SZIGETELT FOGANTYÚ
FELÜLETEKNÉL FOGJA AZ ÜZEMELTETÉS
KÖZBEN.
FIGYELMEZTETÉS! A ROSSZUL ÖSSZESZERELT ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ HASZNÁLATA
SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET!
A GÉPET CSAK AZUTÁN HASZNÁLJA, HOGY
AZT MEGFELELŐEN ÖSSZESZERELTE A
HASZNÁLATI UTASÍTÁS „KICSOMAGOLÁS ÉS
ÖSSZESZERELÉS” RÉSZÉBEN
MEGADOTTAK SZERINT.
FIGYELMEZTETÉS! AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
MŰKÖDTETÉSE SORÁN AKÁR EGY
PILLANATNYI FIGYELEMVESZTÉS IS
SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ
VEZETHET. AZ ÁGVÁGÓ ELINDÍTÁSA ELŐTT
KÜSZÖBÖLJE KI A FIGYELEMELTERELŐ
DOLGOKAT, TARTSA TESTRÉSZEIT TÁVOL A
FŰRÉSZLÁNCTÓL ÉS GONDOSKODJON
ARRÓL, HOGY A LÁNC NE ÉRJEN HOZZÁ
SEMMILYEN TÁRGYHOZ.

AE 0414 – F/N 563398
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BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
FIGYELMEZTETÉS! AZ ÁGVÁGÓ
FŰRÉSZ EGY KÉZZEL VALÓ
HASZNÁLATA SZEMÉLYI SÉRÜLÉST
EREDMÉNYEZHET! HASZNÁLJA
MINDKÉT KEZÉT AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
MŰKÖDTETÉSEKOR (LÁSD AZ 1. ÁBRÁT).

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
VIGYÁZAT! AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
NEM RENDELTETÉSSZERŰ
FELHASZNÁLÁSA VESZÉLYES
HELYZETEKET HOZHAT LÉTRE!
AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ KIZÁRÓLAG KIS
FAÁGAK VÁGÁSÁRA KÉSZÜLT.

1. ábra
VIGYÁZAT! A FŰRÉSZLÁNCCAL
VALÓ VÉLETLEN ÉRINTKEZÉS
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A
SZÁLLÍTÁS KÖZBEN MINDIG SZERELJE
FEL A LÁNCVÉDŐT ÉS TARTSA KEZÉT ÉS
UJJAIT TÁVOL AZ INDÍTÓKAPCSOLÓTÓL
(2. ÁBRA).
2. ábra

VIGYÁZAT! A SZÁLLÓ FORGÁCS VAGY A
FŰRÉSZLÁNCCAL VALÓ VÉLETLEN
ÉRINTKEZÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST
EREDMÉNYEZHET! MINDIG VISELJEN
VÉDŐFELSZERELÉST A FEJE,
KEZE, LÁBSZÁRA ÉS A LÁBA VÉDELMÉRE.
VIGYÁZAT! A FESZÜLTSÉG ALATT LÉVŐ
FAÁGAK „VISSZACSAPHATNAK” ÉS
MEGÜTHETIK A KEZELŐT VAGY
KIBILLENTHETIK AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZT AZ
IRÁNYÍTÁS ALÓL, AMI SZEMÉLYI
SÉRÜLÉST EREDMÉNYEZHET! MINDIG
LEGYEN ÓVATOS AZ OLYAN FESZÜLTSÉG
ALATT LÉVŐ FA ESETÉN, AMELY
MEGÜTHETI A KEZELŐT VAGY AZ
ÁGVÁGÓ FŰRÉSZT A VÁGÁSKOR.
VIGYÁZAT! A NEM MEGFELELŐ
LÁNCFESZÍTÉS VAGY KENÉS
MEGNÖVELHETI A VISSZACSAPÁS
MIATTI SÉRÜLÉS VESZÉLYÉT! MINDIG
TARTSA BE A „FŰRÉSZLÁNC FESZÍTÉSE”
RÉSZBEN MEGADOTT UTASÍTÁSOKAT.
VIGYÁZAT! CSÚSZÓS VAGY INSTABIL
FELÜLETEN KÖNNYEN ELVESZÍTHETI
AZ EGYENSÚLYÁT VAGY A GÉP FELETTI
URALMAT, AMI SZEMÉLYI SÉRÜLÉST
EREDMÉNYEZHET! A FOGANTYÚK
MINDIG LEGYENEK SZÁRAZAK, TISZTÁK
ÉS OLAJOS- VAGY ZSÍROS SZENNYEZŐANYAGTÓL MENTESEK.
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VIGYÁZAT! A GÉPEK HOSSZÚ IDEIG TARTÓ
HASZNÁLATA A SZAKIRODALOM
SZERINT ÉRRENDSZERI-, IZOMRENDSZERIVAGY IDEGRENDSZERI MEGBETEGEDÉSHEZ
VEZETHET (MINT PÉLDÁUL A REZGÉS
OKOZTA FEHÉR UJJAK VAGY A
RAYNAUD SZINDRÓMA). A KOCKÁZAT
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN KÖVESSE
AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT:

– Viseljen védőkesztyűt és tartsa
melegen a testét és a kezeit.

– Szilárdan tartsa az ágvágó fűrészt,
de ne túlzott, megerőltető
szorítással.

– Gyakran tartson szünetet.
Normális használat mellett a vibráció eltérhet a
megadott értékektől, mivel azt befolyásolja az
éppen vágott anyag minősége, a szerszám
állapota karbantartási szempontból és más
tényezők is.
A kézre ható teljes rezgést a vonatkozó
szabvány mérési módszere szerint mértük, és
így az adatok összevethetők más gépekkel.
A kézre ható teljes rezgés adatok
felhasználhatók az emberre ható
igénybevétel előzetes becslésére is.

AE 0414 – F/N 563398

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS
KIDOBÁS

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

• Meghosszabbíthatja az akkumulátor élet-

tartamát, ha az akkumulátort nem teljesen
kisütött állapotban tárolja (úgy, hogy egyik
kijelző sem világít) (3. ábra).

3. ábra
VIGYÁZAT! AZ AKKUMULÁTOROS
GÉPEK MINDIG BEKAPCSOLT
ÁLLAPOTBAN VANNAK, HA AZ
AKKUMULÁTOR BE VAN HELYEZVE, ÉS
ELINDULHATNAK VÉLETLENÜL. VEGYE
KI AZ AKKUMULÁTORT AZ ÁGVÁGÓ
FŰRÉSZBŐL A TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS
VAGY KIDOBÁS ELŐTT!

AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ TÁROLÁSA
• Vegye ki az akkumulátort az ágvágó
fűrészből.

• Tisztítsa meg alaposan az ágvágó fűrészt.
• Helyezze fel a kés védőborítás.

JELZŐLÁMPÁK

• A maximális akkumulátor élettartam

érdekében gondoskodjon arról, hogy az
akkumulátort évente egyszer feltöltse, vagy
olyankor, amikor a LED-es kijelzőn csak egy
lámpa világít.

• Tárolja -20 °C és 30 °C közötti
hőmérsékleten.

• Tárolja száraz helyen.
• Gyermekektől és állatoktól távol tartandó.
• A használaton kívüli ágvágó fűrész

vezetőlemezénél rendeltetésszerűen
szivároghat kis mennyiségű olaj a tárolás
során. E szivárgás ellen úgy védekezhet,
ha felhelyezi a láncvédőt és egy nedvszívó
anyagot helyez a vezetőlemez alá.

A TÖLTŐ TÁROLÁSA
• Vegye ki az akkumulátort a töltőből.
• Válassza le a töltőt az áramforrásról.

AZ AKKUMULÁTOR TÁROLÁSA

• Tárolja száraz helyen.

Ha az akkumulátort 9 hónapnál tovább
szándékozik tárolni, kövesse az alábbi
utasításokat:

• Gyermekektől és állatoktól távol tartandó.

• Vegye ki az akkumulátort az ágvágó

További információk a „Karbantartás és
tisztítás” című részben találhatók.

fűrészből vagy a töltőből.

• Tárolja hideg, száraz helyen.
• Gyermekektől és állatoktól távol tartandó.

AE 0414 – F/N 563398
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BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ SZÁLLÍTÁSA
• Vegye ki az akkumulátort az ágvágó fűrészből.
• Helyezze fel a láncvédőt.
• Ha gondolja, ürítse le a vezetőlemez- és
láncolajat, hogy elkerülje a szivárgást.

• A szerszámok elmozdulhatnak szállítás
közben. Gondoskodjon a szerszám
rögzítéséről, hogy az ne eshessen
emberekre vagy tárgyakra.

AZ AKKUMULÁTOR SZÁLLÍTÁSA
Tartsa be a vonatkozó országos előírásokat a
lítium-ion akkumulátorok szállításakor. Szükség
lehet esetleg különleges címke használatára.

ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ ÉS TÖLTŐ
KIDOBÁSA
Az OREGON® termékek kiváló minőségű
anyagok és alkatrészek felhasználásával
készülnek, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók. A termék élettartamának végén
és a 2002/95/EK direktíva alapján az
elektromos készülékeket a háztartási
szeméttől elkülönítetten kell kidobni. Az
Európai Unióban különálló gyűjtőrendszer
működik a használt elektromos és elektronikus
készülékek begyűjtésére. Kérjük, hogy a gépet
a környezetvédelem szempontjából helyes
módon dobja ki a helyi
hulladékgyűjtő/újrahasznosító központban.

AZ AKKUMULÁTOR KIDOBÁSA
Ne dobja ki az akkumulátort a normál háztartási
szemétbe. Ne égesse el az akkumulátort. A helyi
hulladékkezelő és újrahasznosító társaságtól
kaphat tájékoztatást a helyes, a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
kidobásról vagy újrahasznosításról.

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

AKKUMULÁTOR BIZTONSÁG
FIGYELMEZTETÉS! AZ AKKUMULÁTOR
NEM MEGFELELŐ KEZELÉSE ESETÉN AZ
AKKUMULÁTORBÓL VESZÉLYES VEGYI
ANYAGOK SZIVÁROGHATNAK KI, AZ
AKKUMULÁTOR TÚLMELEGEDHET,
FÜSTÖT BOCSÁTHAT KI,
FELROBBANHAT ÉS/VAGY
MEGGYULLADHAT. TARTSA BE A
BIZTONSÁGI SZABÁLYOKAT!
VIGYÁZAT! NE DOBJA KI AZ
AKKUMULÁTORT A NORMÁL HÁZTARTÁSI
SZEMÉTBE VAGY TŰZBE. A LÍTIUM-ION
AKKUMULÁTOROKAT A HELYI
ÚJRAHASZNOSÍTÓ TÁRSASÁGGAL KELL
ÚJRAHASZNOSÍTTATNI.
FONTOS! HA AZ AKKUMULÁTORT
TÚLZOTT MELEGNEK TESZI KI,
TELJESÍTMÉNYVESZTÉS
LÉPHET
FEL
ÉS/VAGY CSÖKKENHET AZ ÉLETTARTAM.
NE TEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT
TÚLZOTT HŐNEK, PÉLDÁUL JÁRMŰ
BELSEJÉBEN MELEG IDŐBEN.

• Ne próbálja meg újratölteni a nem
tölthető akkumulátort.

• Ne szerelje szét és ne módosítsa az

akkumulátort. Ezzel sérülhetnek a biztonsági
jellemzők.

• Ne kösse össze a pozitív (+) és a negatív (-)
kivezetéseket fém tárgyakkal, illetve ne
tárolja az akkumulátort fém tárgyakkal
együtt, például érmék vagy csavarok.
Rövidzárlat jöhet létre és égési sérülést
okozó hő keletkezhet.

• Ne égesse el az akkumulátort, illetve ne

tegye ki túlzott hőnek. Megolvadhat a
szigetelés, vagy sérülhetnek a biztonsági
jellemzők.

• Ne használja, töltse vagy tárolja az

akkumulátort 80 °C-nál magasabb
hőmérsékleten. Túlmelegedés és belső
rövidzárlat keletkezhet.

• Ne tegye ki nedves körülményeknek.

Sérülhetnek a biztonsági jellemzők,
túlzottan nagy áramú vagy feszültségű
töltés léphet fel, ami rendellenes vegyi
reakciókhoz vezethet.

12

AE 0414 – F/N 563398

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

• Kizárólag az akkumulátorhoz készült töltőt

használjon, és tartsa be a „Töltő biztonsága”
című részben leírt biztonsági szabályokat.
Más töltő használata esetén sérülhetnek a
biztonsági jellemzők, túlzottan nagy áramú
vagy feszültségű töltés léphet fel, ami
rendellenes vegyi reakciókhoz vezethet.

• Ne használja az OREGON® márkájú

akkumulátorokat nem OREGON® márkájú
eszközökhöz.

• Ne ütögesse, ne lyukassza ki, vagy ne dobálja
az akkumulátort, és ne használjon sérült vagy
deformálódott akkumulátort.

• Ha az újratöltés sikertelen, ne próbálja
meg újratölteni.

• Ha az akkumulátornak szaga van, túlzottan

melegszik, elszíneződött, deformálódott, vagy
bármilyen más módon rendellenes a
használat, újratöltés, vagy a tárolás során,
akkor azonnal vegye ki az ágvágó fűrészből
vagy a töltőből.

• Az akkumulátorból szivárgó folyadék

korrozív, károsíthatja a szemet és a bőrt,
és lenyelése esetén mérgező.

TÖLTŐ BIZTONSÁG

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
FONTOS! EZT A BERENDEZÉST NEM
HASZNÁLHATJÁK CSÖKKENT FIZIKAI,
ÉRZÉKELÉSI VAGY SZELLEMI
KÉPESSÉGEKKEL, VAGY HIÁNYOS
ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK
(BELEÉRTVE A GYEREKET IS), KIVÉVE, HA
AZ A BIZTONSÁGUKÉRT FELELŐS
SZEMÉLY FELÜGYELETE, VAGY
UTASÍTÁSAI SZERINT TÖRTÉNIK.
FOLYAMATOSAN FELÜGYELNI KELL A
GYERMEKEKRE, HOGY NE JÁTSZANAK A
GÉPPEL.
FONTOS! A TÖLTŐT KIZÁRÓLAG A MELLÉ
ADOTT HÁLÓZATI KÁBELLEL SZABAD
HASZNÁLNI, ÉS GONDOSKODNI KELL
ARRÓL, HOGY A DUGÓ ILLESZKEDJEN A
KONNEKTORHOZ.
Elektromos berendezések használatakor
mindig be kell tartani az alapvető biztonsági
rendszabályokat, többek között az alábbiakat:

• A használat előtt olvassa el és tartsa be az
összes biztonsági utasítást. Olvassa el és
tartsa be a terméken megadott vagy a
termékhez adott összes utasítást.

• Őrizze meg ezeket az utasításokat.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
VIGYÁZAT! ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYE! KÜLTÉREN VALÓ HASZNÁLAT
ESETÉN FEDETT, A. OSZTÁLYÚ
ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓVAL VÉDETT,
IDŐJÁRÁSÁLLÓ CSATLAKOZÓALJZATOT
HASZNÁLJON A TÁPEGYSÉG
CSATLAKOZTATÁSÁRA. . HA EZ NEM
BIZTOSÍTHATÓ, AKKOR LÉPJEN
KAPCSOLATBA EGY KÉPESÍTETT
VILLANYSZERELŐVEL A HELYES
LÉTESÍTÉSHEZ. GONDOSKODJON ARRÓL,
HOGY A TÁPEGYSÉG ÉS A KÁBEL NE
AKADÁLYOZZA A KONNEKTOR FEDÉL
MEGFELELŐ LEZÁRÁSÁT.

AE 0414 – F/N 563398

• Ne használjon hosszabbító vezetéket.
• A sérült vagy összegabalyodott kábel
megnöveli az elektromos áramütés
veszélyét. Ne rongálja a hálózati kábelt.
Sohase használja a kábelt a gép
cipeléséhez, húzásához vagy a dugó
konnektorból való kihúzásához. Tartsa távol
a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy
mozgó alkatrészektől.

• Ne tegye ki a töltőt esőnek.
Kizárólag beltéri felhasználásra készült.

• Ne használja medencéknél 3 m-en
belül.

• Ne használja fürdőszobában.
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KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS
KICSOMAGOLÁS
MI TALÁLHATÓ A DOBOZBAN?
Az ágvágó fűrész használata előtt egy
kevés összeszerelési munkát kell végezni:
Az ágvágó fűrésszel együtt szállított
alkatrészek:

• Fejegység
• Kitolható nyél a csatlakoztatott
vágófejjel

• Vezetőlemez
• Fűrészlánc
• Láncvédő
• Heveder
• Csavarhúzó
• Imbuszkulcs
• Két darab imbusz csavar
• Vezető- és láncolaj
• Töltő és hálózati kábel (típustól függően)
• Akkumulátor (típustól függően)

ÖSSZESZERELÉS
VESZÉLY! A SÚLYOS SZEMÉLYI
SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE
HASZNÁLJA AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZT A
HELYESEN FELSZERELT KITOLHATÓ
NYÉL, VEZETŐLEMEZ, FŰRÉSZLÁNC ÉS
OLDALFEDÉL NÉLKÜL.
FIGYELMEZTETÉS! AZ
AKKUMULÁTOROS GÉPEK MINDIG
BEKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN VANNAK,
HA AZ AKKUMULÁTOR BE VAN
HELYEZVE, ÉS ELINDULHATNAK
VÉLETLENÜL. VEGYE KI AZ
AKKUMULÁTORT AZ ÁGVÁGÓ
FŰRÉSZBŐL A KITOLHATÓ NYÉL, A
VEZETŐLEMEZ ÉS A LÁNC
FELSZERELÉSE ELŐTT.

A KITOLHATÓ NYÉL
ÖSSZESZERELÉSE
A kitolható nyél a fejegység motorházába
illeszthető (4. ábra).
4. ábra

Amint kivette az ágvágó fűrészt a dobozból,
ellenőrizze alaposan, hogy nem történt-e
sérülés a szállítás során, és nem hiányzik-e
valamilyen alkatrész. Ha bármelyik alkatrész
sérült vagy hiányzik, ne használja az ágvágó
fűrészt. Lépjen kapcsolatba az OREGON®
Cordless Tool System társasággal
cserealkatrész beszerzése ügyében.
Az ország-specifikus telefonszámok az
„Ügyfélszolgálat országonként” című részben
találhatók.

• Fontos, hogy a belső meghajtó tengely

megfelelően csatlakozzon.
A megfelelő csatlakozáshoz használjon egy
tiszta rongyot, hogy kihúzza az alumínium
hajtótengelyt az üvegszál erősítésű nyélből
körülbelül 25 cm-re. A rongy segítségével
fordítsa el az alumínium tengelyt miközben
kissé lefelé nyomja. Így a hajtótengely
megfelelően kapcsolódik a motorház
belsejében lévő tengelyhez. A hajtótengely
hengeres vége a megfelelő kapcsolódás után
teljesen rejtve van a motorház pereme alatt.
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PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

• Az alumínium tengely megfelelő

csatlakoztatása után nyomja le az üvegszál
erősítésű nyelet, hogy az rácsússzon a
motorház nyílására.

• Keresse meg a két darab szállított imbusz

csavart és illessze be azokat a piros fedélen
lévő furatokba. A motorházon lévő piros fedél
az szorítóelem, amely a helyén tartja a
nyelet.

• A szállított 4 mm-es imbuszkulcs

segítségével húzza meg kissé az imbusz
csavarokat. Folytassa a csavarok
meghúzását váltogatva addig, amíg mindkét
csavart szorosan meg nem húzta.
Megjegyzés: Esetleg a piros fedelet
szorosan rá kell nyomnia a motorházra,
hogy a csavarok elérjék a belső meneteket.

KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS

A VEZETŐLEMEZ- ÉS LÁNCOLAJ
TARTÁLY FELTÖLTÉSE
FONTOS! A VEZETŐLEMEZ ÉS
LÁNCOLAJ MEGAKADÁLYOZZA AZ
IDŐ ELŐTTI ELHASZNÁLÓDÁST.
SOHASE MŰKÖDTESSE AZ ÁGVÁGÓ
FŰRÉSZT, HA NINCS LÁTHATÓ OLAJ.
ELLENŐRIZZE GYAKRAN AZ OLAJSZINTET,
ÉS SZÜKSÉG SZERINT TÖLTSE FEL.
A vezetőlemez- és láncolaj elengedhetetlen a
vezetőlemez és a lánc megfelelő kenéséhez.
Az ágvágó fűrész automatikus olajozó
rendszerrel rendelkezik, amely olajat juttat a
vezetőlemezre és a láncra működés közben,
megfelelő kenést biztosítva azok számára.
Használjon OREGON® vezetőlemez- és
láncolajat. Alacsony súrlódást és gyorsabb
favágást biztosít. SOHASE használjon olyan
olajat vagy kenőanyagot, amely nem
kifejezetten a vezetőlemez és lánc kenésére
szolgál. Eltömődhet az olajrendszer, amely a
vezetőlemez és a lánc idő előtti
elhasználódását okozhatja.

• Helyezze az ágvágó fűrészt az oldalára egy
szilárd, egyenes felületre úgy, hogy az
olajsapka kerüljön felülre (5. ábra).
5. ábra

• Tisztítsa meg a szennyeződésektől az olajsapka
környékét.

• Vegye le a sapkát.
• Óvatosan öntsön vezetőlemez- és láncolajat
a tartályba.

• Szerelje vissza az olajsapkát és

ellenőrizze, hogy látható-e az olaj a
tartályban.

Ha nem látható olaj a tartályban, akkor
további olajra van szükség.

AE 0414 – F/N 563398
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KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS

A VEZETŐLEMEZ ÉS A
FŰRÉSZLÁNC SZERELÉSE

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

• Vezesse a fűrészláncot a meghajtó

lánckerék köré úgy, hogy a láncszemek
vágóélei a vezetőlemez felső élén a
vágófejtől kifele nézzenek (7. ábra).
7. ábra

FIGYELMEZTETÉS! AZ
AKKUMULÁTOROS GÉPEK MINDIG
BEKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN VANNAK,
HA AZ AKKUMULÁTOR BE VAN
HELYEZVE, ÉS ELINDULHATNAK
VÉLETLENÜL. VEGYE KI
AZ AKKUMULÁTORT AZ ÁGVÁGÓ
FŰRÉSZBŐL A KITOLHATÓ NYÉL,
A VEZETŐLEMEZ ÉS A LÁNC
FELSZERELÉSE ELŐTT.
Viseljen kesztyűt és vegye ki az
akkumulátort. Gondoskodjon arról, hogy a
vezetőlemez alaplap, a hajtó lánckerék és a
feszítőpecek szennyeződésektől mentes
legyen.

• Állítsa a feszítőcsavart a lehető legtávolabbra
a vágófej hátsó része felé, amennyire csak
lehet.

• Helyezze fel a vezetőlemezt a szerelő

• Illessze a láncot a vezetőlemez hornyába és

csúsztassa a vezetőlemezt a motortól elfele,
hogy a lánc megfeszüljön (8. ábra). Állítsa be
a feszítőpecek helyzetét úgy, hogy
beleakadjon a vezetőlemez furatába.
8. ábra

alaplapra, csúsztassa a vezetőlemez hornyot
az illesztőperemre (6. ábra) ügyelve arra,
hogy a feszítő pecek a vezetőlemez hátsó
részének alsó furatába kerüljön.
6. ábra
VEZETŐLEMEZALAP
ILLESZTŐPEREM
ILLESZTŐCSAP
FESZÍTŐCSAVAR

• Szerelje fel az oldalfedelet ügyelve arra,
hogy a láncfogó megfelelően a furatba
kerüljön, majd húzza meg kissé az
oldalfedél gombot (9. ábra).

FESZÍTŐ PECEK

9. ábra

FONTOS! A FŰRÉSZLÁNCOT MEGFELELŐ
MÓDON MEG KELL FESZÍTENI A
HASZNÁLAT ELŐTT. LÁSD „A
FŰRÉSZLÁNC MEGFESZÍTÉSE” RÉSZT.
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A FŰRÉSZLÁNC MEGFESZÍTÉSE

KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS

• Húzza meg az oldalfedél gombot.
• A lánc feszítése akkor jó, ha – kesztyűs kézzel
– kell egy kis erőfeszítés ahhoz, hogy a láncot
elhúzhassa kissé a vezetőlemez körül. A
láncnak érintkeznie kell a vezetősín alsó
sínjével (12. ábra)

FIGYELMEZTETÉS! AZ
AKKUMULÁTOROS GÉPEK MINDIG
BEKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN VANNAK,
HA AZ AKKUMULÁTOR BE VAN HELYEZVE,
ÉS ELINDULHATNAK VÉLETLENÜL. VEGYE
KI AZ AKKUMULÁTORT AZ ÁGVÁGÓ
FŰRÉSZBŐL A KITOLHATÓ NYÉL, A
VEZETŐLEMEZ ÉS A LÁNC FELSZERELÉSE
ELŐTT.

12. ábra

Viseljen kesztyűt.

• A láncfeszítés előtt vegye ki az akkumulátort.
• Lazítsa meg az oldalfedél gombot.
• Emelje fel a vezetőlemez elejét (10. ábra)
és húzza meg a feszítőcsavart.
10. ábra

Rövid használat után hagyja a láncot lehűlni
és ellenőrizze újra a feszességét (előtt vegye
ki az akkumulátort). Figyelje a feszítést
gondosan a használat első fél órájában,
majd rendszeresen a lánc élettartama során.
Állítsa be szükség szerint, ha a lánc és a
vezetőlemez annyira lehűlt, hogy meg lehet
fogni. Sohase húzza meg a láncot, ha forró.
A fűrészlánc a normál használat
eredményeként megnyúlik, de az elégtelen
olajkenés, az agresszív használat vagy a
javasolt karbantartás elmaradása idő előtt
nyúlást eredményezhet.

• Húzza meg a feszítőcsavart annyira, hogy a

vezetőlemez alatt lévő vágószemek érintsék
a vezetőlemezt (11. ábra)
11. ábra

AE 0414 – F/N 563398
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OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
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ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ KEZELÉSE

ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ KEZELÉSE
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ
FIGYELMEZTETÉS! AZ ELEKTROMOS
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÖLTSE
AZ AKKUMULÁTORT ESŐBEN!

AKKUMULÁTOR LED-ES
TÖLTÉSSZINT JELZŐ
A lítium-ion akkumulátor LED-es töltésszint
jelzővel rendelkezik. Az akkumulátor
töltésszintjének ellenőrzéséhez nyomja meg a
kijelző gombot az akkumulátor előlapján
(13. ábra).
Nincs kijelzés: újratöltés.
Egy folyamatosan világító zöld
jelzőlámpa: töltés kevesebb 25%-nál
Használat előtt töltse fel az akkumulátort.
Két darab folyamatosan világító zöld
jelzőlámpa: 26–50%-os töltöttség.
Három darab folyamatosan világító zöld
jelzőlámpa: 26–50%-os töltöttség.
Négy darab folyamatosan világító zöld
jelzőlámpa: 76–100%-os töltöttség.

13. ábra
KIJELZŐ GOMB
JELZŐLÁMPÁK

Kizárólag a töltőhöz adott kábeleket
használja. Első használat esetén ellenőrizze,
hogy a dugó típusa megfelel-e a
konnektornak.

TÖLTŐ LED-ES TÖLTÉSI
ÁLLAPOT KIJELZŐ
Az akkumulátortöltő LED-es töltési állapot
kijelzővel rendelkezik, amely jelzi a töltés
állapotát, valamint azokat a körülményeket,
amelyek késleltethetik vagy megakadályozzák
a töltést (15. ábra)
Megjegyzés: Nincs kijelzés mindaddig, amíg
nem helyezi be az akkumulátort.
Villogó narancs jelzőlámpa:
hibaállapot fennállása. Több
lehetséges oka lehet. Lásd a
használati utasítás „Hibakeresés”
című részét.
Folyamatosan világító narancs
jelzőlámpa: az akkumulátor
hőmérséklete az engedélyezett
tartományon kívül van (0 °C – 40 °C).
Hagyja, hogy az akkumulátor az
engedélyezett hőmérséklettartományba kerüljön a töltés előtt.
Az akkumulátor a töltőn maradhat
addig, amíg a hőmérséklete
kiegyenlítődik. A töltés akkor kezdődik
meg, amikor az akkumulátor eléri a
megfelelő hőmérsékletet.

15. ábra

A TÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSA
Ha a töltő különálló hálózati kábellel
rendelkezik, csatlakoztassa a töltő kábelét a
töltőhöz és egy megfelelő elektromos
konnektorhoz (14. ábra)
14. ábra
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Villogó zöld jelzőlámpa:
az akkumulátor töltődik.
Folyamatosan világító zöld jelzőlámpa:
az akkumulátor használatra kész.
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AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
FIGYELMEZTETÉS! HA NEM A HELYES
TÖLTÉS ELJÁRÁST ALKALMAZZA, TÚL
NAGY TÖLTŐFESZÜLTSÉG, TÚL NAGY
TÖLTŐÁRAM ALAKULHAT KI, NEM
TUDJA KÉZBEN TARTANI A TÖLTÉST,
VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK
SZIVÁROGHATNAK KI, TÚL NAGY HŐ,
ROBBANÁS VAGY TŰZ KELETKEZHET.
TARTSA BE A TÖLTÉSRE VONATKOZÓ
UTASÍTÁSOKAT!
Ha a töltőkábel csatlakoztatva van a töltőhöz
és az elektromos konnektorhoz, igazítsa az
akkumulátoron lévő hornyokat a töltőn található
sínekhez, és csúsztassa be teljesen az
akkumulátort a töltőbe (11. ábra)

ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ KEZELÉSE

AZ AKKUMULÁTOR
BEHELYEZÉSE ÉS KIVÉTELE
Kizárólag a jelen használati utasításban
meghatározott OREGON® márkájú
akkumulátorokat használjon.
Igazítsa az akkumulátoron lévő hornyokat az
akkumulátorrekesz belsejében található
sínekhez. Pontosan illessze be az
akkumulátort a gép akkumulátorrekeszébe,
nyomja be annyira, amíg a helyére nem
kattan (17. ábra).
17. ábra

16. ábra

Az akkumulátor kivételéhez emelje fel az
akkumulátor kioldót és vegye ki az akkumulátort
(16. ábra).
18. ábra

Ellenőrizze a töltést a töltésállapot kijelzőn.

AE 0414 – F/N 563398
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ÁLTALÁNOS KEZELÉS

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
Balkezes használat esetén, fogja meg a
kitolható nyelet kényelmesen a jobb kezével és
a hátsó fogantyút a ballal (20. ábra).
20. ábra

VESZÉLY! A SÚLYOS SZEMÉLYI
SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
NE NYÚJTÓZKODJON ÉS NE ÁLLJON
OLYAN LÉTRÁRA, FELLÉPŐRE VAGY
BÁRMELY EMELVÉNYRE,
AMELY NINCS TÖKÉLETESEN
BIZTOSÍTVA!
VESZÉLY! A SÚLYOS SZEMÉLYI
SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
NE ÁLLJON AZ ALÁ AZ ÁG ALÁ, AMELYEN
ÉPPEN DOLGOZIK! ÁLLJON MEGFELELŐ
TÁVOLSÁGRA, HOGY AZ ÁGAK
BIZTONSÁGOSAN HULLHASSON LE
A FÖLDRE.

BALKEZES FOGÁS

Tartsa az ágvágó fűrészt körülbelül 60°-os
szögben (21. ábra); ez a legkevésbé fárasztó
testhelyzet, ugyanakkor segít biztonságos
távolságot tartani a lehulló ágaktól.

21. ábra

FIGYELMEZTETÉS!
A SÉRÜLÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN MINDIG VISELJEN
MEGFELELŐ SZEMÜVEGET,
HALLÁSVÉDELMET ÉS VÉDŐSISAKOT!

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET
Az ágvágó fűrész 0 °C – 40 °C közötti
hőmérsékleten való üzemeltetésre készült.
60°

MEGFOGÁS
Mindig mindkét kezével tartsa a gépet.
Jobbkezes használat esetén, fogja meg a
kitolható nyelet kényelmesen a bal kezével és a
hátsó fogantyút a jobbal. Ujjaival fogja át a
fogantyúkat (19. ábra)
19. ábra

JOBBKEZES FOGÁS
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BIZTONSÁGOS TESTTARTÁS
Álljon mindkét lábával szilárdan a talajon,
súlyát egyenletesen terhelje rá mindkét
lábára.
Tartsa az ágvágó fűrészt a lehető legközelebb
a testéhez, hogy megőrizze uralmát a gép
felett (22. ábra).

ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ KEZELÉSE

• A hevedert a fején átvetve a kapcsolót

működtető kezével ellentétes vállán viselje.

• A szíj hosszát állítsa be úgy, hogy a csat

körülbelül a csípője magasságában legyen
(24. ábra).
24. ábra

22. ábra

A HEVEDER HASZNÁLATA
A heveder segít az ágvágó fűrész
egyensúlyozásában és eloszlatja az ágvágó
fűrész súlyát a testén, így kényelmesebbé teszi
a hosszabb idejű használatot.
A heveder gyorszárral rendelkezik, amely
egy kézzel működtethető (23. ábra).

• Helyezze az ágvágó fűrészt egy egyenes
felületre úgy, hogy a hevederfül felfele
nézzen.

• Csatlakoztassa a heveder csatját a
hevederfülhöz (25. ábra).
25. ábra

23. ábra

A NYÉL HOSSZÁNAK A BEÁLLÍTÁSA
Az ágvágó fűrész kitolható nyéllel rendelkezik,
amely nagyobb hatótávolságot tesz lehetővé
magasabb fáknál.
A könnyebb használat érdekében csak
annyira tolja ki a nyelet, amennyire felétlenül
szükség van a biztonságos munkához

• Kapcsolja ki az ágvágó fűrészt és vegye ki
az akkumulátort.

AE 0414 – F/N 563398
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• Fordítsa el a rögzítőgyűrűt balra (1) amíg

a nyél szabadon nem mozgatható (26.
ábra).

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

FAVÁGÁS

• Csúsztatva állítsa a nyelet a kívánt
hosszúságúra (2).
26. ábra

(2)

FAVÁGÁSI ALAPISMERETEK
VESZÉLY! AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN SOHASE HASZNÁLJA A
GÉPET OLYAN VEZETÉKEK KÖZELÉBEN,
AMELYEKBEN ESETLEG ELEKTROMOS
ÁRAM FOLYIK!

(1)

• A nyél rögzítéséhez forgassa a
rögzítőgyűrűt jobbra.

AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ LEÁLLÍTÁSA
Engedje el az indítókapcsolót az ágvágó
fűrész leállításához.

AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ ELINDÍTÁSA
FIGYELMEZTETÉS! A SZEMÉLYI
SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN SOHASE
IKTASSA KI A KAPCSOLÓ RETESZT
ANNAK LERAGASZTÁSÁVAL, DRÓTTAL
VAGY KÖTÉLLEL VALÓ LEKÖTÉSÉVEL.
Ha használja a hevedert, akkor vegye fel a
hevedert és csatlakoztassa a heveder kapcsát
a hevederfülhöz. Fogja meg határozottan a
kitolható nyelet és a hátsó fogantyút (27. ábra)
Nyomja le a kapcsoló reteszt (1) a tenyerével
és az indítókapcsolót (2) az ujjával.

ELEKTROMOS ÍVKISÜLÉS JÖHET LÉTRE KÉT
PONT KÖZÖTT. TARTSON LEGALÁBB 15
MÉTER TÁVOLSÁGOT AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
ÉS BÁRMELY ELEKTROMOS ÁRAMOT
VEZETŐ VEZETÉK VAGY ELEKTROMOS
VEZETÉKET ÉRINTŐ ÁG KÖZÖTT. MIELŐTT
15 MÉTERNÉL KÖZELEBB DOLGOZNA,
LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ ELEKTROMOS
SZOLGÁLTATÓVAL ÉS GYŐZŐDJÖN MEG
ARRÓL, HOGY AZ ÁRAMOT
KIKAPCSOLTÁK-E (28. ábra).
28. ábra

27. ábra
(1) KAPCSOLÓ RETESZ
(2) INDÍTÓKAPCSOLÓ
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OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
FIGYELMEZTETÉS!
A SÉRÜLÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN MINDIG VISELJEN
MEGFELELŐ LÁBBELIT, KESZTYŰT,
SISAKOT, HALLÁSVÉDELMET ÉS
SZEMÜVEGET!
FIGYELMEZTETÉS! A SÉRÜLÉS
VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN MINDIG ÜGYELJEN A
TESTTARTÁSRA ÉS SZILÁRDAN, KÉT
KÉZZEL TARTSA AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZT,
HA A MOTOR MŰKÖDIK!
FIGYELMEZTETÉS! A LEHULLÓ ÁGAK
VISSZAPATTANHATNAK A FÖLDRŐL.
SOHASE DOLGOZZON A VÁGANDÓ
ÁGA ALATT!
Tartsa be az összes vonatkozó országos és
önkormányzati előírást és rendeletet a fák
vágásakor.
Tartson gyakran szünetet, hogy csökkentse
a sérülés veszélyét.
A vágás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy
a fűrészlánc megfelelően feszes-e, működike az automatikus olajozó és a lánc éles-e.
A fűrészlánc kizárólag fa vágására készült.
Ne használja az ágvágó fűrészt semmilyen
más anyag vágására, és ne hagyja, hogy a
lánc érintkezésbe kerüljön szennyeződéssel
vagy kővel. Ezek az anyagok rendkívül
koptató hatásúak, és nagyon rövid idő alatt
lekoptatják a lánc védőbevonatát.

ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ KEZELÉSE
Ne dolgozzon életlen lánccal, mivel megnő a
vágáshoz szükséges erőfeszítés,
egyenetlenné válik a vágás és gyorsabban
elhasználódik az ágvágó fűrész. Sohase
erőltesse a vágást életlen lánccal.
Kezdje meg a vágást úgy, hogy kissé
hozzányomja a vezetőlemez a fának. Csak ki
nyomást alkalmazzon, hagyja, hogy a fűrész
végezze a dolgát.
Tartson állandó sebességet a vágás során,
a nyomást csak a vágás vége előtt csökkentse.
Ha a vágáskor a lánc hirtelen leáll, távolítsa el
a fűrészt a vágásból, és a vágást folytassa az
ágra gyakorolt kisebb nyomás alkalmazásával.

FAÁGAK LEVÁGÁSA
• Tisztítsa meg a munkaterületet. A lehulló

ágak visszapattanhatnak vagy visszacsapódhatnak a fölről, ezért alapvető
fontosságú a talaj megtisztítása, hogy
többféle menekülőút álljon rendelkezésre.

• Tervezze meg a menekülő útvonalat mielőtt
elkezdené a vágást, és gondoskodjon arról,
hogy ne legyen akadályok. Mindig tudja
pontosan, hogy merre tud elmenni a lehulló
ágak útjából.

• Gondoskodjon arról, hogy a bámészkodók

vagy a segítők biztonságos távolságban
legyenek a lehulló ágaktól. A bámészkodók
vagy a segítők sohasem állhatnak
közvetlenül a kezelő előtt vagy mögött.

Élezze meg vagy cserélje ki a fűrészláncot, ha
az alábbiak valamelyike következik be:

• Ha észrevehetően megnő a vágáshoz
szükséges nyomóerő

• Ha az egyetlen akkumulátortöltéssel

végezhető vágások száma lecsökken

• A láncról lejövő faforgács nagyon finom vagy
porszerű

• Mindig ügyeljen a testtartásra és szilárdan, két
kézzel tartsa az ágvágó fűrészt. Ne billenjen ki
az egyensúlyából. Sohase másszon fel a fára
vagy létrára a magas ágak eléréséhez.

• Először az alacsonyabban levő ágakat vágja
mielőtt a magasabban lévő ágakat vágja.

• A vágás megkezdése előtt várja meg, hogy
a fűrész elérje a teljes sebességét.

• Gyakoroljon enyhe nyomás az ágra.

AE 0414 – F/N 563398
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• A hosszú ágak esetén (29. ábra) vágja le

először az ág végét (1), hogy csökkentse az
ágon lévő nyomást, majd vágja le a törzs
közelében (2).

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

• Az ág nagyobb részének az eltávolítása

után végezze el az utolsó vágást a törzs
közelében (31. ábra)
31. ábra

29. ábra

(1)

(2)

• A vastag ágak (10,16 cm-nél vastagabb

átmérőjű ágak) hasadhatnak vagy becsíphetik
a láncot, ha egyetlen vágást készít felülről.
A becsípődés, illetve a hasadás elkerülés
érdekében (30. ábra) először készítsen egy
kicsi könnyítő vágást az ág alsó felén (1), majd
vágja át teljesen az ágat felülről (2).
30. ábra

(2)

(1)
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

FIGYELMEZTETÉS! SÚLYOS SZEMÉLYI
SÉRÜLÉS KÖVETKEZHET BE, HA
NEM CSERÉLTETI KI A SÉRÜLT VAGY
ELHASZNÁLÓDOTT ALKATRÉSZEKET.
RENDSZERESEN ELLENŐRIZZE AZ
ÁGVÁGÓ FŰRÉSZT! A RENDSZERES
ELLENŐRZÉS A HELYES KARBANTARTÁS
ELSŐ LÉPÉSE. TARTSA BE AZ ALÁBBI
ÚTMUTATÁSOKAT A MAXIMÁLIS
BIZTONSÁG ÉS ELÉGEDETTSÉG
ÉRDEKÉBEN. A SÉRÜLT VAGY ERŐSEN
ELHASZNÁLÓDOTT ALKATRÉSZEKET
AZONNAL KI KELL CSERÉLNI.
FIGYELMEZTETÉS! AZ AKKUMULÁTOROS
GÉPEK MINDIG BEKAPCSOLT
ÁLLAPOTBAN VANNAK, HA AZ
AKKUMULÁTOR BE VAN HELYEZVE, ÉS
ELINDULHATNAK VÉLETLENÜL. VEGYE KI
AKKUMULÁTORT AZ ÁGVÁGÓ
FELÜLVIZSGÁLATA, TISZTÍTÁSA VAGY
KARBANTARTÁS VÉGZÉSE ELŐTT.

• Akkumulátor: Az akkumulátornak, beleértve

az érintkezőit is, tisztának, száraznak kell
lennie, ne legyen rajta szúrás, behatás miatti
vagy egyéb sérülés. Az érintkezőknek
tisztának, száraznak és szennyeződésektől
mentesnek kell lenniük.

• Akkumulátorrekesz: Az akkumulátor-

rekesznek tisztának, száraznak és
szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

• Olajszint: Ellenőrizze, hogy az olajtartály
tele van-e a használat előtt.

• Automatikus olajozó: Ha az ágvágó fűrészt

úgy használja, hogy nincs felszerelve a
vezetőlemez és a fűrészlánc, akkor egy kis
mennyiségű olajnak kell kifolynia a
vezetőlemez-alapnál lévő furatból. Lásd az
„Automatikusolajozó ellenőrzése” részt-

• Motorház: Ellenőrizze, hogy nincsenek-e

repedések a fedélen, valamint szennyeződés
a levegő beszívó nyílásokon.

• Heveder: A heveder anyaga nem lehet

behasadva vagy elkopva, és a beállító és
csatlakozó kapocs nem lehet repedt.

• Rögzítőgyűrű: Ellenőrizze, hogy a

rögzítőgyűrű nem repedte-e, illetve nem
sérült-e, és azt, hogy a kitolható nyél szilárdan
rögzíthető a helyén.

VIGYÁZAT! A LÁNCFŰRÉSZ
TISZTÍTÁSAKOR NE MERÍTSE AZT VÍZBE
VAGY EGYÉB FOLYADÉKBA.

Rendszeresen ellenőrizze az alábbi
alkatrészeket:

ELLENŐRZÉS

• Hajtó lánckerék: Ellenőrizze, hogy nincs-e

Minden egyes használat előtt, vagy ha az ágvágó fűrész leesett, vizsgálja meg az alábbiakat:

• Fogantyúk: A hátsó fogantyún és a kitolható

nyélen nem lehetnek repedések vagy egyéb
sérülések. A fogantyúknak tisztának és
száraznak kell lenniük.

• Vezetőlemez: A vezetőlemeznek egyenesnek
kell lennie, nem lehetnek rajta berágódások,
repedések, illetve nem lehet túlzottan
elhasználódott.

mély berágódás, törött fog vagy sorja,

• Feszítőcsavar: Vizsgálja meg a

feszítőcsavar fejét és szárát, hogy nincs-e
túlzottan elkopva, berágódva, illetve egyéb
módon megsérülve.

• Vágófej, oldalfedél alatt: Ellenőrizze, hogy a

vezetőlemez illesztőcsap nem hajlott-e meg,
nincs-e berágódva vagy elkopva, és a
vezetőlemez-alap és az illesztőperem
szennyeződéstől mentes és érintetlen-e.

• Fűrészlánc: A láncnak megfelelően feszesnek

• Töltő: A töltőnek tisztának, száraznak és

• Oldalfedél: Az oldalfedélen nem lehetnek

• Csavarok: Ellenőrizze, hogy az összes

és élesnek kell lennie, és a lánc egyik elemén
sem lehetnek berágódások, repedések, illetve
nem lehetnek túlzottan elhasználódottak. Lásd
„A fűrészlánc feszítése” és „A fűrészlánc
élezése” részeket.
repedések vagy egyéb sérülések. A fedélnek
szorosan kell illeszkednie a fűrész házára
vetemedés nélkül. Ellenőrizze, hogy a láncfogó
nem repedt-e.
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repedéstől és egyéb sérüléstől mentesnek kell
lennie. Az akkumulátor tálcának és az
érintkezőknek szennyeződéstől menteseknek
kell lenniük. A kábel nem lehet kopott vagy
sérült.
csavar meg van-e húzva, különösen a négy
darab rögzítőcsavar a kitolható nyél és a
vágófej között.
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TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! A SÉRÜLÉS
VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN VEGYE KI AZ
AKKUMULÁTORT A TISZTÍTÁS ELŐTT!
VIGYÁZAT! A LÁNCFŰRÉSZ
TISZTÍTÁSAKOR NE MERÍTSE AZT
VÍZBE VAGY EGYÉB FOLYADÉKBA!

• Távolítsa el a faforgácsot és egyéb

szennyeződéseket az akkumulátorrekeszből. Gondoskodjon arról, hogy az
érintkezők tiszták és szárazak legyenek.

• A használat után tisztítsa meg a láncot és a

vezetőlemezt a szennyeződésektől. Törölje le
a fejegységet tiszta enyhén szappanos vízzel
benedvesített törlőkendővel. Sohase
használjon erős tisztító- vagy oldószereket.

• Mindig tisztítsa le a faforgácsot, fűrészport és
a szennyeződéseket a vezetőlemez
hornyából, amikor a fűrészláncot cseréli.

FŰRÉSZLÁNC ÉLEZÉSE

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
A lánc élezéséhez az alábbi szerszámokra van
szükség (kapható készlet formájában az
OREGON®-tól; lásd „Műszaki adatok és
alkatrészek” című részt):

• Reszelő sablon:
• 4,5 mm-es kerek fűrészlánc élező reszelő

(kizárólag speciális fűrészlánc-élező reszelőket
használjon)

• 0,65 mm-es (0,025 inch-es) mélységhatároló szerszám
• Lapos reszelő
A szerszámok összegyűjtése után vegyen fel
kesztyűt és védőszemüveget, és vegye ki az
akkumulátort. Reszelje a láncot a
mélységhatároló beállításához:

• Lazítsa meg az oldalfedél gombot és szerelje
le az oldalfedelet.

• Állítsa a feszítőcsavart a lehető legtávolabbra
a vágófej hátsó része felé, amennyire csak
lehet.

• Távolítsa el a láncot.
• Fogja be a láncot satuba szilárdan.

Javasoljuk, hogy OREGON® márkaszervizzel
éleztesse a láncot, de az élezést a kezelő is
elvégezheti.

• Helyezze a mélységhatároló szerszámot a

FIGYELMEZTETÉS! HA A LÁNCOT
NEM MEGFELELŐEN ÉLEZIK VAGY HA
TÚL ALACSONYRA ÁLLÍTJÁK BE A
MÉLYSÉGHATÁROLÓT, AKKOR MEGNŐ
A SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYE. A
LÁNCOT MINDIG A JELEN HASZNÁLATI
UTASÍTÁSBAN MEGADOTT
SPECIFIKÁCIÓ SZERINT ÉLEZZE.

• Ha a mélységhatároló magasabban van mint a

FONTOS! HA A MEGADOTTAK SZERINT
ÉLEZI A LÁNCOT, AZZAL JAVÍTHATÓK A
FŰRÉSZLÁNC SZENNYEZŐDÉSSEL VALÓ
ÉRINTKEZÉS VAGY EGYÉB OK MIATTI
KISEBB SÉRÜLÉSEI. A SÚLYOSABB
LÁNCSÉRÜLÉSEK (PÉLDÁUL
BETONNAL VALÓ ÉRINTKEZÉS UTÁN)
JAVÍTÁSÁT BÍZZA OREGON®
MÁRKASZERVIZRE, VAGY CSERÉLJE KI
A LÁNCOT!
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lánc tetejére úgy, hogy egy mélységhatároló
kiemelkedjen a szerszám hornyán keresztül.
horony teteje, akkor reszelje le a
mélységhatárolót a szerszám szintjéig egy
lapos reszelővel (32. ábra). Sohase reszelje le
jobban a mélységhatárolót, mint a jelen
használati utasításban megadott
mélységhatároló mérték.
32. ábra

MÉLYSÉGHATÁROLÓ
SZERSZÁM

LAPOS
RESZELŐ
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OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
FONTOS! KIZÁRÓLAG EGY IRÁNYBA
ÉLEZZEN, BELÜLRŐL KIFELE!
SOHASE ÉLEZZEN ODA-VISSZA
MOZDULATOKKAL!

• A mélységhatároló belső oldala felől kifele

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

• Állítsa be úgy a reszelő sablont, hogy a

reszelő sablonon jelölt helyes felső reszelési
szög párhuzamos legyen a lánccal (35. ábra).
35. ábra

reszelje (35. ábra).
33. ábra

RESZELŐ
SABLON

KÜLSŐ

KEREK
RESZELŐ

BELSŐ

• Élezze meg először a lánc egyik oldalán a

• Távolítsa el a mélységhatároló szerszámot.
• A lereszelés után mindig reszelje le az

egyes mélységhatárolók elülső sarkát
párhuzamosra az eredeti lekerekített vagy
emelkedő alakkal (34. ábra).

vágóéleket. 3-szor vagy 4-szer húzza a
reszelőt az egyes vágóélek belseje felöl kifele.
Végezze el ugyan ennyiszer az összes
vágóélnél. Azután fordítsa meg az ágvágó
fűrészt és ismételje meg a lánc másik oldalán
lévő vágóéleknél (36. ábra).
36. ábra

34. ábra

• Reszelje le az esetleges sérüléseket a
• Ismételje meg a láncon az összes

króm felső részen vagy az oldallemezeken
(37. ábra).

mélységhatárolónál.

A mélységhatárolók beállítása után élezze
meg a vágóéleket:

37. ábra

• Helyezze a láncot a reszelő sablonba.

AE 0414 – F/N 563398
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• Az összes vágóél legyen azonos hosszúságú.
• A vágóélek megélezése után a reszelő sablon
segítségével ellenőrizze ismét a
mélységhatárolókat. Szükség esetén igazítsa
ki a mélységhatárolókat.

• Szerelje vissza a láncot, az oldalfedelet és
tegye be az akkumulátort.

A VEZETŐLEMEZ KARBANTARTÁSA
A vezetőlemez egyenletes elhasználódása és
a maximális élettartama érdekében időnként
fordítsa meg a vezetőlemezt.
Viseljen kesztyűt.

• Vegye ki az akkumulátort.
• Lazítsa meg az oldalfedél gombot és szerelje
le az oldalfedelet.

• Állítsa a feszítőcsavart a lehető legtávolabbra
a vágófej hátsó része felé, amennyire csak
lehet.

• Szerelje ki a vezetőlemezt és a láncot.
• Fordítsa meg függőlegesen a vezetőlemezt

(38. ábra) és szerelje vissza a vezetőlemezt
és a láncot a „Vezetőlemez és lánc
összeszerelése” részben leírtak szerint.

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

• Állítsa a feszítőcsavart a lehető legtávolabbra
a vágófej hátsó része felé, amennyire csak
lehet.

• Szerelje ki a vezetőlemez és a láncot.
• Szerelje fel a láncot a „Vezetőlemez és

fűrészlánc összeszerelése” című részben
leírtak szerint.

• Feszítse meg a láncot „A fűrészlánc

megfeszítése” részben leírtak szerint.

ELHASZNÁLÓDOTT
VEZETŐLEMEZ CSERÉJE
FIGYELMEZTETÉS!
AZ ELHASZNÁLÓDOTT VEZETŐLEMEZ
ÉLEI, KÜLÖNÖSEN A HORONY ÉLEI, AHOL
A LÁNC ÉRINTI A VEZETŐLEMEZT,
RENDKÍVÜL ÉLES LEHET.
KESZTYŰ VISELÉSE KÖTELEZŐ!
Ha a vezetőlemez berepedezik vagy körben
az élek túlzottan elhasználódnak, különösen a
horony, ahol a fűrészlánc éri a vezetőlemezt,
akkor ki kell a vezetőlemezt cserélni. Akkor is
ki kell cserélni a vezetőlemezt, ha az elülső
lánckerék elkopott, hiányoznak fogai vagy
nem forog simán.
Viseljen kesztyűt.

38. ábra

• Vegye ki az akkumulátort.
• Lazítsa meg az oldalfedél gombot és szerelje
le az oldalfedelet.

• Állítsa a feszítőcsavart a lehető legtávolabbra
a vágófej hátsó része felé, amennyire csak
lehet.

• Szerelje ki a vezetőlemez és a láncot.
• Szerelje fel a láncot a „Vezetőlemez és
fűrészlánc összeszerelése” című
részben leírtak szerint.

ELHASZNÁLÓDOTT
FŰRÉSZLÁNC CSERÉJE

• Feszítse meg a láncot „A fűrészlánc

megfeszítése” részben leírtak szerint.

Ha a fűrészlánc repedezett vagy kitörtek fogai,
vagy ha már annyira megnyúlt, hogy nem lehet
megfelelően megfeszíteni, akkor ki kell a láncot
cserélni.
Viseljen kesztyűt.

• Vegye ki az akkumulátort.
• Lazítsa meg az oldalfedél gombot és szerelje
le az oldalfedelet.
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HAJTÓ LÁNCKERÉK CSERÉJE

FESZÍTÉS

Minden második fűrészlánc cseréjekor, vagy
ha a lánckerék megsérült, cserélje ki a hajtó
lánckereket.

FONTOS! CSAK AKKOR FESZÍTSE MEG
A FŰRÉSZLÁNCOT, HA A LÁNC HIDEG.
A FORRÓ LÁNC ÖSSZEHÚZÓDHAT ÉS
KÁROSÍTHATJA A VEZETŐLEMEZT,
VAGY KÁROSODHAT A LÁNC, AHOGY
KIHŰL.

Viseljen kesztyűt a vezetőlemez és a
lánc ki- és felszerelésekor.

• Vegye ki az akkumulátort.
• Lazítsa meg az oldalfedél gombot és szerelje

Ha a lánc nem érinti a vezetőlemezt alul
kikapcsolt ágvágó fűrész és hideg lánc esetén,
akkor meg kell azt feszíteni.

• Állítsa a feszítőcsavart a lehető legtávolabbra

Feszítse meg a láncot „A fűrészlánc
megfeszítése” részben leírtak szerint.

le az oldalfedelet.

a vágófej hátsó része felé, amennyire csak
lehet.

• Szerelje ki a vezetőlemez és a láncot.
• Egy kis lapos csavarhúzó segítségével

szerelje le a Seeger-gyűrűt, majd szerelje le a
hajtó lánckereket és az alátéteket (39. ábra).
39. ábra

AKKUMULÁTOR
FONTOS! AZ AKKUMULÁTOR
BELSEJÉBEN NINCSENEK A
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KEZELENDŐ
RÉSZEK. NE SZEDJE SZÉT!
A lítium-ion akkumulátorok meghatározott
élettartammal rendelkeznek. Ha a töltésenkénti
vágási idő jelentősen lecsökken, akkor az
akkumulátor a hasznos élettartamának a
végéhez közeledik és ki kell azt cserélni.

• Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor,

beleértve az érintkezőit is, tiszta, száraz
legyen, ne legyen rajta sérülés, szúrás,
behatás miatti vagy egyéb sérülés. A törött
akkumulátorok tüzet okozhatnak és
veszélyes vegyi anyagokat bocsáthatnak ki.

• Helyezze fel az új hajtó lánckereket mindkét
oldalán alátéttel, majd szereljen fel egy új
Seeger-gyűrűt (40. ábra).
40. ábra

• Tisztítsa meg az érintkezőket puha, száraz
törlőkendővel. A szennyeződés vagy olaj
miatti rossz elektromos kapcsolódás
teljesítményvesztést okozhat.

TÖLTŐ
• Húzza ki a töltőt a konnektorból.
• Tisztítsa meg az érintkezőket puha,
száraz törlőkendővel.

• Cserélje ki a vezetőlemezt és a láncot a

„Vezetőlemez és fűrészlánc összeszerelése”
című részben leírtak szerint.

• Feszítse meg a láncot „A fűrészlánc

megfeszítése” részben leírtak szerint.
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OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
KARBANTARTÁS
ÉS TISZTÍTÁS
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
HIBAKERESÉS
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

HIBAKERESÉS
Használja az alábbi táblázatot az ágvágó fűrésszel kapcsolatos lehetséges problémák
lehetséges megoldásainak megkereséséhez. Ha a javasoltak nem oldják meg a problémát,
olvassa el a „Szerviz és támogatási információk” részt.
TÜNET
A motor leáll vágás
közben

A motor nem
működik vagy
szakaszosan
működik

A motor működik,
de a lánc nem
forog

Az ágvágó fűrész
nem vág
megfelelően

A vezetőlemez
és a lánc
túlzottan forró
és/vagy füstöl
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LEHETSÉGES OK

JAVASOLT MŰVELETEK

A lánc beszorult a
vágásba

Készítsen alulról nyomásmentesítő bevágást az
ágon. Lásd „Favágás”.

Vezérlőrendszer
túlmelegedés

Hagyja lehűlni a vezérlőrendszert.

Kimerült az akkumulátor

Töltse fel. Lásd „Akkumulátor és töltő”.

Nem nyomta le a
kapcsoló reteszt

Az indítókapcsoló lenyomása előtt nyomja le
teljesen a kapcsoló reteszt. Lásd „Általános
kezelés”.

Nincs jól behelyezve az
akkumulátor

Nyomja be az akkumulátort a rekeszbe addig, hogy
a helyére kattanjon.

Az akkumulátor
érintkezők piszkosak
Hideg az akkumulátor

Szerelje ki az akkumulátort, távolítsa el a
szennyeződést a rekeszből, majd tisztítsa meg az
érintkezőket tiszta, száraz törlőkendővel.
Hagyja felmelegedni az akkumulátort a 0 °C-os
minimális üzemi hőmérsékletre.

Szennyeződés az
oldalfedélben

Vegye ki az akkumulátort, majd szerelje le az
oldalfedelet és tisztítsa meg.

Motor túlmelegedés

Hagyja lehűlni a motort.

A lánc nem kapcsolódik
a fogaskerékhez

Szerelje be újra a láncot, gondoskodjon arról, hogy a
lánc hajtószemei jól illeszkedjenek a hajtó lánckerékhez. Lásd „Elhasználódott fűrészlánc cseréje”

A vezetőlemez első
lánckereke nem forog

Cserélje ki a vezetőlemezt. Lásd „Elhasználódott
vezetőlemez cseréje”.

A meghajtó tengely nem
jól kapcsolódik a
motorház csatlakozóhoz

Lásd „Kitolható nyél összeszerelése”.
A hajtótengelynek megfelelően kell kapcsolódnia.

Nem megfelelő
láncfeszesség

Feszítse meg a láncot. Lásd „A fűrészlánc
megfeszítése”.

Életlen lánc

Lásd „A fűrészlánc élezése”.

Lánc fordítva van
felszerelve

Szerelje fel a láncot úgy, hogy a fogak a megfelelő
irányba álljanak. Lásd „Elhasználódott fűrészlánc
cseréje”
Cserélje ki a láncot. Lásd „Elhasználódott fűrészlánc
cseréje”
Ellenőrizze az olajszintet. Szükség esetén töltse fel
az olajtartályt. Lásd a „Vezetőlemez- és láncolaj
tartály feltöltése”

Elhasználódott lánc
Száraz vagy túlzottan
megnyúlt lánc
A lánc nincs a
vezetőlemez hornyában

Igazítsa bele a láncot a horonyba. Lásd „A
vezetőlemez és a fűrészlánc szerelése”

Nem megfelelő a lánc
kenése

Ellenőrizze az olajszintet. Szükség esetén töltse fel
az olajtartályt. Lásd a „Vezetőlemez- és láncolaj
tartály feltöltése”
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HIBAKERESÉS

TÜNET

LEHETSÉGES OK
Az akkumulátor
magas/alacsony
hőmérséklet elleni
védelme bekapcsolódott

Az akkumulátor
nem töltődik

Rövid töltésenkénti
vágási idő

Szennyezett vagy
sérült érintkezők az
akkumulátoron vagy a
töltőn

JAVASOLT MŰVELETEK
Ez akkor következhet be, ha a fűrészt
folyamatosan magas hőmérséklet mellett
működteti vagy ilyen hőmérsékleten van.
Hagyja, hogy az akkumulátor az engedélyezett
hőmérséklettartományba kerüljön a töltés előtt.
Lásd „Akkumulátor és töltő”.
Ellenőrizze az érintkezőket mind az akkumulátoron,
mind a töltőn. Szükség esetén tisztítsa meg a
használati utasításban megadottak szerint.
Helyezze újra a töltőre az akkumulátort,
gondoskodjon arról, hogy az jól a helyén legyen.

Az akkumulátor elérte
élettartama végét

Minden akkumulátor korlátozott élettartammal
rendelkezik. Ha az akkumulátor két évesnél
öregebb vagy gyakran töltötték fel, akkor lehet,
hogy már ki kell cserélni. Kizárólag az ágvágó
fűrészhez megadott akkumulátort használjon.

Hibás töltő

Ellenőriztesse a töltőt márkaszervizben

Életlen lánc

Lásd „A fűrészlánc élezése”.

Elhasználódott lánc

Cserélje ki a láncot. Lásd „Elhasználódott
fűrészlánc cseréje”

Száraz lánc

Ellenőrizze az olajszintet. Szükség esetén töltse fel
az olajtartályt. Lásd a „Vezetőlemez- és láncolaj
tartály feltöltése”

Túlfeszített lánc

Lásd „A fűrészlánc megfeszítése”.

Helytelen vágási
technika

Kövesse az „Favágás” részben leírtakat.

Szennyeződés az
oldalfedélben
Nincs jól behelyezve az
akkumulátor

Vegye ki az akkumulátort, majd szerelje le az
oldalfedelet és tisztítsa meg.
Töltse fel. Lásd „Akkumulátor és töltő”.

1. Gondoskodjon arról, hogy a töltő kábele

Villogó narancs
jelzőlámpa a
töltő állapot
kijelzőnél

AE 0414 – F/N 563398

Töltő rövidzárlat, túl
nagy töltőáram, túl nagy
töltőfeszültség,
szakadás az
akkumulátornál vagy
töltési/előtöltési idő hiba

csatlakozzon mind a töltőhöz, mind a
konnektorhoz.
2. Gondoskodjon arról, hogy a töltő megfelelő
feszültséget kapjon.
3. Próbáljon meg egy másik akkumulátort tölteni
ezzel a töltővel.
Ha a probléma nem szűnik meg, ellenőriztesse a
működését márkaszervizzel.
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MŰSZAKI ADATOK ÉS ALKATRÉSZEK

MŰSZAKI ADATOK ÉS ALKATRÉSZEK
FIGYELMEZTETÉS! AZ ITT MEGADOTTAKTÓL ELTÉRŐ CSEREALKATRÉSZEK
HASZNÁLATA MEGNÖVELI A SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYÉT! SOHA NE HASZNÁLJON
A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN MEGADOTTAKTÓL ELTÉRŐ VÁGÓ ESZKÖZÖKET!
CSERE ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZ SZÁM

VEZETŐLEMEZ

564284

FŰRÉSZLÁNC

90PX034E

AKKUMULÁTOR, TÍPUS: B600E

562391

AKKUMULÁTOR, TÍPUS: B400E

548206

TÖLTŐ KÁBELLEL, TÍPUS: C600

EU – 554933
UK – 554872
AU/NZ – 560663

GYORSTÖLTŐ KÁBELLEL, TÍPUS: C750

EU – 558697
UK – 558698
AU/NZ – 558699

FŰRÉSZLÁNC ÉLEZŐ KÉSZLET

EU/UK – Q105860
AU/NZ – 38278

TÖLTŐ, TÍPUSA: C600
BEMENET

100–240 V~

50–60 Hz

KIMENET

41,5 V

HÁLÓZATI KÁBEL

EU P/N: 547383

60 W

1,25 A
UK P/N: 547384

UK P/N: 559380

AKKUMULÁTOR
TÍPUS

LÍTIUM-ION

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

0 °C – 40 °C

TÍPUS

KAPACITÁS,
NÉVLEGES

FESZÜLTSÉG,
NÉVLEGES

C600 TÖLTÉSI
IDŐ (KB.)

B600E

4,00 AH / 144 WH

+36 V DC

210 PERC

B400E

2,40 AH / 89 WH

+37 V DC

120 PERC

B500S

1,25 AH / 47 WH

+37 V DC

60 PERC

ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
OLAJ KAPACITÁS

100 ml

VEZETŐ- ÉS LÁNCOLAJ

OREGON® MÁRKÁJÚ

SZÁRAZ TÖMEG AKKUMULÁTORRAL

6,12 kg

3,5 lb

SZÁRAZ TÖMEG AKKUMULÁTOR,
VEZETŐLEMEZ ÉS LÁNC NÉLKÜL

4,90 kg

0,8 lb

ZAJSZINT

103 dB LWA (K, 2,7 dB)

REZGÉS

3.3 m/s2 (elöl), 3.0 m/s2 (hátul) (K, 0.8 m/s2)

MAX. VEZETŐLEMEZ HOSSZÚSÁG

20 cm (8 inch)

LÁNCOSZTÁS

3/8 inch-es Low Profile™

VEZETŐSZEM VASTAGSÁG

1,1 mm (0,043 inch)

LÁNCKERÉK FOGAK SZÁMA

7

LÁNCSEBESSÉG TERHELÉS NÉLKÜL

14,5 m/s (47,4 ft/s)
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GARANCIA ÉS SZERVIZ

OREGON® AKKUMULÁTOROS GÉPEK
PS250 TÍPUSÚ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

GARANCIA ÉS SZERVIZ
GARANCIA
A Blount, Inc. garanciát vállal az összes
regisztrált OREGON® akkumulátoros gépre,
akkumulátorra és töltőre az eredeti vásárlás
napjától számított két (2) évig, illetve egy (1)
évig, ha ipari célokra használják. Ez a
korlátozott garancia az OREGON® Cordless
Tool System által gyártott termékekre
vonatkozik. A garancia ideje alatt a Blount
kicseréli, vagy saját döntése alapján, kijavítja
kizárólag az eredeti vásárló számára
ingyenesen azt a terméket vagy alkatrészt,
amelyet a Blount vizsgálata anyag és/vagy
gyártási hibásnak minősít. A vásárló viseli a
szállítások költségét, valamint a garancia
alapján cserére benyújtott bármely alkatrész
kiszerelésének a költségét.

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁSI
INFORMÁCIÓK
Látogasson el hozzánk OregonCordless.com
címen az ügyfélszolgálati információkért, vagy
lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal
segítség, további műszaki tanácsok, javítás
vagy cserealkatrészek illetve a gép
regisztrálása ügyében Az ország-specifikus
telefonszámok az „Ügyfélszolgálat
országonként” című részben találhatók.
A biztonság érdekében kizárólag eredeti gyári
cserealkatrészeket használjon a gépekhez.
A szervizközpontunkban képzett szakemberek
dolgoznak, akik támogatást és segítséget
nyújtanak az összes OREGON® akkumulátoros
gép beállítása, javítása vagy cseréje ügyében.

Ha regisztrálni szeretné a gépet, látogasson
el az OregonCordless.com honlap
„támogatás” pontjára.

ŐRIZZE MEG AZ EREDETI NYUGTÁT
Kérjük, csatolja a vásárlás eredeti nyugtáját
ehhez a használati utasításhoz és őrizze
azt meg. A garanciális javításhoz, kérjük,
vigye el a terméket és a nyugtát ahhoz a
kereskedőhöz, akinél vásárolta azt. Vagy lépjen
velünk kapcsolatba a „Ügyfélszolgálatok
országonként˝ részben leírtak szerint.
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EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EK – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A Blount International Inc.

4909 SE International Way, Portland Oregon, 97222 USA

KIJELENTI, HOGY AZ ALÁBBI TERMÉK(EK):
Akkumulátoros ágvágó fűrész

Márka:

OREGON®

Típus:

PS250

MEGFELEL(NEK) AZ ALÁBBI EURÓPAI DIREKTÍVÁKNAK ÉS SZABVÁNYOKNAK:
EK DIREKTÍVÁK:

GÉPEKRE VONATKOZÓ DIREKTÍVA 2006/42/EK
EMV 2004/108/EG
EMC DIREKTÍVA 2004/108EK
ZAJ DIREKTÍVA 2000/14/EK
REZGÉS DIREKTÍVA 2002/44/EK

VÁLLALATI KÉPVISELŐ:

EURÓPAI MŰSZAKI KAPCSOLATTARTÓ:

Kevin Cyrus
Vezető – Termékbiztonság és megfelelőség, Blount International Inc.
Portland OR 97222 USA

Mr. Marnix Kuypers
Blount International-Europe-S. A.
Rue Emile Francqui, 5
B 1435 Mont-Saint-Guibert,
Belgium

DÁTUM/HELY:
2013. július 1., Portland OR
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
ORSZÁGONKÉNT

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ORSZÁGONKÉNT
ORSZÁG

TELEFON

E-MAIL CÍM

Franciaország

0-800 913086

Info.FR@OregonCordless.com

Németország

0800-180-2167

Info.DE@OregonCordless.com

UK

0-800-098-8536

Info.UK@OregonCordless.com

Svédország

020-100230

Info.SE@OregonCordless.com

Ausztrália

1800 648 647

Info.AU@OregonCordless.com

Új-Zéland

0508-056868

Info.AU@OregonCordless.com

Összes többi ország

+32 10 30 11 11

Info.EU@OregonCordless.com

Importálja:
OREGON® Cordless Tool System | Blount
Europe SA Rue Emile Francqui, 5
B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium
+32 10 30 11 11
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Blount International Inc.
4909 Southeast International Way
Portland, OR 97222-4679
USA

OregonCordless.com

