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Figyelem! Veszély! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a kezelési útmutatót! 
 
 

 
Figyelem! Viseljen hallásvédő eszközt! A zaj halláskárosodást okozhat. 
 
 

 
Figyelem! Viseljen porvédő maszkot! Ha fával vagy más egyéb anyaggal dolgozik, akkor a munka 
során egészségre ártalmas por keletkezhet. Azbeszttartalmú anyagokkal dolgozni tilos! 
 
 

 
 
Figyelem! Használjon védőszemüveget! A munkálatok során keletkező szikrák, illetve a gépből kirepülő 
szilánkok, a forgács és a por szemsérüléseket okozhatnak, vagy a látás elvesztéséhez vezethetnek. 
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Figyelem! Veszély! 
A személyi sérülések és az anyagi kár 
elkerülése érdekében a készülék használata 
közben bizonyos óvintézkedéseket be kell 
tartani. Ezért kérjük, gondosan tanulmányozza át 
a mellékelt kezelési útmutatót és a biztonsági 
előírásokat. Tartsa az útmutatót olyan helyen, 
hogy a szükséges információkhoz bármikor 
hozzáférhessen. Ha a készüléket továbbadja, 
akkor adja vele oda a mellékelt 
kezelési/biztonsági útmutatót is. Nem vállalunk 
felelősséget az olyan balesetekért és károkért, 
amelyek az útmutatóban leírtak figyelmen kívül 
hagyása miatt következnek be. 
 
 
1. Biztonsági útmutatások 
 
A biztonsági útmutatásokat a mellékelt füzetben 
találja. 
Figyelem! Veszély! 
Olvassa el a biztonsági útmutatásokat és 
utasításokat! A biztonsági útmutatások és a 
kezelési útmutatóban leírtak betartásának 
elmulasztása elektromos áramütéshez, tűzhöz 
és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet. 
Őrizze meg a biztonsági és a kezelési 
útmutatásokat és utasításokat. 
 
 
2. A készülék áttekintése, szállítási 

terjedelem 
 
2.1 A készülék áttekintése (1/2. ábrák) 
1. BE/KI kapcsoló gomb 
2. BE/KI kapcsoló gomb rögzítőgombja 
3. Fűrészlap vezető 
4. Fűrészlap befogó 
5. Tartókengyel 
6. Fűrészlap 
 
2.2 Szállítási terjedelem 
Vegye ki a készülék darabjait a csomagolásból, 
és ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelemben 
megadott valamennyi alkatrészt mellékelték-e.  
• Nyissa ki a csomagolást, és vegye ki 

óvatosan a készüléket. 
• Távolítsa el a csomagolóanyagot, valamint a 

csomagolási és szállítási rögzítéseket (ha 
vannak ilyenek). 

• Ellenőrizze, hogy mellékelték-e a szállítási 
terjedelemben felsorolt valamennyi alkatrészt 
és részegységet. 

• Ellenőrizze, hogy találhatóak-e sérülések a 
készüléken és az alkatrészeken. 

• Amennyiben lehetséges, őrizze meg a 
csomagolást a garancia lejártáig. 

 
Figyelem! Veszély! 
A készülék és a csomagolás nem játék! 
TILOS a műanyag zacskókat, fóliákat, és a 
kisebb alkatrészeket gyermekek kezébe adni! 
Ezeket a gyermekek lenyelhetik. 
Fulladásveszély! 
 
• Akkumulátoros kerti fűrész 
• 1x fűrészlap fához 
• Kezelési útmutató 
• Biztonsági útmutatások 
 
 
3. Rendeltetésszerű használat 
 
A megfelelő fűrészlap alkalmazásával az 
univerzális fűrész fa, színesfémek és műanyag 
vágására használható. 
 
A gépet kizárólag a rendeltetésének megfelelő 
célra használja! Bármilyen más, ettől eltérő 
használat nem rendeltetésszerű alkalmazásnak 
minősül. Az így keletkező károkért, illetve 
sérülésekért kizárólag a felhasználó/üzemeltető 
vonható felelősségre; a gyártót nem terheli 
semmilyen felelősség. 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy eszközeink 
rendeltetésszerű használatához nem tartoznak 
hozzá a kereskedelmi, ipari célú és 
reklámtevékenységhez kapcsolódó 
alkalmazások. Nem vállalunk garanciát abban az 
esetben, ha az eszközt reklámozási, 
kereskedelmi, ipari, vagy hasonló jelleggel 
üzemelteti. 
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4. Műszaki adatok 
 
Motor tápfeszültsége: ............................ 18 V d.c. 
Löketszám: ............................... 1500-2800 min-1 
Löketmagasság: ...................................... 20 mm 
Vágásmélység tartókengyel nélkül: .......... 90 mm 
Vágásmélység tartókengyellel: ................. 70 mm 
Fűrészlap maximális szélessége: ............ 1,6 mm 
Súly: ......................................................... 1,2 kg 
 
Figyelem! Veszély! 
Zaj és rezgés 
A zaj- és rezgésértékek az EN 60745 alapján 
kerültek megállapításra. 
 
Hangnyomásszint LpA ....................... 73,9 dB(A) 
Ingadozás KpA ............................................ 3 dB 
Zajszint LWA ..................................... 84,9 dB(A) 
Ingadozás KWA ........................................... 3 dB 
 
Viseljen hallásvédő eszközt! 
A zaj halláskárosodást okozhat. 
A rezgés összértéke az EN 60745 előírásainak 
megfelelően került megállapításra. 
 
Rezgésemisszió-érték ah = 21,251 m/s² 
Ingadozás K = 1,5 m/s² 
 
A megadott rezgésemisszió-értéket egy 
hitelesített mérési eljárással mérik. Az 
elektromos eszköz használatának módjától 
függően ez változhat, bizonyos esetekben pedig 
meghaladhatja a megadott értéket. 
 
A rezgésemisszió-érték az elektromos eszközök 
összehasonlítására használható. 
 
A rezgésemisszió-érték segíthet egy adott káros 
hatás idő előtti kiszűrésében is. 
 
Törekedjen arra, hogy a kibocsátott zaj és a 
rezgés mértéke a lehető legalacsonyabb 
legyen! 
• Kizárólag kifogástalan állapotban lévő 

készülékkel dolgozzon! 
• Rendszeresen tartsa karban, és tisztítsa meg 

a készüléket. 
• A készülék jellemzőihez igazodva válassza 

meg a munkavégzés módját. 
• Ne terhelje túl a készüléket! 
• Szükség esetén ellenőriztesse a gépet. 
• Kapcsolja ki a készüléket, ha nem dolgozik 

vele. 
• Viseljen munkavédelmi kesztyűt. 

Figyelem! 
Maradvány kockázatok 
Bizonyos kockázatokkal akkor is számolnia 
kell, ha a készüléket a rendeltetésének 
megfelelően használja. A készülék 
felépítését, az üzemeltetés módját, és az 
elvégezni kívánt munkát figyelembe véve a 
következő veszélyeket kell számításba 
vennie: 
1. Károsodhat a tüdeje, ha nem visel porvédő 

maszkot. 
2. Halláskárosodást szenvedhet, ha nem visel 

hallásvédő eszközt. 
3. Egészségkárosodást szenvedhet a kézre és 

a karra ható rezgések következtében, ha a 
készüléket hosszabb ideig üzemelteti, nem 
megfelelően használja, vagy nem tartja 
megfelelően karban. 

 
 
5. Üzembe helyezés előtt 
 
Figyelem! 
A fűrész beállításainak módosítása előtt mindig 
vegye le az akkumulátort a készülékről. 
 
5.1 A fűrészlap cseréje (3a. ábra) 
Figyelem! 
Húzza le az akkumulátort a készülékről, ha 
bármilyen munkát végez rajta, illetve, ha ki 
szeretné cserélni a fűrészlapot. 
 
Nyomja össze finoman az átlátszó műanyag 
fedél (3a. ábra/A.) elejét, majd hajtsa fel. 
 
Fordítsa el a fűrészlap befogón (4) található 
gyűrűt (B) a 3a. ábrán szemléltetett módon úgy, 
hogy a fűrészlapot (6) betolhassa a fűrészlap 
befogójának (4) nyílásába. Engedje el a gyűrűt 
(B). A gyűrűnek (B) vissza kell ugrania a 
kiindulási helyzetbe. Ha a gyűrű (B) nem ugrik 
vissza, akkor próbálja meg kézzel 
visszafordítani. Húzza meg a fűrészlapot: így 
ellenőrizheti, hogy megfelelően rögzült-e a 
befogóban. 
 
5.2 A fűrész összeszerelése (3b/3c. ábrák) 
A kengyel (1. ábra/5.) segítségével könnyebben 
irányíthatja a készüléket a munkálatok során. A 
készüléket igény szerint használhatja kengyellel, 
és anélkül is. Nyomja be a rögzítést (3b. 
ábra/A.), majd fentről tolja rá a kengyelt a 
talplemezre. Ügyeljen arra, hogy mindkét csap 
(3c. ábra/A.) megfelelően rögzüljön a talplemez 
furataiban (3c. ábra/B.). Ellenőrizze, hogy a 
kengyel valóban megfelelően rögzült-e. 
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5.3 A lítium akkumulátor csomag töltése 
(4-5. ábrák) 
1. Nyomja be a rögzítőgombot (B), majd húzza 

le az akkumulátor csomagot (A) a 
fogantyúról. 

2. Ellenőrizze, hogy a típustáblán feltüntetett 
feszültségérték egyezik-e a rendelkezésre 
álló hálózati feszültséggel. Csatlakoztassa a 
töltőkészülék hálózati dugóját (C) a dugaljba. 
A zöld LED villogni kezd. 

3. Tolja az akkumulátort a töltőkészülékre. 
 
A 10. pontban lévő, „Töltőkészülék kijelzője” 
táblázat a töltőkészülék LED-kijelzőjének 
értelmezésében nyújt segítséget. 
 
Ha nem tudja feltölteni az akkumulátor 
csomagot, kérjük, ellenőrizze a következőket: 
• van-e áram a dugaljban. 
• a töltőkészülék érintkezői kifogástalan 

állapotban vannak-e. 
 
Ha továbbra sem tölthető az akkumulátor 
csomag, kérjük, küldje el 
• a töltőkészüléket, a töltőadaptert 
• és az akkumulátor csomagot 
a vevőszolgálatunk címére. 
 
5.4 Akkumulátor töltöttségi szint jelző 
(4. ábra/D.) 
Nyomja meg az akkumulátor töltöttségi szint 
jelzőjének kapcsolóját (E). Az akkumulátor 
töltöttségi szint jelző (D) 3 db LED-del jelzi az 
akkumulátorok töltöttségi állapotát. 
 
Mindhárom LED világít 
Az akkumulátor teljesen feltöltődött. 
 
2 vagy 1 LED világít 
Az akkumulátor töltöttségi szintje kielégítő. 
 
1 LED villog 
Az akkumulátor lemerült, töltse fel. 
 
Mindhárom LED villog 
Az akkumulátor teljesen lemerült (mélykisült) és 
meghibásodott. Ne használja többet a 
meghibásodott akkumulátorokat! A 
meghibásodott akkumulátorokat tilos feltölteni! 
 
 

6. Használat 
 
6.1 BE/KI kapcsoló gomb (1. ábra/1.) 
 
Bekapcsolás 
Nyomja meg a rögzítőgombot (2) és a BE/KI 
kapcsoló gombot (1). A BE/KI kapcsoló gombbal 
(1) fokozatmentesen szabályozhatja a készülék 
löketszámát. Minél erősebben nyomja a 
kapcsolót, annál magasabbra emelkedik a 
löketszám. 
 
Kikapcsolás 
Engedje el a rögzítőgombot (2) és a BE/KI 
kapcsoló gombot (1). 
 
6.2 A készülék használata univerzális 
fűrésként (6. ábra) 
A 6. ábrán szemléltetett módon helyezze az 
univerzális fűrészt a levágandó munkadarabra. 
Kapcsolja be a fűrészt, majd vágja el vele az 
anyagot. A vágás sebességének 
megállapításánál mindig vegye figyelembe a 
megmunkálandó anyag tulajdonságait. 
 
6.3 A készülék használata kerti fűrészként  
(7. ábra) 
Helyezze a fűrészt a 7. ábrán látható módon arra 
az ágra, amelyiket le kívánja vágni. Indítsa be és 
nyomja a fűrészt a levágandó ágra. A kengyel 
segítségével egyenesen vághat a készülékkel. A 
vágás sebességének megállapításánál mindig 
vegye figyelembe a megmunkálandó anyag 
tulajdonságait. 
 
 
7. Tisztítás, karbantartás és tartalék 

alkatrészek rendelése 
 
Figyelem! Veszély! 
A készülék tisztítása előtt mindig vegye le az 
akkumulátort. 
 
7.1 Tisztítás 
• Tartsa a biztonsági berendezéseket, a 

szellőzőnyílásokat, valamint a motor 
burkolatát annyira por- és piszokmentesen, 
amennyire csak lehet. Törölje át a készüléket 
egy tiszta textildarabbal, vagy fúvassa át 
finoman sűrített levegővel. 

• Minden egyes használat után tisztítsa meg a 
készüléket. 

• Használjon enyhe szappanos vizet a 
tisztításhoz. Rendszeresen tisztítsa meg a 
készüléket. Ne használjon tisztító- és 
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oldószereket, ezek ugyanis árthatnak a 
készülék műanyag burkolatának. Ügyeljen 
arra, hogy ne szivárogjon víz a készülék 
belsejébe. 

 
7.2 Karbantartás 
A készülék belsejében nincsenek karbantartást 
igénylő részek. 
 
7.3 Tartalék alkatrészek rendelése 
Tartalék alkatrészek rendelésekor a következő 
adatokat tüntesse fel: 
• A készülék típusa 
• Az eszköz cikkszáma (Cikksz.) 
• Az eszköz azonosító száma (A.sz.) 
• A szükséges tartalék alkatrész száma 
Aktuális árak, információk: www.isc-gmbh.info 
 
 
8. Hulladékkezelés, újrahasznosítás 
 
Az eszköz csomagolása a szállítási sérülések 
kiküszöbölésére szolgál. A csomagolás anyaga 
nyersanyag, így az újrafelhasználható, vagy 
újrahasznosítható. Az eszköz és tartozékai 
különböző anyagokból, pl. fémből, műanyagból 
készültek. A hibás részegységeket a veszélyes 
hulladékba kell helyezni. További felvilágosítást 
a szaküzletben, vagy a helyi önkormányzatnál 
kérhet. 
 
 
9. Tárolás 
 
Tárolja a készüléket és annak tartozékait sötét, 
száraz, fagytól védett, és gyermekek által el nem 
érhető helyen. Optimális tárolási hőmérséklet:  
+5 ˚C és +30 ˚C között. A készüléket a gyári 
csomagolásában tárolja. 
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10. A töltőkészülék kijelzője 
 
 

Kijelző 
Értelmezés, hibaelhárítás 

Piros LED Zöld LED 
Nem világít Villog Üzemkész állapot 

A töltőkészüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz. 
Az akkumulátor még nincs benne a töltőkészülékben. 

Világít Nem világít Töltés 
A töltőkészülék gyorstöltés üzemmódban tölti az akkumulátort. 

Nem világít Világít Az akkumulátor töltöttségi szintje 85% és ezzel üzemkész. 
(1,5 Ah akkumulátor töltési ideje: 30 perc) 
(2,0 Ah akkumulátor töltési ideje: 40 perc) 
(3,0 Ah akkumulátor töltési ideje: 60 perc) 
(4,0 Ah akkumulátor töltési ideje: 80 perc) 
(5,2 Ah akkumulátor töltési ideje: 130 perc) 
A készülék ezt követően kíméletes töltésre vált, és teljesen feltölti 
az akkumulátort. 
(1,5 Ah akkumulátor töltési ideje összesen: kb. 40 perc) 
(2,0 Ah akkumulátor töltési ideje összesen: kb. 50 perc) 
(3,0 Ah akkumulátor töltési ideje összesen: kb. 75 perc) 
(4,0 Ah akkumulátor töltési ideje összesen: kb. 100 perc) 
(5,2 Ah akkumulátor töltési ideje összesen: kb. 140 perc) 
Teendő 
Vegye ki az akkumulátort a töltőkészülékből. Húzza ki a 
töltőkészüléket az elektromos hálózatból. 

Villog Nem világít Alkalmazkodó töltés 
A töltőkészülék kímélő töltési üzemmódban üzemel. 
Kímélő üzemmódban (biztonsági okokból) az akkumulátor 
lassabban töltődik: ilyenkor több mint egy órát igényel a feltöltés. 
Ennek okai a következők lehetnek: 
• Régóta nem töltötte fel az akkumulátort, vagy egy teljesen 

lemerült (mélykisütött) akkumulátort kíván feltölteni. 
• Az akkumulátor csomag hőmérséklete kívül esik az ideális, 

(+25 °C - +45 °C) tartományon. 
Teendő 
Várjon, amíg a töltési folyamat befejeződik. Az akkumulátort 
tovább is töltheti. 

Villog Villog Hiba 
Nem lehet feltölteni az akkumulátort. Az akkumulátor 
meghibásodott. 
Teendő 
Tilos feltölteni a meghibásodott akkumulátorokat! Vegye ki az 
akkumulátort a töltőkészülékből. 

Világít Világít Nem megfelelő a hőmérséklet 
Az akkumulátor túl forró (pl. közvetlen napsütésnek tette ki), vagy 
túl hideg (0 °C alatti). 
Teendő 
Vegye ki az akkumulátort és tárolja egy napig 
szobahőmérsékleten (kb. +20 °C-on). 
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Kizárólag EU tagállamok részére 
 
Soha ne dobja az elektromos készülékeket a háztartási hulladékba! 
 
A 2012/19/EK használt elektromos és elektronikus készülékek európai irányelvének, és annak nemzeti 
jogalkotásba ültetése értelmében a használt elektromos készülékeket külön kell összegyűjteni, és 
környezetbarát módon kell újrahasznosítani. 
 
A visszaküldött termékekkel kapcsolatos újrafelhasználási lehetőségek: 
Amennyiben az eszköz tulajdonosa lemond a termékről, gondoskodnia kell annak megfelelő 
újrahasznosításáról. Ezt megteheti a használt készülék újrahasznosítási központba történő leadásával. A 
központ a helyi és ipari hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírásokkal összhangban újrahasznosítja a 
terméket. Ez nem vonatkozik a régi készülékekhez tartozó tartalék alkatrészekre, valamint elektromos 
alkatrész nélküli eszközökre. 
 
 
A dokumentáció vagy a termékkel kapcsolatos anyagok utánnyomása vagy sokszorosítása 
kizárólag az ISC GmbH kifejezett beleegyezésével lehetséges. 
 
 
Műszaki változtatások joga fenntartva! 
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Tisztelt Vásárlónk! 
 
Szolgáltatásainkkal szeretnénk még többet nyújtani Önnek. Kérjük, látogasson el weboldalunkra, és 
tudjon meg többet termékeinkről, szolgáltatásainkról. A www.isc-gmbh.info oldalon keresztül egyszerűen 
és gyorsan intézheti ügyeit. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a termékkel kapcsolatban, kérjük, 
látogasson el weboldalunkra. 
 
A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány művelet, amelynek lebonyolításában weboldalunk a 
segítségére lehet: 
 

• Tartalék alkatrészeket rendelhet 
• Érdeklődhet aktuális áraink felől 
• Ellenőrizheti, hogy van-e készleten a tartalék alkatrészekből 
• Megnézheti, hol vállaljuk a benzines gépek szervizelését 
• Bejelentheti hibás készülékét 
• Meghosszabbíthatja a garanciát (csak bizonyos készülékek esetén lehetséges) 
• Nyomon követheti rendelését 

 

Kérjük, látogasson el weboldalunkra! www.isc-gmbh.info 

 

 

 
 

Tel.: 09951 / 95 920 00 � Fax: 09951/95 917 00 
E-mail: info@einhell.de � Weboldal: www.isc-gmbh.info 

iSC GmbH � Eschenstraße 6 � 94405 Landau/Isar (Németország) 
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