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Használati útmutató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Típus HYD 7018A-HYD 7018B 
Maximális teljesítmény 2.2 KW/3 LE 
Lökettérfogat 52 cm3 
Üzemanyag tartály 550 ml 
Lánc osztás 0.325” 
Vezet lemez hossz 18” 
LwA 110 dB (A) 
LpA 103.5 dB (A) 
Mérési bizonytalanság (K) 3 dB (A) 
Kézre ható rezgésszám el l/hátul, K=1.5 8.59 /5.79 m/s2 
Láncken  olajtartály 300 ml 
Csomagolás méretei 500 x 450 x 760 mm 
Súly (csomag / gép) 6.85 kg / 5.9 kg 
Üzemanyag keverési arány 25: 1 



Szimbólumok 
A f részgépeken, általában a következ  szimbólumokat találhatók: 

 
Üzembe helyezés és minden karbantartási, szerelési és tisztítási munka 
el tt gondosan olvassa e a használati útmutatót 

 
A motoros láncf részgép indítása el tt helyezzen fel sisakot, 
fülvéd t és véd szemüveget. 

 
Kapcsolja ki a motort 

 
 

Hidegindító állás, húzza ki a kart 
Üzemeltetés és meleg indításkor, nyomja be a kart 

 
Lánckenés: 
Szimbólum a tanksapka fölött a lánckenéshez 

 
Üzemanyag keverék: 
szimbólum a tanksapka fölött az üzemanyag keverékhez 

 

Veszély! 
Az útmutató figyelmen kívül hagyása esetén életveszélyes 
balesetek következhetnek be. 

 

A motoros láncf részgéppel történ  munkavégzés során viseljen 
véd keszty t. 

 
 

Hordjon érdes talpú, er s cip t, lehet ség szerint véd bakancsot- 
 
 

Láncfék: 
A blokkolás kioldásához nyomja a kart el re, a vezet sín 
irányába Elengedéshez újra húzza hátra a kart a 
fogantyúhoz. 

 
Figyelem: 
Visszacsapás Utasítások a „Visszacsapás veszélye “fejezetben 

 
 

A motoros láncf részgép közelében és a tankolás helyén tilos a dohányzás! 
 
 

H t l, forró felületekt l, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól 
távol tartandó. 









F bb részek és tartozékok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartozékok: 
 

Csavarhúzóval kombinált dugókulcs (34) Csavarhúzó (32) 
Láncélez  gömböly  reszel  4mm (33) Imbuszkulcs 4mm 
(30) Imbuszkulcs 3mm (31) 



Az ütköz karom, a vezet  sin és a lánc felszerelése képekben 
 
 

ELS  LÉPÉS, A KAPASZKODÓ KAROM FELCSAVAROZÁSA MÁSODIK LÉPÉS, A LÁNCVEZET  FELHELYEZÉSE 

  
HARMADIK LÉPÉS, FELHELYEZNI ÉS BEIGAZÍTANI A LÁNCOT EZUTÁN HELYEZZÜK FEL A BURKOLATOT A KÉT 
ANYÁVAL 

 
 

LAZÁN HÚZZUK MEG AZ ANYÁKAT ÉS FESZÍTSÜK MEG A LÁNCOT HÚZZUK MEG VÉGLEGESEN AZ ANYÁKAT 
Figyelem! 
A rögzít anyák (25) túlságosan er s meghúzása deformálja a (24) és a (44) -es takarólemezeket, ezért a 
tömítetlenség miatt megn  a gép alá kifolyható olaj mennyisége, azaz az „olajtócsák” nagysága. 
Valamennyi olaj, a gép olajozási konstrukciója miatt, mindenképp megjelenik a munkavégzés után, a 
letett gép alatt. 
Tegye a gépet, pl. egy rongyra, újságpapírra stb. 



A vezet sín és lánc szerelése 

A lánc szerelésekor és a láncfeszítés beállításakor ki kell engedni a láncféket, a kart (3) hátra 
húzni a tartófogantyú (4) felé. 
Utasítások új f részláncokhoz: 
Új láncot felhúzás el tt ajánlott lánctapadó olajjal töltött tartályba (kádba) helyezni. Lazítsa meg a 
rögzít  anyákat a sínburkolaton (12), vegye le a sínburkolatot (1-a). 
Használt f részek esetén tisztítsa meg a sín felfekv  felületét és az olajkimenetet. Láncfeszít  csavarral 
(13) állítsa a láncfeszít  csapot (24) a baloldali ütköz höz. 
A vezet sín, minden be- és kiépítésekor a láncfeszít  csapot (24) a baloldali ütköz höz állítsa. Helyezze 
fel a vezet sínt, a láncfeszít  csapnak ekkor teljesen bele kell érnie a vezet sínben lév  erre tervezett 
furatba (a), a láncot helyezze a lánckerék fölé és a vezet sín vezet hornyába, a f részfogak vágó élei 
mutassanak a sín fels részén a síncsúcs felé. 
A láncszemek felfekvése a meghajtó lánckerék fogazatára és a vezet sínbe beépített 
csillagkerékre megfelel  legyen. 

 
A könny  szerelés húzza hátra a kézvéd t (3) (láncfék kioldva). Helyezze fel a sínburkolatot 
és ekkor még csak kézzel húzza meg a rögzít  anyákat (12). A láncfeszít  megfelel  
beállítása után (lásd a képeken), az alább leírtak szerint húzza meg a rögzít  anyákat. 

 

Vezet sín 
Motoros f részének vezet sínje ugyanolyan gondozást igényel, mint a 
f részlánc. A futófelületnek simának és síknak kell lennie és a horony 
ne legyen kitágulva. 
A vezet sín egyoldali kopásának megakadályozása érdekében, 
ajánljuk, hogy minden láncélesítés után fordítsa meg a vezet sínt. 
 

Irányváltó csillagkerekes vezet sín 
esetén lehet leg minden tankoláskor kenje az irányváltó csillagkerék 
csapágyazását zsírzó préssel, golyóscsapágyzsírral, az oldalra 
helyezett zsírzó furaton (b) keresztül. Eközben az irányváltó 
csillagkereket forgassa el. 
Fontos: 
A vezet síneket kizárólag a f részlánc vezetésére kézsült, bontó- vagy vés szerszámként való 
használatuk tilos. A fában végzett minden forgató, csavaró és emel  m velet lerövidíti a vezet sínek 
élettartamát. 
Láncfeszítés beállítása 
Lazítsa meg, illetve csak kézzel húzza meg a sínburkolat (12) rögzít  anyáit. 
Helyezze a síncsúcsot megfelel  faalátétre (pl. farönk) és így kicsit nyomja felfelé a vezet sínt. 
A láncfeszít  csavarral (13) beállítható a megfelel  láncfeszítés. A láncfeszít  csavar óramutató járásával 

megegyez  irányba történ  forgatása növeli a 
lánc feszességét. Az óramutató járásával 
ellentétes irányú forgatás lazítja a 
láncfeszítést. Akkor érte el a megfelel  
láncfeszítést, ha a lánc teljesen felfekszik a 
vezet sínre, de kézzel még 2-4mm-rel 
elemelhet  a vezet sínr l. 
Ha felhelyezte a síncsúcsot (vezet sín kissé 
felfelé nyomva) húzza meg a rögzít  anyákat 
a mellékelt kombinált kulccsal (34). 

Ezután ismét ellen rizze a láncfeszítést. Indítás el tt mindig ellen rizze a láncfeszítést és szükség esetén 
állítsa be. A motoros láncf rész felmelegedése után, illetve id nként a munka folyamán újból kikapcsolt 
motor mellett is – újból ellen rizze a láncfeszességet és adott esetben állítsa be. Mivel a lánc leh léskor 
valamennyire összehúzódik, munkavégzés után a láncfeszítést a láncf rész pihentetése el tt meg kell 
lazítani. 



ÜZEMANYAG / TANKOLÁS 
Benzin és olaj keveréke  

A sövénynyíró motorja nagy hatékonyságú kétütem  benzinmotor. Üzemanyaga benzin és 
kétütem  motorolaj keveréke. A motor minimum 91-es oktánszámú, ólommentes 
üzemanyaggal üzemel. 
Ha ilyen üzemanyag nem kapható, magasabb oktánszámút is használhat. Ez nem károsítja a 
motort, m ködését sem ronthatja. 
Káros következményekkel járhat az ólmozott üzemanyag használata. 
Az optimális motorm ködés, valamint egészsége és a környezet védelme érdekében 
használjon ólommentes benzint! 
A motor kenéséhez használjon kétütem  motorolajt (min ségi osztály: TSC-3) a benzinbe keverve. 

 

A megfelel  keverési arány: 
 

Benzin: El írt kétütem  motorolaj TSC-3 = 25: 1, vagy más 
100% -os szintetikus 2T olaj 
Kenés és kopás szempontjából a fels  határ teljes terhelésnél az 
az 1:50 keverék, e fölött már egészen biztos, hogy a kevesebb 
olaj miatt gyorsabb lesz a kopás. 
Az általánosan elfogadott, kipróbált és tényleg jól m köd  
keverési arány ennél a gépnél: 
1:25, vagy 1:30-as arány, amit a tartozék kever edény (c) 
számozása is megmutat. 
1:25-ös keveréknél, azt jelenti, hogy 10 liter benzinhez 0,4 
liter (4 dl) olaj kell. Öt literhez pedig a fele. 
1 literhez 0,4 dl 
Egy m anyag Coca-Colás üvegbe 2 liter benzinhez 0,8 dl olaj kell. 
1:30-as keveréknél, azt jelenti, hogy 10 liter benzinhez 0,33 liter 
(3,3 dl) olaj kell 
Egy m anyag Coca-Colás üvegbe 2 liter benzinhez 0,66 dl olaj kell. (kicsit több, mint ½ dl) 

MEGJEGYZÉS: 

A keverék el állításakor el ször a teljes olajmennyiséget keverje a szükségeshez képest fele 
mennyiség  benzinbe, amihez a helyi el írásoknak megfelel  vagy annál jobb tartályt használjon, 
majd töltse be a maradék üzemanyagot. 
Alaposan rázza össze a keveréket, miel tt betölti a sövénynyíró üzemanyagtartályába. 
A biztonságos m ködés szempontjából nem szükséges az el írtnál nagyobb mennyiség  olajat 
használni. A többlet olaj csak több elégelten égésterméket eredményez, ami szennyezi a 
környezetet és eltömíti a kipufogócsatornát a hengerben, valamint a hangtompítót. Emellett megn  
az üzemanyag- 
fogyasztás, és csökken a teljesítmény. 

Benzintermékek kezelése 

Üzemanyagok kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag oldószerekhez 
hasonló anyagokat tartalmazhat. A tankolást végezze jól szell z  vagy nyitott helyen. Ne lélegezze 
be az üzemanyagpárát, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a b rére üzemanyag vagy olaj. 
Az ilyen anyagokkal való többszöri vagy tartós érintkezés a b r kiszáradásához vezethet. 

 

Az anyagok számos b rbetegséget okozhatnak, emellett allergiás reakciót is 
kiválthatnak. A szemeket is irritálhatja az olaj, üzemanyag stb. 
Ha olaj, üzemanyag stb. kerül a szemébe, azonnal mossa ki csapvízzel. Ha továbbra is érzi az 
irritációt, azonnal forduljon orvoshoz. 
Ennek az útmutatónak néhány grafikája csak sematikus rajz, amely a láncf részt nem a 
valóságos kialakítás szerint ábrázolja. Az itt közölt információkat viszont mindig figyelembe 
kell venni



A leveg sz r  karbantartása 

A szennyezett leveg sz r k következménye teljesítménycsökkenés. Megnövelik az 
üzemanyag fogyasztást, így a kipufogógázban a káros anyagokat is, valamint megnehezítik az 
indítást. 
A leveg sz r  tisztítása 
A (16) csavart kitekerve levesszük a burkolatot (5) Alatta láthatóvá és kivehet vé válik a sz r  (a) 
berendezés. Vegye ki a leveg sz r t (a). A legmegfelel bb tisztítási mód az egyszer  kiporolás vagy 
óvatos kifúvatás. S rített leveg  használata esetén viseljen szemvéd  eszközt (pl. Véd  szemüveget) és a 
s rített leveg t csak csekély nyomással indítsa el a leveg sz r re. (a vékony m anyag háló könnyen 
kilyukadhat) Er sebb szennyez dés esetén a sz r rész nem lobbanékony tisztító folyadékkal (pl. meleg 
szappanos vízzel) tisztítható. 

Figyelem: 

Beépítéskor a sz r nek ismét teljesen száraznak kell lennie! Az alsó házrész belsejét (42) ecsettel vagy 
óvatos lefúvatással tisztítsa meg a szennyez dést l és pormaradványoktól. (a szivató teljes kihúzásával zárja 
le a porlasztó nyílását) A száraz fels  leveg sz r  elemet (a) tisztítás után pontosan illesztve helyezze az alsó 
házrészre (42). Körben nem maradhat nyitott rés. Sérült sz r anyag esetén a megfelel  részeket azonnal ki 
kell cserélni. Azokért a motorsérülésekért, amelyek a szakszer tlen gondozás miatt keletkeznek, nem 
támasztható garanciaigény. 

A burkolat felhelyezése 

A burkolatot helyezze fel, hátul a két pöcköt csúsztassa be a helyére. A burkolat megfelel  helyzete 
esetén ismét zárja le a m anyag csavaranyával (16). 
 

A sz r  tisztítható és elhasználódásáig nincs szükség a cseréjére, csak a rendszeres tisztításra. 

Ez alatt találjuk a gyertyapipa gumiházával védett (e) a gyújtógyertyát (c) és a karburátort (b). A 
karburátor hátsó bal oldalán helyezkedik el a szabályozó csavar (d), amihez a fels  m anyag burkolat, 
erre kialakított 
(T) bet vel jelölt nyílásán (9) keresztül, kívülr l is hozzá lehet férni egy csavarhúzóval. 

Ez alatt helyezkedik el gumidugóval védve még két 
szabályzó csavar a karburátorhoz, (L&H) jelöléssel, de 
ezt lehet leg ne bántsuk, gyárilag van beszabályozva a 
benzin és leveg  optimális keveréséhez 

 
 

a Leveg sz r  
b Porlasztó 
c Gyertya 
d Gyertyapipa (gyújtókábellel) 
e Üresjárati szabályozó csavar 



 
Általános biztonsági útmutató 

A motoros láncf rész kizárólag fa és fából készült tárgyak f részelésére használható. Más célokra 
a motoros láncf rész nem alkalmazható. Az els  üzembe helyezés el tt figyelmesen olvassa el ezt 
a használati útmutatót, és gondosan rizze meg. 
Mindig rendelkezésre kell állnia a motoros láncf részgép alkalmazási helyén, és mindenkinek el kell 
olvasnia, aki géppel vagy azon történ  munkavégzéssel (karbantartás, gondozás és helyreállítás is) 
bíznak meg. 
Különös gonddal használja a motoros láncf részgépet. A motoros láncf részgép, vagy az azzal történ  
munkavégzés rendkívüli kockázatot rejt magában, ha óvatlanul és szakszer tlenül végzik. Mindig 
óvatosan és nagy figyelemmel viseltessen minden lehetséges veszéllyel és helyzettel szemben. Soha ne 
hajtson végre olyan munkafolyamatokat, amelyekhez nem érzi magát megfelel nek, vagy amelynek 
kockázatait nem tudja teljes mértékben felbecsülni. Ha a használati útmutató tanulmányozása után még 
bizonytalan lenne, kérje szakember tanácsát vagy vegyen részt tanfolyamon a motoros készülék biztos 
kezelése érdekében (pl. erdészeti iskolákban vagy hasonló helyeken). 
 
A biztonsági útmutató figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet. 
 
Tartsa magát a szakszövetségek balesetvédelmi el írásaihoz is. 
Könnyen gyulladó növényzetben és szárazságban történ  munkák esetén tartson készenlétben 
t zoltó készüléket (t zveszély). 
Ha els  alkalommal dolgozna ilyen motoros géppel, hagyja, hogy az eladó megmutassa és 
elmagyarázzam Önnek a biztos kezelést. 
Gyermekek és 18 év alattiak nem dolgozhatnak a motoros géppel; kivéve azokat a 16 év feletti 
fiatalokat, akik felügyelet mellett megfelel  képzést kaptak. 
A motoros láncf részgépet alapvet en, indításkor is, egy személy kezeli. 
A munkaterülett l tartsa távol az embereket és állatokat. Különösen ügyeljen a gyerekekre, valamint a 
bozótban tartózkodó állatokra. Ha ember ill. él lény közelít, azonnal állítsa le a gépet és a 
vágószerszámot. A felhasználó felel azokért a kockázatokért vagy balesetekért, amelyek más 
személyekkel és azok tulajdonával szemben bekövetkeznek. 
Ez a gép csak olyan személyeknek kölcsönözhet  (nem üzletszer en), ill. adható át, akik ismerik a típusát, 
kezelését és a használati útmutatót. Mindig adja oda jelen használati útmutatót is. (elhasználódás esetén az 
interneten a barkacsgep.com oldalról letölthet ) 
Ha a géppel dolgozik, Ön legyen jó kondícióban, legyen nyugodt és egészséges. Alkohol, drogok, 
vagy gyógyszerek hatása alatt a gép nem használható, mert ezek befolyásolhatják a 
reakcióképességet. Ne hajtson végre módosításokat a meglév  biztonsági berendezéseken és 
kezel szerveken. A motoros láncf rész csak üzembiztos állapotban használható 
 
Balesetveszély! 
 
A motoros láncf részt minden használat el tt erre vonatkozóan felül kell vizsgálni. Csak olyan tartozékokat 
és ráépítend  részegységeket használjon, amelyeket a gyártó szállított és kifejezetten erre a típusra 
történ  felhelyezésre engedélyezett. A motoros láncf rész megbízható üzemeltetésé és biztonsága a 
felhasznált alkatrészek min ségét l is függ. Csak eredeti alkatrészeket használjon. Csak az eredeti 
részegységek származnak a készülék gyártó üzeméb l, ezért csak ezek garantálják a lehet  legkiválóbb 
min séget anyag, mérettartósság, funkció és biztonság szempontjából. Az eredeti alkatrészek és 
tartozékok szakkeresked jénél érhet k el.  rendelkezik a szükséges alkatrészlistákkal is a megfelel  
rendelési számok megállapításához, illetve folyamatosan tájékoztatást kap az alkatrészkínálatban 
bekövetkez  változásokról és újításokról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem eredeti alkatrészek 
használata esetén nem lehetséges a garanciális teljesítés. Ha nem használja a készüléket, olyan biztosan 
állítsa le, hogy senkit ne veszélyeztessen. A motort le kell állítani. Aki figyelmen kívül hagyja a biztonsági, 
használati, vagy karbantartási útmutatót, felel minden ezáltal okozott kárért és ebb l következ  további 
károkért. 



Munkaruházat 

Sérülések elkerülése érdekében viselje az el írás szerinti ruházatot (nadrág vágásvéd  betéttel) és 
véd felszerelést. A ruházat legyen testhezálló (felhajtások nélkül) Ne hordjon sálat, nyakkend t, 
ékszert vagy egyéb olyan ruhadarabot, 
ami beleakadhat a vágószerszámba, a bozótba vagy ágakba. A hosszú hajat össze kell 
kötni és biztosítani kell (pl. fejkend vel, sapkával vagy sisakkal). 

Viseljen er s cip t tapadó talppal, lehet leg acélbetétes véd cip t. Viseljen 
véd keszty t csúszásgátló fogófelülettel. 
Használjon személyi fül és szemvéd  felszerelést (pl. rostély a véd sisakon). 
Az erd ben végzett minden munka során hordjon véd sisakot. A lees  ágak nagy 

veszélyt jelentenek. 

Biztonsági el írások Tankoláskor 
A benzin rendkívül könnyen gyulladó anyag. Tartsa távol nyílt t zt l és ne öntse ki az üzemanyagot. 
Ne dohányozzon a munkahelyen és a tankolás helyén! Tankolás el tt mindig állítsa le a motort. Ha a 
motor még meleg, ne töltsön utána T zveszély! 
Mindig gondosan nyissa ki a tanksapkát, hogy a fennálló túlnyomás lassan csökkenhessen 
és ne spricceljen ki az üzemanyag. 
Az üzemanyagok oldószerhez hasonló anyagokat tartalmazhatnak. Kerülje az ásványi olajtermékek 
b rrel és szemmel való érintkezését. 
Tankoláskor viseljen keszty t. 
Gyakran cserélje és tisztítsa a véd ruházatot. 
Ne lélegezze be az üzemanyag g zeit. Csak jól szell z  helyen tankoljon. 
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön üzemanyag vagy olaj a talajba (környezetvédelem). Használjon 
megfelel  tölcsért. 
Ha kiömlött az üzemanyag, azonnal tisztítsa meg a készüléket. Elszennyez dött ruházatát azonnal 
cserélje le. A tanksapkát mindig kézzel, szerszám nélkül, er sen húzza meg. A tanksapka a motor 
rezgése miatt nem lazulhat ki. 
Ügyeljen a tömítetlenségekre. Ne indítson és ne dolgozzon, ha üzemanyag áramlik ki. 
Égés miatti életveszély áll fenn! Üzemanyagokat és olajokat, csak el írásszer  és megfelel en 
feliratozott tartályokban tároljon. 

A motoros láncf részgép szállítása 

A motoros f rész kis távolságra vitelekor (egyik helyt l a másikig) mindig oldja ki a láncfék 
blokkolását (legjobb, ha leállítja a motort). 
Soha ne vigye vagy szállítsa a motoros gépet járó vágószerszámmal. 
Nagyobb távolságra történ  szállítás esetén minden esetben állítsa le a motort és helyezze fel a 
láncvéd t. A láncf részt járm veken történ  szállításkor biztosítsa átbillenés ellen, az üzemanyag és 
olaj kiömlésének megakadályozása, ill. sérülések megel zése céljából. Vizsgálja meg az üzemanyag 
és lánckenés tartályainak tömítettségét. 

 
Legjobb, ha a tartályokat szállítás el tt kiüríti. 
Szállításkor a tartályokat minden esetben el zetesen ürítse le. Összeállítás, tisztítás, beállítási 
munkák, karbantartás és javítások során 
A motoros láncf rész nem szerelhet , karbantartható, javítható vagy tárolható nyílt t z közelében. 
A vezet sínen és a f részláncon végzett minden munka során (összeállításkor, tisztításkor, karbantartás 
és javítás során) mindig állítsa le a motort és a leállító kapcsolót is állítsa “0“állásba, (legjobb, ha lehúzza 
a gyertyapipát). 
Viseljen véd keszty t. A motoros láncf részt rendszeresen tartsa karban. Csak azokat a 
karbantartási és javítási munkákat hajtsa végre, amelyeket ebben a használati útmutatóban leírtunk. 
Minden más munkát bízzon szakszervizre. Karbantartáskor és ellen rzéskor se érintse meg a 
kipufogót, amíg forró, mert égésveszély áll fenn! A kipufogó rendkívüli forróságot sugároz. Minden 
javítási munka során csak a gyártó eredeti alkatrészei használhatók. A motoros láncf részen ne 
hajtson végre módosításokat, mert ezáltal korlátozhatja a biztonságot, valamint baleset és 
sérülésveszélyhez vezethet 



Indítás el tt 
Minden indítás el tt vizsgálja felül a motoros láncf rész üzembiztos állapotát. 
A használati és karbantartási útmutatóban felsorolt utasítások kiegészítéseként ellen rizze a 
következ  pontokat: 
A leállás kapcsoló (18) könnyen kapcsolható legyen. A gázkar (11) könny  járású legyen és önállóan térjen 
vissza üresjárati helyzetbe. A gázkar m ködtetésekor a teljesen benyomott szivatókar (7) mellett fel kell 
oldani az esetleg fennálló fél gáz-állást. A vezet síneknek jól a helyükön kell lenniük. Indítás el tt feltétlenül 
vizsgálja felül a megfelel  láncfeszítést és szükség esetén állítsa be a leírás szerint. Ellen rizze, hogy a 
gyújtókábel és a gyertyapipa szorosan a helyén legyen. Laza csatlakozás esetén szikrák keletkezhetnek, 
amelyek az esetleg kiáramló üzemanyag-leveg  keveréket meggyújthatják! (t zveszély) 
Szabálytalanságok, felismerhet  sérülések, nem megfelel  beállítások vagy korlátozott m köd képesség 
esetén ne kezdje meg a munkát, hanem vizsgáltassa felül a motoros láncf részét, szakszervizzel. 

A láncfék karbantartása 
Naponta ellen rizze a könny járást és a 
m ködést. Távolítsa el a gyantát, f részforgácsot 
és szennyez dést. 
Körülbelül hetente zsírozza a látható 
csuklós helyeket és a csapágyakat. 
Munkakezdés el tt mindig ellen rizze a m ködést 

Gyújtógyertya információ 

A gyújtógyertyát rendszeresen, 50 
üzemóránként felül kell vizsgálni. Vegye le a 
motoros f rész burkolatot és vegye ki a 
leveg sz r t. Húzza le az alatta lév  
gyertyapipát, ügyelve arra, hogy a 
gumisapkát a végén fogja meg, szorítsa er sen a gyertya végénél és csavaró-húzó mozdulattal húzza 
le azt. Csavarozza ki a gyújtógyertyát és jól szárítsa meg. Er sen égett elektródák esetén a 
gyújtógyertyát azonnal cserélje le. Egyébként kb. 100 óránként cserélje ki. Ha kicsavarozta a 
gyújtógyertyát vagy eltávolította a gyújtókábelt a dugóból, a motort ne rántsa be, mert, T zveszély 
állhat fenn az esetleges szikraképz dés miatt! 
Árnyékolt gyújtógyertya (200-as h  érték ) kapható pl. BOSCH WSR6F márkanéven, de hasonló termék 
is alkalmas. 
Az el írásszer  elektródatávolság 0,6 mm. A gyújtókábelt a munkakezdés el tt vizsgálja meg 
kifogástalan csatlakozás és ép szigetelés szempontjából. Ismét csavarja be a gyújtógyertyát. 
A gyertyapipát mindig nyomja er sen a gyújtógyertyára. Tegye vissza a leveg sz r t. Ismét szerelje fel 
a motoros f rész burkolatot, 
Kopó alkatrészek 
A különböz  alkatrészek a használattól függ  kopásnak, ill. normál elhasználódásnak vannak kitéve, és 
ezeket szükség esetén id ben cserélni kell. Az alábbi kopó alkatrészek nem tartoznak a gyártói 
garancia körébe 

Üzemanyagok Leveg sz r  Üzemanyagsz r  
Minden, az üzemanyaggal érintkez  gumirész 
Kuplung 
Gyújtógyertya 
Önindító 
Vágószerszámok: Vezet sínek / F részlánc 
Gumiból készült rezgéscsillapító elemek 

A gyártó garantálja a kifogástalan min séget és anyag- vagy gyártási hibák esetén vállalja a javítási 
költségeket a sérült részek cseréjével, amelyek az eladás napja után a garanciaid n belül merülnek fel. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy néhány országban sajátos garanciális feltételek érvényesek. Kétség 
esetén kérdezze meg keresked jét. , mint a termék eladója felel a garanciáért. 



Garancia 
Kérjük megértésüket, hogy a következ  károkra nem tudunk garanciát vállalni: 

 
A használati útmutató figyelmen kívül hagyása. Nem engedélyezett munkaeszközök használata. 
A szükséges karbantartási és tisztítási munkák 
elmulasztása. 

Er szak alkalmazása, szakszer tlen kezelés, 
visszaélés, vagy baleset. 

Károk a porlasztó szakszer tlen beállítása miatt. Nem szakért  személyek beavatkozásai vagy 
szakszer tlen helyreállítási kísérletek. 

 
Kopás normál elhasználódás miatt. 

Nem megfelel  alkatrészek ill. nem eredeti 
alkatrészek használata, amennyiben ezek okozták a 
kárt. 

Nyilvánvaló túlterhelés a teljesítmény fels  
határának hosszantartó túllépése miatt. 

Nem megfelel  vagy lejárt szavatosságú 
üzemanyagok használata. 

Túlhevülési károk a ventilátorházon lév  
szennyez dések miatt 

Károk, amelyek a gép kölcsönzéséb l ered  
alkalmazási feltételekre vezethet k vissza. 

 
Csak gondosan megtisztított gépet veszünk át garanciális 
javításra A porlasztó beállítása 

A porlasztót gyárilag optimálisan beállítottuk. Az alkalmazási helyt l függ en (hegység, síkság) 
szükséges lehet az üresjárati beállítás korrekciója a „T” üresjárati beállító csavarral (d) Megfelel  
üresjárati beállítás mellett a motornak álló gázzal ütésmentesen kell futnia, anélkül, hogy a 
f részláncot hajtaná. A m szaki adatokban megadott közepes üresjárati fordulatszám beállítási 
korrekciói a „T” üresjárati ütköz  csavarral 
- legjobb, ha fordulatszámmér  segítségével – a következ képpen hajthatók végre: 
Ha az üresjárat túl magas 
(különösen, ha a f részlánc már gáz adása nélkül m ködik), kissé fordítsa ki a „T” üresjárati 
ütköz csavart az óramutató járásával ellentétes irányban. 
Ha az üresjárat túl alacsony (a motor álló gáz mellett újra és újra leáll), kissé forgassa el a "T” 
üresjárati ütköz csavart 
az óramutató járásával megegyez  irányban, míg a motor egyenletesen nem jár. A f részlánc 
üresjáratban semmi esetre sem mozogjon! 
Ha az optimális porlasztó beállítás a „T” üresjárati ütköz csavar korrigálásával sem érhet  el, a 
porlasztót hivatalos szakszervizben állíttassa be. Az „L” üresjárati keverék és a „H” teljes terhelés  
keverék szabályzócsavarjait csak 
hivatalos szakszerviz állíthatja be. Az alábbi utasítások hivatalos szakszervizeknek szólnak: 
Az „L” üresjárati keverékszabályzó és a „H” teljes terhelés  keverékszabályzó csavar 
korrekciójához A megfelel  porlasztó beállításhoz a leveg sz r nek tisztának kell lennie. 
Beállítás el tt hagyja a motort felmelegedni. 
A porlasztó beállítás a maximális motorteljesítmény elérését szolgálja. A beállításhoz feltétlenül 
használjon fordulatszámmér t! 
Fontos: Ne állítson be a megadottnál magasabb fordulatszámot, mert ez motorkárokhoz vezethet! 

Rezgéscsillapítás 
Ha úgy érzi, hogy a fogantyún kialakuló rezgések hosszabb üzemid  után egyre er södnek a láncf rész 
új állapotához képest, meg kell vizsgálni a rezgéscsillapító elemek lehetséges sérülését, és szükség 
esetén ki kell cserélni azokat. 
Hibás rezgéscsillapítóval történ  munkavégzés a motoros f részen veszélyezteti az egészségét 

Üzemanyagsz r  cseréje 
 

Ajánljuk, hogy az üzemanyagtartályban lév  üzemanyagsz r t évente cseréltesse ki szakszervizben. 
Az üzemanyagsz r t a szakember dróthurkon keresztül óvatosan húzza az üzemanyagtartály 
nyílásához. Ügyelni kell arra, hogy az üzemanyagtöml  vastagabb része ne jöjjön ki.



  Karbantartási terv 
A következ  utasítások normál alkalmazási viszonyokra vonatkoznak. 
Különleges feltételek mellett, mint pl. különösen hosszú napi munkaid , a megadott 
karbantartási intervallumokat megfelel en le kell rövidíteni. 
Rendszeresen hajtsa végre a karbantartási munkákat. Ha nem tud minden munkát végrehajtani, 
bízza ezeket szakcégre. 
A készülék tulajdonosa felel s a következ kért is: 
Nem szakszer en, ill. nem id ben végrehajtott karbantartási vagy javítási munkák miatti 
károk Szakszer tlen tárolás következtében elszenvedett károk, beleértve a korróziót is. 

Lánckerék: 
Új f részlánc felhelyezése el tt felül kell vizsgálni a lánckerék állapotát. Bejáratott lánckerekek az új 
f részlánc sérüléséhez vezethetnek. Szükség esetén az új lánccal a lánckereket is cserélje ki. 
Minden lánckerék csere esetén kenje meg a csapágyat lítiumos zsírral. 
Tipp: Lánckerekenként két f részlánc használatát javasoljuk; a két láncot lehet leg gyakran váltsa, 
hogy minden rész egyenletesen kopjon. (Megfelel  elhasználódás) 

A vágókészlet karbantartása és gondozása A f részlánc olajozása 
Az olajozás automatikus. A gépet beindítás után járassa nagy gázzal egy papírlap felett, hogy 
leellen rizze az olajozás mértékét. A megkent láncból az olaj kiver dik. Ennek mértéke kis határok 
között állítható az (O) csavarral. Az óramutató járásával megegyez  irányba tekerve csökkenthet , 
ellenkez  irányba tekerve növelhet  az olaj mennyisége. Természetesen a vágás közben az olajozásra 
szükség van. A használat után a láncból kiver d  olaj a gép alatt lecsorog. Ez technikailag 
elkerülhetetlen. A mennyisége változó lehet. 
Az olajtartály sapkát (20) kicsavarva ellen rizze az olaj mennyiségét és amennyiben szükséges töltse 
fel speciális „láncken  olajjal” 
Mint minden vágószerszám, a f részlánc is ki van téve természetes kopásnak. Megfelel en élezett 
f részlánccal motoros f része a legjobb teljesítményt biztosítja. Minden f részlánc formájában, vágási 
teljesítményében és felépítésében a mindenkori motoros f rész típusához igazodik. Csak az Ön 
motoros f résztípusához/vezet sínéhez jóváhagyott eredeti f részláncot használja! 
 
A f részlánc élesítése: 
Élesítéshez megfelel  átmér j , gömböly  láncreszel  célszerszámot használjon. A normál 
gömböly  reszel k nem megfelel ek. 
Reszel  Ø 4 mm Reszelési szög  ° 
30° Mélységhatároló távolsága b mm 

 
Reszelési irány10° 
Reszel tartó alkalmazása megkönnyíti a reszel vezetést, jelölésekkel 
van ellátva a megfelel   élezési szöghöz (a jelöléseket a 
f részlánccal párhuzamosan állítsa be) és korlátozza a süllyeszt.si 
mélységet (reszel átmér  4/5-e) 
Helyezze a reszel tartót a fog tetejére. A reszel  csak az 
el remutató vonásba érjen. 
Visszavezetéskor emelje le a reszel t. 
El ször reszelje meg egyik oldal minden vágó élét 
belülr l kifelé, majd a másik oldal vágó éleit. Az oldallemez és a 
fogtet  sérüléseit teljesen reszelje ki. 

 
 

 
 

El ször a legrövidebb vágófog kerül élezésre. Ennek a fognak a hossza lesz 
aztán az el írt méret a f részlánc többi foga számára. Minden vágó él 
egyforma hosszú legyen. 



A mélységhatároló korrektúrája: 
 

A mélységhatároló (kerek orr) és a 
vágóél közötti (b) 
távolság határozza meg a 
forgácsvastagságot. 
Kézi láncélez  készülék 

 

 
(Nem tartozék)

 
 
 
 

A legjobb vágási eredmények az el írt mélységhatároló távolsággal érhet k el. A 
mélységhatároló távolságát minden élezéskor ellen rizze. 
Tegye a mélységhatároló sablont (nem tartozék) 

a vágó élre. Kiálló mélységhatároló esetén a kinyúló részt reszelje le lapos 
reszel vel. Kerekítse le a mélységhatároló els  élét. Vissza kell állítani az eredeti 

 
 

Figyelem! A túl nagy távolság megnöveli a visszacsapás veszélyét! 
Az Ön biztonsága érdekében: Ha reszeléskor át akarja húzni a láncot, csavarhúzóval húzza el re azt. 

Indítás 
Indításkor mindig vegye figyelembe a biztonsági el írásokat. 

Indítás el tt vegye le a láncvéd t. 
A motoros készüléket állítsa sík, akadálymentes, 
lapos alapzatra és ügyeljen arra, hogy a 
vágószerszám ne érintkezzen tárgyakkal. Egyik 
lábát rakja a hátsó markolatra, így jól támassza 
meg a f részt. Egyik kézzel tartsa biztosan a 
f részt a fogantyúnál. 
Alternatív tartás indításkor 
(csak gyakorlott felhasználók számára): 

 
 
 
 
 
 
 

A hátsó markolatot szorítsa a combjai közé. 
Egy kézzel tartsa biztosan a f részt a fogantyúnál. 

 

Teljesen ki kell zárni a vezet sín testrésszel 
való érintkezését! 
A következ  utasítások az indítózsinór és az 
indító- mechanizmus élettartamának 
meghosszabbítását szolgálják: 
A zsinórt el ször óvatosan húzza ki érezhet  ellenállásig, és csak ezután húzza át gyorsan és 
határozottan. A zsinórt mindig egyenes vonalban húzza ki. 
Ne hagyja, hogy a zsinór átcsússzon a zsinórszem peremén. 
Ne húzza ki teljesen a zsinórt – zsinór szakadásveszélye áll fenn! 
Az berántó fogantyút mindig vezesse vissza a kiindulási helyzetbe – ne engedje visszapattanni. 
A sérült indítózsinórt szakember cserélheti ki. Ha jár a motor, emelje magasra a motoros 
készüléket, és biztosan tartsa mindkét kézzel, röviden nyomja át a gázkart, hogy így feloldja a fél 
gáz-beállítást. 



Ha a motor nem indul: 
 

Ha a motor többszöri indítási kísérlet után nem indul be, vizsgálja meg, hogy minden el z ekben leírt 
beállítás megfelel -e, különösen, hogy a leállító kapcsoló nem „0" pozícióban van. Indítson újra. Ha a 
motor még mindig nem indul, az égéstér már túl olajosodott. 

 
Ebben az esetben a következ t ajánljuk: 

 
Vegye le a motoros f rész burkolatot és vegye ki a sz r t 
Húzza le az alatta lév  gyújtógyertya-pipát. 
Csavarja ki és jól szárítsa meg a gyújtógyertyát. 
Adjon teljes gázt és többször húzza át az berántó fogantyút az égéstér szell ztetéséhez. 
Ismét csavarja be a gyújtógyertyát, ismét dugja rá a gyertyapipát, tegye vissza a sz r t és a motoros 
f rész burkolatot. 
Ismételje meg az indítási folyamatot a meleg indításra vonatkozó indító beállítások szerint. 

 
Motor leállítása: 

 
Engedje el a gázkart és állítsa „0” pozícióba a leállító kapcsolót. Ügyeljen arra, hogy a vágószerszám a 
gép lehelyezése el tt leállt. 
Tipp: Id nként el fordulhat, hogy rövid köztes megállás után, újraindításakor az indítási beállítások 
nem megfelel k (leggyakrabban: leállító kapcsoló „0“állásban van, láncfék nincs kioldva). Ilyen 
esetekre 
ajánljuk, hogy érdemes hozzászokni ahhoz, hogy a köztes megállások idején, a motor teljes leállása 
után ki kell oldani a láncféket és a leállító kapcsolót üzemi helyzetbe kell helyezni. 
Minden indítás el tt rendszeresen ellen rizni kell az indítási beállításokat. 

 
A motor leállítása hibás m ködés esetén: 

 
Ha a leállító kapcsoló hibás m ködése miatt a motor nem állítható le, a szivatófül teljes kihúzásával 
(Szivató kihúzva) állítsa le a motort. 
Ebben az esetben ne indítsa el újra a motort, hanem azonnal vizsgáltassa felül szakm helyben! 

 

 

 
A láncf résszel történ  munkavégzés 
során meggondolatlan vagy rossz munkamód esetén veszélyes visszacsapás 
következhet be. Visszacsapó er k a járó f részláncnak szilárd tárgyakkal 
(f részelend  tárgy) való érintkezésekor lépnek fel vagy akkor, ha a f részlánc hirtelen 
elakad a vágásban. A 

motoros f rész ekkor irányítás nélkül nagy energiával felgyorsul. 
A járó f részlánc érintkezési pontjától függ en az er k a következ k szerint irányulnak a motoros 
f részre, és a motoros készülék megfelel  gyorsulásához vezetnek: 

 
Érintkezési pont a vezet sín csúcsán: 

 
 

Veszély: 
A vezet sín lökés szer en felfelé nyomódik. A fogantyúk tartásakor 
kialakul a motoros f rész forgási gyorsulása, amelynek során a 
vezet sín a felhasználó feje irányába forog. Bár ez a forgási gyorsulás 
kioldja a láncféket, de a nagy gyorsulás és a felhasználó ellen rzés 
nélküli reakciója miatt veszélyes balesetek következhetnek be. 
Érintkezési pont a vezet sín fels  részén: 

Visszacsapás veszélye 





 

 
 

Használati területek 

A motoros f rész kizárólag fa, ill. fából lév  tárgyak f részelésére használható. 
A fából lév  egyes tárgyakat megfelel en biztosan rögzíteni kell (pl. f részbak), összen tt fák és 
ágak f részelésekor lásd a kivágásra és gallyazásra vonatkozó utasításokat is. 
Más célokra ne használja a motoros 
f részt. Lánckenés beállító csavar 
Új motoros f részét automata lánckenéssel szereltük fel, ami üresjáratban önállóan leállítja az 
olajtovábbítást (Öko-Matic). Ha a f részláncot gázadáskor ismét elindítja, a lánckenés automatikusan 
újra beindul. 
A szállítandó mennyiség beállításához a szabályzócsavar (40) a motoros f rész alsó részén állítható 
plusz (+) irányból mínuszba (-). 
Kiindulási pontként ajánljuk, hogy 38 cm-s vágókészlethez és még nedves fához a szabályzás (+) és 
(-) közötti középállását válassza. Száraz és / vagy nagyobb hosszok lef részeléséhez ajánlott a 
szállítandó mennyiség enyhe megnövelése. 

 
Els  üzembevétel / Bejáratás 

 
Az els  öt üzembevétel alkalmával, a munka megkezdése el tt járassa be a motort ráterhelés 
nélkül, közepes fordulatszám-tartományban, amíg fel nem melegedik. 

 
F részelés 

Minden munkánál vegye figyelembe a biztonsági el írásokat! 
A motoros f részt mindig er sen tartsa mindkét kézzel; jobb keze a hátsó markolaton, bal 
keze a tartófogantyún legyen. 

Darabolás: 

Ügyeljen a biztos állásra. 
Tisztítsa meg a vágási területet az idegen testekt l, mint homok, kövek, szegek 
stb. Az idegen testek veszélyes visszacsapáshoz vezethetnek. 
A fából lév  egyes tárgyakat megfelel en biztosan rögzíteni kell, legjobb, ha 
f részbakon. Ne tartsa a darabolandó fát lábbal, ill. ne tartsa azt másik személy 
sem. Vágáskor a hengeres rönköket biztosítsa elforgás ellen. 

 

 
Ha a f rész elakad a vágásban, állítsa le a motort, majd emelje meg a törzset egy rúddal vagy 
más emel vel, vagy változtassa meg helyzetét, hogy megnyithassa a vágási rést. 

 
A készülék nem alkalmas folyamatos, ipari jelleg  munkák elvégzésére (pl. erd irtás) 

 

A motoros f rész használata 



A vágás megkezdése 

Vigye a motoros f részt teljes gázzal a kezd vágás közelébe, helyezze az ütköz karmot (26) a 
f részelend  tárgyra és nyomja meg (a), majd el ször forgó mozgással (ütköz karom felhelyezési 
pontja, mint forgáspont) mozgassa lefelé a vezet sínt (2) és kezdje meg a vágást. 

Fontos utasítások 

mechanikai feszültség alatt álló törzsek f részeléséhez (pl. erd ben): El ször mindig a 
nyomóoldalra f részeljen, de figyelem, elakadás veszélye áll fenn! 
Aztán könnyedén a húzóoldalra f részeljen. 
Er s feszültség alatt álló vastag törzseknél helyezze a vágást oldalra. 

 
(1) Nyomóoldal 
(2) Szívóoldal 
A törzs fels  oldala feszültség alatt: 
Veszély: 
A fa felcsapódik! 
A törzs alsó oldala feszültség alatt: 
Veszély: 
A fa lefelé csapódik Er s törzsek és er s Feszültség 
Veszély: 
A fa villámcsapás szer en és nagy er vel kicsapódik. A 
gyökértányér visszacsapódására különösen ügyeljen. Törzs 
oldalsó feszültséggel: Veszély: 
A fa oldalra csapódik ki 
Figyelem: 
Oldalsó feszültség esetén mindig a nyomóoldalon álljon. 

 
Gallyazás: 

A szabadon függ  ágakat ne alulról vágja le. A törzsön állva ne 
hajtson végre gallyazási munkákat. 
F részelés el tt takarítsa el az akadályozó gallyakat. Ha 
megváltoztatja helyzetét, a vezet sínnek mindig a törzs test felé 
fordított oldalán kell lennie. 
Mindig ügyeljen a fa és a gallyak mozgására – 
el relátóan és megfontoltan dolgozzon! 

 
Er sen lombos fa gallyazásakor, vegye figyelembe a megfelel  
munkasorrendet, hogy megakadályozza a motoros f rész 
elakadását: 

 
 Távolítsa el az akadályozó 
gallyakat. Vágja le azokat a 
gallyakat, amelyek feszültséget 
keltenek. 
F részelje le a f ágat 

(ügyeljen a nyomó- és húzóoldalra). 
 

Ha a fa nem szakadhat, tehermentesít  vágást 
kell végrehajtani. 

 

Ezt a vágást a nyomóoldalra helyezze (1), majd a húzóoldalról 
vágja készre (2). 
A gally maradványa most, mivel már nem áll feszültség alatt a 
törzshöz közel lef részelhet  (3). 



A fa döntése: 
 

A fák kivágása veszélyes és azt meg kell tanulni! 
Ha Ön kezd  vagy gyakorlatlan, nem hajthat végre vágási munkákat. El tte járjon tanfolyamra. 
Kivágási munkák csak akkor kezdhet k, ha biztosítják, hogy: 
A vágási területen csakis a favágással foglalkozó személyek tartózkodnak. 
Biztosítani kell az akadálymentes menekülést minden vágási munkában résztvev  
személynek. A menekülési terület hátrafelé mindkét irányba kb. 45° legyen. 
A következ  munkaterületnek legalább két és fél fa hosszúsággal távolabb kell lennie. 

 

 
Kivágás el tt felül kell vizsgálni az esési irányt és biztosítani kell, hogy 2 fahossz távolságban sem 
emberek, sem állatok vagy tárgyak nem találhatók. 

 
A fa megítélése: 

 
Természetes d lési irány – gyenge vagy száraz ágak 
– a fa magassága – természetes áthajlás – korhadt a fa? Vegye figyelembe a szélsebességet és az 
irányt. Er sebb széllökések esetén ne végezzenek döntést. 
A törzs alja akadályoktól, bozótos részekt l és gallyaktól mentes legyen. 
Gondoskodjon a biztos álláshelyzetr l, minden tárgyat távolítson el, amelyben megbotolhat. 
Gyökér f  levágása: 

 

A legnagyobb gyökér f vel kezdjen. 

Els  vágásként függ leges 
vágást (1). hajtsa végre, majd a 
vízszintest (2). 

 

 
Kivágás el tt soha ne vágjon rothadt törzsekbe. Figyelem: 
A vágási iránnyal szemben lév  gyökér f t hagyja állva ékeléshez. 

 

 
A készülék nem alkalmas folyamatos, ipari jelleg  
munkák elvégzésére (pl. erd irtás) 

 
A motoros f rész használata: 

 
Fadönt  bemetszés (hajk) készítése 
A hajk adja meg a fa a d lési irányát és vezetését. A 
hajk a d lési irányra mer leges és a törzs átmér jének 
1/5 - 1/3- 
a. A bemetszést lehet leg a talajhoz közel kell elkészíteni. 

Használati és karbantartási útmutató 



Munkakezdés: 

(1) Kezdje a munkát a fels  vágással (hajk tet ). 
(2) Ezután hajtsa végre az alsó vágást (hajk alap). Az alsó vágás pontosan találja el a fels t. Vizsgálja 
meg a d lési irányt. 
A bemetszés esetleges korrekciójához teljes szélesség  után vágást kell végrehajtani. Az alsó 
vágás kivételesesetekben rézsútosan felfelé is kivitelezhet , a nyitottabb hajk elérése 
érdekében. Domboldali fekvés esetén így a d lés tovább irányítható. 
(3) A dönt vágást magasabbra (4) kell helyezni, mint a hajkalapot (2). Pontosan vízszintesen kell 
kivitelezni. A hajk készítése el tt a törzsátmér  kb. 1/10-ét törésszegélyként (5) meg kell hagyni. 
(5) A törésszegély csuklópántként viselkedik. Semmi esetre sem szabad átvágni, mert különben 
a fa ellen rizhetetlen irányba d l. 
Id ben helyezze el az ékeket. A dönt vágás csak m anyag- vagy alumíniumékekkel biztosítható. 

Acélékek használata tilos. 

Döntéskor a d l  fától oldalra tartózkodjon. 
A dönt vágás után visszatéréskor ügyeljen a lees  ágakra. 
Hegyoldalban történ  munkavégzéskor a f részkezel  a megmunkálandó törzs ill. fa fölött, vagy 
oldalt álljon. 
Ha a fa d l, lépjen vissza. Figyelje a lombkorona területét. Várja meg a korona 
kilengését. Fennakadó gallyak vagy fák alatt ne dolgozzon tovább. 

A munka után lazítsa meg a láncfeszít t. 

A modern készülékek, valamint azok biztonság technikailag fontos részegységeinek 
karbantartása és javítása szakképzettséget igényel, valamint célszerszámokkal és 
vizsgálóeszközökkel felszerelt szakm helyt. Ezért a gyártó azt ajánlja, hogy minden, jelen 
használati útmutatóban le nem írt 
munkát szakszervizzel kell kiviteleztetni. 
Egy szakember rendelkezik a szükséges képzettséggel, tapasztalattal és felszerelésekkel, hogy 
az Ön számára mindenkor a legkedvez bb költség  megoldást tegye lehet vé. Egyaránt 
segítségére lehet elméletben és a gyakorlatban is. 
Minden karbantartási munka során vegye figyelembe a biztonsági el írásokat! 
Kb. 5 üzemóra beüzemelési id  után minden elérhet  csavart és anyát át kell vizsgálni (kivéve a 
porlasztó- beállító csavarokat), hogy szorosan illeszkedjenek, szükség esetén után kell húzni ket. A 
készüléket lehet leg száraz és biztos helyen tárolja, teli üzemanyagtartállyal. 
Tilos a t z és nyílt láng használata a berendezés közelében. 
Hosszabb (négy hetet meghaladó) leállás esetén vegye figyelembe a „Leállítás és tárolás” 
fejezetben írt utasításokat. 

Leállítás és tárolás: 

A motoros f részt minden munkavégzés után alaposan tisztítsa meg és vizsgálja át sérülések 
szempontjából. Különösen fontos területek a láncfék, a h t leveg  beszívó nyílás területe, a henger 
h t bordái és a leveg sz r . A tisztításhoz csak a szakkereskedés által ajánlott tisztítóeszközt 
használja. Ne tisztítsa a motoros f részt üzemanyaggal! 
A motoros f részt száraz helyen tárolja és lássa el láncvéd vel. A tárolás közelében t z és nyílt láng 
használata tilos. Akadályozza meg az illetéktelen használatot, különösen gyermekek ne férhessenek 
hozzá. Négy hetet meghaladó leállások esetén ezen kívül az üzemanyagtartályt és a láncken olaj 
tartályát is jól szell z  helyen le kell üríteni és meg kell tisztítani. A motort indítsa el üres 
üzemanyagtartállyal és járassa üresen a porlasztót, amíg a motor le nem áll. Az üzemanyag-
keverékb l származó olajmaradványok különben elzárhatják a porlasztó fúvókákat és megnehezítik a 
kés bbi indítást. 

Fontos: 

Bio láncolaj használata esetén legalább kéthetes szünet el tt egy ideig üzemeltesse a motoros 
f részt az olajtartályba töltött motorolajjal (SAE 30), hogy minden bioolaj maradvány kimosódjon a 
tartályból, olajadagoló töml b l és a vágórendszerb l. 




