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Important!
Attention!
Achtung!
¡Atención!
Attenzione!
Let op!
Atenção!
OBS!
Observera!
Huomio!
Advarsel!

It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, maintaining and
operating the product.
Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant dassembler,
dentretenir et dutiliser le produit.
Es ist wichtig, dass Sie vor Zusammenbau, Wartung und Benutzung des Produktes die Anweisungen
in dieser Anleitung lesen.
Resulta fundamental que lea este manual de instrucciones antes de realizar el montaje, el
mantenimiento y de utilizar este producto
E importante leggere le istruzioni contenute nel presente manuale prima di montare il prodotto,
svolgere le operazioni di manutenzione sullo stesso e metterlo in funzione.
Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product
monteert, onderhoudt en gebruikt.
É fundamental que leia as instruções deste manual antes da montagem, manutenção e operação
do aparelho.
Det er vigtigt, at man læser instrukserne i denne brugsanvisning, inden man samler, vedligeholder
og betjener produktet.
Det är viktigt att du läser instruktionerna i manualen före montering, användning och underhåll av
produkten.
On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ohjeet ennen tuotteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
Det er viktig at du leser instruksjonene i denne manualen før sammensetning, vedlikehold og bruk
av produktet

Uwaga!
uvedené v tomto návodu.
Figyelem!
operarea produsului.

Tähtis!

Enne masina kokkupanekut, hooldamist ja kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud
juhised kindlasti läbi lugeda.

Upozorenje!
Pomembno!
Upzornenie!

Önemli!

návode.

FIGYELMEZTETÉS
A termék használatakor a biztonsági szabályokat be
kell tartani. A saját és mások biztonsága érdekében
kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a termék használata
el tt. Tartsa meg a kézikönyvet, hátha a kés bbiekben
szüksége lehet rá.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
FIGYELMEZTETÉS
Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és
útmutatást. A gyelmeztetések és utasítások be nem
tartása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést eredményezhet.
rizze meg ezeket a figyelmeztetéseket és utasításokat
a kés bbi tájékozódásra is.
A gyelmeztetésekben a szerszámgép kifejezés
az elektromos hálózatról (kábellel) m ködtetett vagy
akkumulátorról (kábel nélkül) m ködtetett gépet jelenti.
MUNKATERÜLET
A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva.
A rendetlen vagy sötét munkaterületek balesetekhez
vezethetnek.
Az elektromos szerszámgépeket ne m ködtesse
robbanásveszélyes környezetben, mint például
robbanásveszélyes folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos gépekben szikrák
keletkeznek, amik begyújthatják a port vagy a g zöket.
Az elektromos szerszámgép használatakor a
gyerekeket és a kívülállókat tartsa távol. A figyelem
elterel dése az irányítás elvesztését okozhatja.
ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A szerszámgép dugaszának illeszkednie kell
az aljzathoz. Semmilyen módon ne módosítsa
a dugaszt. A földelt elektromos gépekhez ne
használjon adapter dugaszt. A nem módosított és
illeszked dugasz csökkenti az áramütés kockázatát.
Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, mint
például csövekkel, radiátorokkal és h t kkel.
Megnöveli az áramütés kockázatát, ha a teste földeltté
válik.
Ne tegye ki a terméket es nek vagy nedves
környezet hatásának. A szerszámgépekbe kerül víz
növeli az áramütés kockázatát.
Ne rongálja meg a kábelt. A szerszámgép kábelét
soha ne használja a szerszám hordozására,
húzására vagy kihúzására. A kábelt h t l, olajtól,
éles tárgyaktól vagy mozgó alkatrészekt l tartsa
távol. A sérült vagy beakadt kábelek növelik az
áramütés kockázatát.
Szerszámgépnek a szabadban való m ködtetésekor
kültéri használatra is megfelel hosszabbító kábelt
használjon. Kültéri használatra megfelel hosszabbító
kábel csökkenti az áramütés kockázatát.

Ha a szerszámgép használata nedves környezetben
elkerülhetetlen, használjon áram-véd kacsolót
(RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés
kockázatát.
SZEMÉLYI BIZTONSÁG
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Elektromos szerszámgép m ködtetésekor legyen
mindig éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja
a józan eszét. Ne használja a szerszámgépet,
ha fáradt vagy alkohol, gyógyszer illetve más
tudatmódosító szerek hatása alatt áll. A gép
használata közben már egyetlen figyelmetlen pillanat is
súlyos személyi sérüléshez vezethet.
Használjon személyi védelmi eszközöket. Mindig
viseljen véd szemüveget. A védelmi felszerelések,
mint például a pormaszk, a csúszásmentes biztonsági
lábbelik, a véd sisak vagy a fülvéd megfelel
használata csökkenti a személyi sérüléseket.
Kerülje el a véletlen bekapcsolást. A szerszám
szállítása vagy felemelése, az áramellátás és/vagy
akkumulátor csatlakoztatása el tt ellen rizze, hogy
a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Szerszámgépek
szállítása a kapcsolón tartott ujjal vagy bekapcsolt
szerszámgépek áram alá helyezése balesetekhez
vezet.
A szerszámgépr l bekapcsolás el tt távolítson el
minden beállító kulcsot és csavarkulcsot. Egy a
szerszámgép forgó alkatrészén maradt beállító kulcs
vagy csavarkulcs személyi sérülést eredményezhet.
Ne hajoljon ki túlságosan. Mindig tartson megfelel
testtartást és egyensúlyt. Ez a szerszámgép jobb
irányítását teszi lehet vé váratlan szituációkban.
Viseljen megfelel ruházatot. Ne vegyen fel laza
ruhát vagy ékszereket. A haját, a ruháit és a
keszty jét tartsa távol a forgó alkatrészekt l. A laza
ruházat, ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak a
mozgó alkatrészekbe.
Ha a gép el van látva porkivezet vagy -gy jt
berendezésekhez való csatlakozási lehet séggel,
akkor ügyeljen rá, hogy ezeket csatlakoztassák
és megfelel en használják. A porfogó használata
csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.
A SZERSZÁMGÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
Ne er ltesse a terméket. A feladathoz a megfelel
szerszámgépet használja. A megfelel szerszámgép
jobb teljesítménnyel és sokkal biztonságosabban fog
dolgozni olyan körülmények között, amilyenekre azt
tervezték.
Ne használja a szerszámgépet, ha a kapcsoló nem
kapcsol be és ki. Bármilyen szerszámgép veszélyes,
amit a kapcsolóval nem lehet irányítani, ezért azt meg
kell javítani.
Bármilyen beállítás, tartozékcsere elvégzése
vagy a szerszámgép tárolása el tt húzza ki a
szerszámgépet a hálózatból és/vagy vegye ki az
akkumulátort a szerszámgépb l. Az ilyen megel z
biztonsági óvintézkedések csökkentik a szerszámgép
véletlen bekapcsolódásának kockázatát.
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A használaton kívüli gépet gyerekek számára
nem elérhet
helyen tárolja, és ne hagyja,
hogy a szerszámgépet vagy a kézikönyvet nem
ismer személyek használják a szerszámgépet.
Gyakorlatlan felhasználók kezében a szerszámgépek
veszélyesek.
Tartsa megfelel állapotban a szerszámgépeket.
Ellen rizze a mozgó alkatrészek akadását vagy
helytelen beállítását, az alkatrészek törését
és minden más körülményt, ami hatással
lehet a szerszámgép m ködésére. Ha sérült, a
szerszámgépet használat el tt meg kell javítani.
Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámgépek
okoznak.
A vágószerszámok legyenek élesek és tiszták.
A
megfelel en
karbantartott,
éles
vágóél
vágószerszámok kevésbé akadnak be és könnyebben
irányíthatók.
A szerszámgépet, a tartozékokat és a biteket stb.
ezen utasításban leírtaknak megfelel en használja,
figyelembe véve a munkakörülményeket és az
elvégzend feladatot. A szerszámgép rendeltetést l
eltér
m veletekre való használata veszélyes
helyzeteket eredményezhet.
KARBANTARTÁS
A
szerszámgépet
csak
szakképzett
szervizszakemberrel szervizeltesse, csak azonos
cserealkatrészeket használva. Ez biztosítja, hogy
a szerszámgép használata továbbra is biztonságos
legyen.
TOVÁBBI ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Egyes régiókban olyan el írások érvényesek, amelyek
korlátozzák a termék használatát. További információért
forduljon a helyi önkormányzathoz.
Ne hagyja, hogy gyerekek vagy a termék használatát
nem ismer feln ttek használják a terméket. A helyi
el írások korlátozhatják a kezel életkorát.
Minden használat el tt ellen rizze, hogy az összes
kezel szerv és biztonsági eszköz megfelel en
m ködik. Ne használja a gépet, ha a f kapcsoló nem
állítja le a motort.
A termék m ködtetése közben viseljen teljes szem- és
fülvéd t, er s munkakeszty t valamint fejvéd t; poros
m veletek végzésekor viseljen arcmaszkot.
Ne vegyen fel laza ruhát, rövid nadrágot, semmilyen
ékszert, illetve ne legyen mezítláb.
Ha hosszú a haja, azt a vállvonal felett rögzítse, nehogy
beakadjon valamilyen mozgó alkatrészekbe.
Figyeljen a kivetett, repül vagy lees tárgyakra. Az
nézel d k (különösen a gyerekek és a háziállatok)
legyenek legalább 15 m-es távolságra a használati
területt l.
Ne használja a gépet gyenge megvilágítás esetén.
A kezel nek tiszta rálátással kell rendelkeznie a
munkaterületre, hogy azonosíthassa a potenciális
veszélyeket.
Fülvéd
viseletekor csak korlátozottan hallja a
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figyelmeztetéseket (riasztást vagy kiáltást). A
kezel nek jobban oda kell figyelnie arra, hogy mi folyik
a munkaterületen.
Hasonló gépek egymás közelében történ használata
növeli a halláskárosodás veszélyét, valamint annak
veszélyét, hogy más személyek lépnek be az Ön
munkaterületére.
Stabilan álljon és vegyen fel megfelel egyensúlyt.
Ne hajoljon ki túlságosan. A túlzott kinyúlás
egyensúlyvesztést eredményezhet és növelheti a
visszarúgás kockázatát.
A testrészeit tartsa távol a mozgó alkatrészekt l.
Minden használat el tt vizsgálja át a gépet. Ellen rizze
az összes kezel szerv megfelel m ködését. Keressen
meglazult köt elemeket, ügyeljen rá, hogy minden
a véd burkolat és fogantyú megfelel en fel legyen
szerelve és rögzítve. Használat el tt cserélje ki az
összes sérült alkatrészt.
Semmilyen módon ne módosítsa a gépet vagy
használjon a gyártó által nem ajánlott alkatrészeket és
tartozékokat.
Ne engedje, hogy a termék mind alaposabb ismerete
figyelmetlenné tegye. Ne hagyja, hogy a termék
mind alaposabb ismerete (a gyakori használat miatt)
figyelmetlenné tegye. Egy figyelmetlen m velet a
másodperc törtrésze alatt súlyos sérüléseket okozhat.
A fogantyúkat és a fogófelületeket tartsa szárazon,
tisztán, olajtól és ken zsírtól mentesen. A csúszós
fogantyúk és fogófelületek nem teszik lehet vé a gép
kezelését és irányítását egy váratlan helyzetben.
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, ügyeljen
arra, hogy az kültéri használatra alkalmas és a gép
meghajtásához elégséges teljesítmény
legyen.
Sérülés tekintetében minden használat el tt vizsgálja
meg. Használatkor mindig tekerje szét, mert a feltekert
kábelek túlhevülhetnek.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a gép leesett, er s ütést kapott vagy rendellenesen
kezd vibrálni, azonnal állítsa le a gépet, és vizsgálja
át sérülések tekintetében vagy azonosítsa a vibráció
okát Minden sérülést hivatalos szervizközpontban kell
megjavíttatni vagy kicseréltetni.

ÁGAZÓF RÉSZ BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK
Ne használja az ágazót vihar vagy villámlás lehet sége
esetén. Biztonságosan és ne a szabadban tárolja az
ágazót és a tápkábelt.
Ügyeljen rá, hogy az összes véd burkolat és fogantyú
megfelel en felszerelt és jó állapotú legyen.
Ne kezdje meg a termék használatát, amíg meg nem
tisztította a munkaterületet, nem vett fel stabil testtartást
és nincs meg a tervezett menekülési útvonal az ágak
vagy törzs d lése esetére.
Figyeljen a ken anyagpára és a f részpor kibocsátásra.
Ha szükséges, viseljen maszkot vagy álarcot.
A készüléket egy 30 mA-nél nem nagyobb kioldóáramú

áram-véd kapcsolóval (RCD) kell felszerelni.
Ha a tápkábel megsérül, a gépet javításra vagy cserére
vissza kell vinnie egy hivatalos szervizközpontba.
Használat közben mindig két kézzel fogja az ágazót.
Az egyik kezével er sen fogja meg az elüls fogantyút.
A másik kezével fogja meg a hátsó fogantyút, és
m ködtesse a kioldóreteszt és a kioldókapcsolót.
A szerszámgépet csak szigetel fogófelületnél fogja,
mert a f részlánc rejtett vezetékbe vághat. A f részlánc
él  vezetékkel való érintkezése következtében a
szerszám fém alkatrészei áram alá kerülhetnek, minek
következtében a kezel t áramütés érheti.
Semmilyen módon ne módosítsa a szerszámgépet,
illetve ne használja az ágazóf rész gyártója által nem
ajánlott más tartozékok vagy eszközök m ködtetésére.
Az ágazóhoz heveder van mellékelve. Az ágazó
m ködtetésekor használnia kell. Segítségére van az
ágazó leesésének kezelésében a vágás befejezés
után. Szintén segítségére van a gép súlyának
támasztásában a használat és a vágási helyek közötti
mozgás során.
Keresse meg a gyorskioldó mechanizmust, és
gyakorolja be a használatát, miel tt elkezdené használni
a gépet. A helyes használat megakadályozhatja
a súlyos sérüléseket vészhelyzetben. Ne viseljen
további ruházatot a hevederen felül, és ne korlátozza
más módon a gyorskioldó mechanizmushoz való
hozzáférést.
A gép beindítása el tt ellen rizze, hogy a f részlánc
nem érintkezik semmilyen tárggyal.
Egy nem megfelel en megfeszített lánc leugorhat a
láncvezet r l, és súlyos sérülést vagy halált okozhat.
Minden használat el tt és gyakran ellen rizze, f leg ha
új a lánc.
A mozgó alkatrészekkel való érintkezés okozta
sérülések veszélyének csökkentése érdekében, állítsa
le a gépet, húzza ki az elektromos hálózati aljzatból, és
ellen rizze, hogy minden mozgó rész megállt, miel tt:
tisztítás vagy eltöm dés megszüntetése
a termék felügyelet nélkül hagyása
felszerelné vagy eltávolítaná a tartozékokat
ellen rzi, karbantartja vagy dolgozik a terméken.
A szerszám megugorhat, ha a m köd gép orr-része
valamihez hozzáér, vagy ha a vágás során a láncvezet
becsíp dik a fába és megszorul. A hegy érintkezése
a munkadarabbal bizonyos esetekben egy hirtelen
visszaható reakciót okozhat, ami a láncvezet t felfelé
és a kezel irányába dobja. A f részlánc beszorulása
a láncvezet fels részénél a láncvezet t hirtelen a
kezel felé dobhatja. Ezen reakciók a gép irányításának
elvesztését okozhatják, ami súlyos személyi sérülést
eredményezhet. Az ágazó használójaként mindig úgy
kell eljárnia, hogy a vágási munkálatok sérülés- és
balesetmentesek legyenek. A visszarúgás a szerszám
helytelen használatának és/vagy a nem megfelel
használati eljárások vagy körülmények eredménye, és
megel zhet a lent megadott utasítások betartásával:
A meglepetés erejét csökkentheti vagy akár
meg is szüntetheti, ha a megugrás jelenségének
okát megérti. A meglepetésszer ség nagyban

hozzájárul a balesetekhez.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a vágási területen
nincs akadályozó tárgy. Ne hagyja, hogy a
láncvezet
orr-része ággal, a törzzsel vagy
bármilyen olyan akadállyal érintkezzen, amit
eltalálhat a termék használata közben.
Mindkét kezével er sen tartsa a terméket, és a
testét és a kezeit úgy irányítsa, hogy lehet vé tegye
a visszarúgáskor fellép er knek való ellenállást.
A visszarúgási er ket a kezel kontrollálhatja, ha
betartja a megfelel óvintézkedéseket. Ne hagyja,
hogy az ágazóf rész elszabaduljon.
Ne hajoljon ki túlságosan. Ezek segítenek
megel zni a hegy véletlen érintkezését és váratlan
szituációkban a termék jobb irányíthatóságát teszik
lehet vé.
Csak a gyártó által megadott csere láncvezet t
és láncot használjon. Nem megfelel
csere
láncvezet k és láncok lánctörést és/vagy
visszarúgást okozhatnak.
A lánc biztonságos élezéséhez megfelel
gyakorlat szükséges. Ezért a gyártó kifejezetten
javasolja, hogy az elkopott vagy életlen láncot
egy újra cserélje le, amelyet egy hivatalos Ryobi
szervizközpontban szerezhet be. Az alkatrészszám
a kézikönyvnek a termék m szaki adatait ismertet
részében található meg.
Ne használja a láncf részt létrán állva. Ez rendkívül
veszélyes. Vágás közben álljon fél-terpesz állásban
szilárd talajon. Ily módon elkerülheti, hogy elveszítse
az egyensúlyát munka közben.
Az áramütés elkerülése végett fels vezetékek 10
méteres körzetében ne használja a gépet.
Óvakodjon a lezuhanó vagy földre esés után
visszacsapódó ágaktól.
Különös óvatossággal járjon el, amikor gyökérhajtást
vagy kis ágat vág, mivel a vékony részek beleakadhatnak
a f részláncba, és nagy sebességgel repülhetnek szét
az ön irányába is, illetve ki is billenthetik egyensúlyából.
Amikor feszül ágat f részel, legyen mindig kész arra,
hogy gyorsan el tudjon futni úgy, hogy ne üsse meg a
visszacsapódó ág.
Ha a vágási teljesítmény az id vel romlik, ellen rizze
a láncfogak élességét és tisztaságát. Csak az eredeti
gyártó által el állított cserealkatrészeket használjon.
Ha a lánc és a vezet becsíp dik vagy beszorul a
nehezen elérhet ágakba, a vágóeszközök biztonságos
eltávolításához kérjen segítséget egy profi favágótól.
FIGYELMEZTETÉS
Minden használat el tt és gyakrabban ellen rizze, hogy
a hosszabbító rúdon és a szerszámon található összes
tengelycsatlakozó er sen rögzítve van.
Személyi védelmi eszközök
A szakemberek által is használt jó min ség személyi
védelmi eszközök segítenek csökkenteni a kezel
sérülésének kockázatát. A következ eszközöket kell
használni a termék m ködtetésekor:
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Véd sisak
 meg kell felelnie az EN 397 szabványnak, és CE
jelöléssel kell rendelkeznie
Fülvéd
 meg kell felelnie az EN 352-1 szabványnak, és CE
jelöléssel kell rendelkeznie
Szem- és arcvéd
 CE jelöléssel kell rendelkeznie és meg kell felelnie
az EN 166 (a véd szemüvegek esetében) vagy az
EN 1731 (hálós arcvéd esetében) szabványnak
Keszty k
 meg kell felelnie az EN 381-7 szabványnak, és CE
jelöléssel kell rendelkeznie
Lábbeli
 meg kell felelnie az EN 20345 szabványnak, és CE
jelöléssel kell rendelkeznie
HASZNÁLAT  GALLYAZÁS
A munka megkezdése el tt mérje fel a fa és az
ágak állapotát. Ha bármilyen jelét látja sérülésnek,
rothadásnak vagy korhadásnak, ne kísérelje meg
egyedül levágni. A sérült vagy korhadt ágak nagyon
instabilak. Kérjen segítséget egy profi favágótól.
A lees ágak okozta sérülések elkerülésére ne álljon
közvetlenül a vágott ág vagy törzs alá.
Biztosítsa, hogy a lees ág ne legyen veszélyes
saját magára, a bámészkodókra vagy az ingatlanra,
beleértve a közüzemi kábeleket is. Ezeket más
lombozat könnyen becsípheti és eltérítheti. Biztosítson
és a vágás során tartson fenn egy biztonsági zónát,
amely legalább kétszer akkora, mint a vágandó ág
hossza. Ha ez nem lehetséges, kérjen segítséget egy
profi favágótól.
Biztosítsa, hogy a lees ág ne legyen veszélyes
saját magára, a bámészkodókra vagy az ingatlanra,
beleértve a közüzemi kábeleket is.
Ne m ködtesse a gépet úgy, hogy a rúd 60°-nál
nagyobb szöget zár be a vízszintessel.
Ne m ködtesse az ágazót, ha a vágandó ág 10 m-nél
közelebb található az elektromos fels vezetékekhez.
Ne er ltesse a terméket.
A vágás és a törzs között hagyjon legalább 15 cm-nyi
távolságot.
Fektesse a láncvezet t a levágandó ágra, és nyomja
finoman el re a f részt, hogy a bordázott ütköz szintén
érintkezzen az ággal. Ez segíteni fogja a stabilitást, a
vágást és tisztább vágást is biztosít.
A kis ágak, amelyek átmér je is kicsi és nem is
nehezek, a láncvezet alsó részével egy vágással
levághatók.
A nagyobb átmér j és nehezebb ágak esetében, ahol
az ág a vágás során letörhet vagy elrepedhet, el ször
a láncvezet tetejének segítségével az ág alatt kell
bevágni. Ezt a vágást körülbelül az ág harmadrészéig
végezze. Ezután hajtsa végre a második vágást az ág
tetejér l a láncvezet aljával úgy, hogy találkozzon az
els vágással.
Fontolja meg nagy ágak kezelhet bb részenkénti, és
ne egyben való ágazását.
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Ne próbáljon újrakezdeni egy el z vágást, ha a lánc
és a vezet a korábbi vágásban van. Mindig kezdjen új
vágást. Ezzel csökkenti a visszarúgás és a potenciális
sérülés kockázatát.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
Szállítás vagy tárolás el tt állítsa le a terméket,
csatlakoztassa le a hálózatról és hagyja leh lni a gépet.
Minden idegen anyagtól tisztítsa meg a terméket.
H vös, száraz és jól szell ztetett, gyerekekt l elzárt
helyiségben tárolja. Ne tárolja olyan oxidálószerek
közelében, mint pl. kerti munkáknál használatos
vegyszerek vagy jégmentesít sók. Ne tárolja a
szabadban.
A gép tárolásakor vagy szállításkor helyezze fel a
láncvezet re a véd tokot.
Hosszú id re (egy vagy több hónap) való eltároláskor
ügyeljen rá, hogy a lánc kissé meg legyen kenve, mert
ez megakadályozza a rozsda kialakulását. A gyártó
Ryobi lánc és láncvezet ken anyag használatát
javasolja, amelyek a Ryobi hivatalos szervizközpontban
szerezhet k be.
Szállításkor rögzítse a gépet elmozdulás és leesés
ellen, hogy elkerülje a sérüléseket és az anyagi kárt.

KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS
Csak a gyártó eredeti cserealkatrészeit, tartozékait és
szerelékeit használja. Ennek gyelmen kívül hagyása
gyenge motorteljesítményt, esetleges sérülést és a
jótállás elvesztését okozhatja.
FIGYELMEZTETÉS
szervizelés különös gyelmet és hozzáértést igényel, és
csak szakképzett szerel végezheti el. Javasoljuk, hogy a
szervizeléskor a terméket vigye a legközelebbi hivatalos
szervizközpontba javítás céljából. Szervizeléskor csak
azonos cserealkatrészeket használjon.
FIGYELMEZTETÉS
A lánc nagyon éles. A személyi sérülés megel zése
érdekében legyen különösen óvatos a lánc véd tok
tisztításakor, fel- és leszerelésekor és a lánc
karbantartásakor mindig viseljen véd keszty t.
FIGYELMEZTETÉS
A lánc helytelen karbantartása növeli a visszarúgás
kockázatát. Ha a sérült láncot nem cseréli ki, vagy nem
javíttatja meg, súlyos testi sérülésekkel járó balesetnek
teszi ki magát.
Mindenféle karbantartási vagy tisztítási munka el tt
kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
A használati útmutatóban leírt beállításokat és
javításokat Ön is elvégezheti. Az egyéb javításokhoz

vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.
Tartsa be a kenésre, és a láncfeszesség ellen rzésre
és a beállításra vonatkozó utasításokat.
Minden egyes használat után egy puha, száraz ruhával
tisztítsa meg a termék házát és fogantyúit.
Gyakori id közönként ellen rizze a csavaranyák,
csavarok és fejescsavarok megfelel meghúzását,
hogy a termék biztonságos üzemi állapotban legyen.
A sérült alkatrészeket egy hivatalos szervizközpontban
kell megjavíttatni vagy kicseréltetni.
KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV
A láncvezet megfordítható, hogy a kopás két oldal közötti
elosztásával hosszabb legyen a teljes élettartama. Minden
használat után tisztítsa meg a láncvezet t és ellen rizze,
hogy nem tompa-e és nem károsodott-e meg.
Napi ellen rzés
Tápkábel sérülései

Minden használat el tt

Láncvezet kenése

Minden használat el tt

Láncfeszesség

Minden használat el tt és
rendszeresen

Lánc élessége

Minden használat el tt,
vizuális ellen rzés

Sérült alkatrészek

Minden használat el tt

Meglazult csavarok

Minden használat el tt

RENDELTETÉSSZER

HASZNÁLAT

A termék kizárólag a szabadban használható. Biztonsági
okokból a terméket mindig kétkezes m veletekkel kell
irányítani.
A termék olyan, a magasban található kisebb gallyak és
ágak vágását és gallyazását teszi lehet vé úgy, hogy a
kezel stabilan állhat a talajon, amelyek átmér je legfeljebb
a láncvezet hosszával egyenl . A termék maximum 2,7
méteresre hosszabbítható meg.
Ne lépje túl ezt megmunkálási hosszt.
Nem használható a fára felmászva, sem pedig
hagyományos láncf részként rönkhasításra vagy ágazásra
a talaj szintjén.

FENNMARADÓ KOCKÁZAT
Még a gép rendeltetésszer használata esetén sem lehet
teljesen kiküszöbölni minden kockázati tényez t. A gép
használata során a következ veszélyek merülhetnek fel,
és a kezel nek különösen oda kell gyelnie az alábbiak
elkerülésére:
A vibráció sérüléseket okozhat. Mindig a munkához
megfelel célszerszámot használja, használja a gépre
szerelt fogantyúkat, és korlátozza a munkaid t és a
vibrációnak való kitettséget.
A zajnak való kitettség halláskárosodást okozhat.
Viseljen hallásvéd t és korlátozza a zajnak való
kitettséget.
Érintkezés a f részlánc szabadon maradt fogaival
(vágásveszély).

A láncvezet el re nem látható, hirtelen mozgása vagy
visszarúgása (vágásveszély).
Alkatrészek kiesése a f részláncból (vágás-/
sérülésveszély)
A fadarabból kidobott részek (faforgács, szilánkok)
F részpor és részecskék belélegzése.
A b r érintkezése a ken anyaggal/olajjal.
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KOCKÁZATCSÖKKENTÉS
Arról számoltak be, hogy a kéziszerszámok használata
során
fellép
vibráció
bizonyos
személyeknél
hozzájárulhat
az
úgynevezett
Raynaud-szindróma
(Raynauds Syndrome) nev
állapot kialakulásához.
A tünetei lehetnek: az ujjak zsibbadása, elfehéredése,
szúrások érzése, amelyek hidegnek kitéve gyakran
feler södnek. Az örökl d tényez k, a hidegnek kitettség
és verejtékezés, a diéta, a dohányzás és munka közben
alkalmazott fogások valószín leg mind hozzájárulhatnak
ezen tünetek megjelenéséhez. A vibráció hatásainak
csökkentése érdekében a kezel nek be kell tartani az
alábbi óvintézkedéseket:
Hideg id ben tartsa melegen a testét. A gép
használatakor viseljen keszty t a kéz és a csukló
melegen tartásához. Arról számoltak be, hogy a hideg
id járásnak fontos szerepe van a Raynaud-szindróma
kialakulásában.
Bizonyos id tartamú használat után mindig végezzen
gyakorlatokat a vérkeringés javításához.
Gyakran tartson munkaszünetet. Korlátozza a napi
munkaid t.
Ha ezen állapot bármelyik tünetét tapasztalja, azonnal
hagyja abba a munkát, és tájékoztassa az orvosát a
tünetekr l.
FIGYELMEZTETÉS
Injuries may be caused, or aggravated, by prolonged
use of a tool. Ha a gépet hosszú id n át kell használnia,
tartson gyakran szünetet.

ISMERJE MEG A TERMÉKET
Lásd 163. oldal.
1. Olajtartály sapka
2. Hosszabbító rúd
3. Tengelycsatlakozó
4. Hevederakasztó
5. Elüls fogantyú
6. Ravasz kireteszel gomb
7. BE/KI kapcsoló gomb
8. Kábeltartó
9. F részlánc
10. Láncvezet
11. Fogaskerék fedele
12. Láncvezet csavaranya
13. Bordázott ütköz
14. Heveder
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SZIMBÓLUMOK A TERMÉKEN

Szétnyitás

Biztonsági gyelmeztetés
A termék használata el tt olvassa el
és értse meg a kezelési útmutatóban
leírtakat, és tartsa be az összes
gyelmeztet és biztonsági utasítást.
Viseljen szem-, fül- és fejvéd t.

10m

Terhelés nélküli láncsebesség

IKONOK A KÉZIKÖNYVBEN
Csatlakoztassa egy elektromos hálózati
aljzathoz

A termék használata közben
csúszásmentes biztonsági lábbelit
viseljen.

Húzza ki az elektromos hálózati aljzatból

Viseljen nem csúszós, nehéz
igénybevételre tervezett keszty t.

Külön értékesített alkatrészek és
kiegészít k

Ne tegye ki es nek, és ne használja
nedves környezetben.

A kiselejtezett elektromos termékeket
nem szabad a háztartási hulladékkal
együtt kidobni. Ezeket újra kell
hasznosítani, ha van rá lehet ség.

Áramütés veszélye. Tartson
legalább 10 méter távolságot a
fels vezetékekt l.
Karbantartás el tt vagy sérülése, illetve
átvágása esetén azonnal húzza ki a
tápkábelt az elektromos hálózatból.
Figyeljen a kivetett vagy repül
tárgyakra. Az nézel d k (különösen
a gyerekek és a háziállatok) legyenek
legalább 15 m-es távolságra a
használati területt l.
Ez a szerszám minden, a vásárlás
európai uniós országában hatályos
szabványnak megfelel.
Eurázsiai megfelel ségi jelzés.

Ukrajnai megfelel ségi nyilatkozat

Class II gép, kett s szigetelés
A kiselejtezett elektromos termékeket
nem szabad a háztartási hulladékkal
együtt kidobni. Ezeket újra kell
hasznosítani, ha van rá lehet ség.
Az újrahasznosítással kapcsolatban
érdekl djön a helyi önkormányzatnál
vagy a termék forgalmazójánál.
A lánc mozgásiránya
A fogaskerék fedele alatt van
megjelölve
Retesz
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MEGJEGYZÉS:

Figyelmeztetés!

Viseljen szem- és arcvéd t.

A következ jelöl szavak és jelentések arra szolgálnak,
hogy megmagyarázzák a termékkel kapcsolatos
veszélyességi szinteket.
VESZÉLY
Egy bekövetkez veszélyes helyzetet jelez, ami,
ha nem el zik meg, halált vagy komoly sérülést
eredményez.
FIGYELMEZTETÉS
Egy potenciálisan bekövetkez veszélyes helyzetet
jelez, amit, ha nem el znek meg, halált vagy komoly
sérülést eredményezhet.
FIGYELEMFELHÍVÁS
Egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, ami,
ha nem el zik meg, kisebb vagy mérsékelt sérülést
eredményezhet.
FIGYELEMFELHÍVÁS
Biztonsági figyelmeztet szimbólum nélkül
Egy olyan helyzetet jelez, ami anyagi
eredményezhet.

kárt

