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SSU 200 EBH

1 Műszaki adatok
Szablyafűrész SSU 200 EB

2 Szimbólumok

3 A készülék részei

4 Rendeltetésszerű használat
Az SSU 200 EB szablyafűrész tömör fa és más ha-
sonló munkadarabok keresztirányú és rövid hos-
szanti fűrészelésére szolgál.
A gépet egy személy kezeli, aki eközben az erre
szolgáló fogantyúknál (elülső kiegészítő fogantyú,
hátsó fogantyú) fogva tartja meg, illetve vezeti a
szerszámot. A szerszámot a hátsó segédfogantyú-
nál kizárólag akkor szabad tartani, ha nem áll fenn
a visszacsapás veszélye. A gép minden egyéb hasz-
nálata nem rendeltetésszerű.
A szerszám nem alkalmas faágak levágására, illet-
ve bokrok vagy sövény nyírására!

Szablyafűrész SSU 200 EB

Hálózati feszültség 220-240 V ~

Hálózati frekvencia 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel 1600 W

Mozgatható vezeték H07RN-F

Biztosíték 15 – 16 A-es
áramvédelem

Fordulatszám előválasztás o

Konstans elektronika o

Elektromos biztonsági fék o

Indítási áramkorlátozó o

A vezetőlécek automatikus 
kenése

o

A lánckerék forgásának elektro-
nikus beállítása

2200 – 4600 ford./
perc

Lánckerék max. sebessége 10,6 m/s

Gérvágás 0° – 60°

Vágási mélység 
[8"-es (20 cm) vezetőléc]

0° esetén 200 mm

15° esetén 190 mm

30° esetén 170 mm

45° esetén 140 mm

60° esetén 100 mm

Az olajtartály térfogata ~ 240 ml

Súly (betétszerszámmal) 6,5 kg

Érintésvédelmi osztály /II

Kettős szigetelés

Általános veszélyekre vonatkozó figyelmez-
tetés

Figyelmeztetés áramütés veszélyére

Olvassa el az útmutatót/információkat!

Viseljen védőszemüveget!

Viseljen fülvédőt!

Viseljen védőkesztyűt!

Viseljen légzésvédőt!

Nem esőálló!

A mozgatható vezeték károsodása vagy
átvágása esetén az elektromos hálózatról
azonnal le kell választani.

Leadott zajterhelés.

Háztartási hulladékok közé kidobni tilos

[1-1] Reteszelés kioldógombja

[1-2] Kapcsológomb

[1-3] Párhuzamvezető, könyökös

[1-4] Láncvédő

[1-5] A párhuzamvezető rögzítőcsavarja

[1-6] Vezetőasztal

[1-7] Elülső kiegészítő fogantyú

[1-8] Olajszintjelző

[1-9] Olajtartály zárja

[1-10] Forgácskivető, forgatható

[1-11] Láncfeszítő kerék

[1-12] Olajadagoló kerék

[1-13] A húzó vágás beállítása

[1-14] Fordulatszám előválasztás

[1-15] Hátsó kiegészítő fogantyú

[1-16] Párhuzamvezető, könyökös
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A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendelte-
tésszerű használatból eredő bárminemű kárért.
Ilyen jellegű használat esetén minden felelősség a
felhasználót terheli. A rendeltetésszerű használat-
hoz hozzátartozik a gyártó által előírt üzemeltetési,
szervizelési és javítási feltételek betartása is. 16
éven aluli személyek nem kezelhetik a szerszámot.

Nem rendeltetésszerű használat esetén a
felelősséget a felhasználó viseli.

4.1 Funkcionális leírás
Az SSU 200 EB szablyafűrész sokoldalú faipari al-
kalmazásra lett kifejlesztve. Ezzel a géppel derék-
szögben, illetve beállítható szögben akár 200 mm
mélységig is fűrészelhet. A különböző lánctípusok
lehetővé teszik, hogy bármely alkalmazási célhoz a
megfelelő szerszámot válassza.
A vágási szög a két lapdöntőpálya és egy jól leolvas-
ható skála segítségével 60°-ig gyorsan és könnye-
dén beállítható. A gép kihúzható párhuzamvezető-
vel van ellátva, melyet a vezetőszán két oldalára le-
het elhelyezni, és ennek révév pontos és egyenes
vágást lehet biztosítani. A vezetőléceket gyorsan
10°-kal hátra lehet hajtani. A láncfeszítés kényel-
mesen, szerszám nélkül állítható a feszítőkerekek-
kel, melyek a fő fogantyú felett könnyen hozzáfér-
hetők. A forgácsvető nyílása megbízható forgácsel-
vezetést biztosít, és lehetővé teszi elszívó
csatlakoztatását. 
A láncnak a fűrészelés során az olajadagoló pumpa
optimális kenést biztosít. A gép bekapcsolása után
a motor lágyan, az elektronikus vezérlőegység által
vezérelten indul el, míg el nem éri a maximális for-
dulatszámot. Az elektronika védi a motort, és egy
esetleges túlterhelés esetén a motort automatiku-
san lekapcsolja. Tartós terhelés esetén a motor
úgynevezett hűtő üzemmódba kapcsol át, ahol a
gép a lehűlésig alacsony, hűtési fordulatszámmal
jár, és csak ezután tér vissza a normál munka-
üzemmódba. A gép kikapcsolásakor aktiválódik az
elektronikus fék, ami jelentősen lerövidíti a lánc
utánfutási idejét. A beállított fordulatszámtól füg-
gően az utánfutási idők jelentősen különbözően le-
hetnek.

5 Biztonsági előírások
Vigyázat! 
Minden érvényes munkabiztonsági törvényt

és előírást, a Biztonsági tudnivalók fejezetben sze-
replő biztonsági előírást, valamint minden más
egyéb érvényben lévő általános egészségügyi és
munkavédelmi előírást maradéktalanul be kell tar-

tani. A gyártó semminemű olyan kárért nem vállal
felelősséget, amely az eszközön jóváhagyás nélkül
végrehajtott módosítás következtében következik
be.

5.1 Általános biztonsági tudnivalók
Vigyázat! Olvasson el minden biztonsági
utasítást és útmutatót. A figyelmeztetések

és utasítások nem megfelelő betartása elektromos
áramütéshez, tűz keletkezéséhez vagy súlyos sérü-
lésekhez vezethet.
Őrizze meg az összes biztonsági tudnivalót és uta-
sítást a későbbi felhasználhatóság érdekében.
A biztonsági tudnivalóknál használt „elektromos
kéziszerszám” kifejezés egyaránt vonatkozik az
elektromos hálózatról üzemelő (hálózati kábellel
ellátott), és az akkumulátorról üzemelő (elektro-
mos kábel nélküli) elektromos kéziszerszámokra
is.

1 MUNKAHELYI BIZTONSÁG
a. Tartsa mindig tisztán és rendben a munkaterü-

letét. A rendetlenség és a nem megfelelően meg-
világított munkaterület balesethez vezethet.

b. Ne használja a készüléket robbanásveszélyes
környezetben, illetve ahol gyúlékony folyadé-
kok, gázok, gőzök vagy por található. Az elektro-
mos kéziszerszámok használata közben szikra
keletkezhet, amitől a por vagy a gyúlékony gőzök
meggyulladhatnak.

c. Az elektromos kéziszerszámok használatakor
tartsa távol magától a gyermekeket és más sze-
mélyeket. Ha megrándul a készülék, elveszítheti
felette az uralmát.

2 ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a. A készülék csatlakozódugójának a csatlakozó-

aljzathoz illeszkednie kell. A csatlakozódugó
módosítása szigorúan tilos! Ne használjon csat-
lakozóadaptert a védőföldeléssel ellátott ké-
szülékekhez. A módosítatlan csatlakozódugó és
a hozzávaló csatlakozóaljzat csökkenti az áramü-
tés esélyét.

b. Kerülje el a földelt felülethez való hozzáérést,
pl. csövekhez, fűtőrendszer elemekhez, kályhá-
hoz és hűtőgéphez. Fokozott áramütésveszély áll
fenn, ha a teste le van földelve.

c. Tartsa távol a készüléket az esőtől és a nedves-
ségtől. Ha egy elektromos készülékbe víz jut be,
nő az áramütés esélye.

d. Ne használja a csatlakozókábelt a készülék tar-
tására, felakasztására vagy a csatlakozódugó
csatlakozóaljzatból való kihúzására. Tartsa tá-
vol a csatlakozókábelt a hőhatástól, olajtól, éles
szegélyektől vagy mozgó készülékelemektől. A
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sérült vagy megtörött kábel növeli az áramütés
esélyét.

e. Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban
dolgozik, kizárólag a szabadtéri használatra is
engedélyezett hosszabbító kábelt használjon. A
szabadtéri használatra is alkalmas hosszabbító
kábel csökkenti az áramütés esélyét.

f. Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszer-
szám nedves környezetben történő üzemelte-
tése, használjon hibaáram-védőkapcsolót. A
hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az
áramütés esélyét.

3 SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a. Legyen figyelmes, mindig ügyeljen arra, amit

éppen tesz, óvatosan és rendeltetésszerűen
használja az elektromos kéziszerszámot. Ne
használja a készüléket, ha fáradt, illetve ha ká-
bítószer, alkohol vagy valamilyen gyógyszer ha-
tása alatt áll. Már az is súlyos sérülésekhez
vezethet, ha akár csak egy pillanatra nem figyel
oda, miközben használja a készüléket.

b. Viseljen egyéni védőfelszerelést és mindig vi-
seljen védőszemüveget. Az elektromos kézi-
szerszám fajtájától és használati módjától függő
egyéni védőfelszerelés (pormaszk, csúszásmen-
tes biztonsági cipő, védősisak vagy fülvédő) vise-
lése csökkenti a sérülés és az
egészségkárosodás esélyét.

c. Kerülje a véletlenszerű használatot. Győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva,
mielőtt bedugná a csatlakozódugót a csatlako-
zóaljzatba. Balesethez vezethet, ha az elektro-
mos hálózatra csatlakoztatáskor úgy fogja a
készüléket, hogy ujja a kapcsolón van, vagy a ké-
szülék be van kapcsolva.

d. A készülék bekapcsolása előtt feltétlenül távo-
lítsa el a beállításra szolgáló szerszámokat
vagy a villáskulcsot. A készülék forgó eleménél
lévő szerszám vagy villáskulcs sérülést okozhat.

e. Ne becsülje túl képességeit. Álljon stabilan és
mindenkor tartsa meg egyensúlyát. Így váratlan
helyzetekben jobban tudja uralni a készüléket.

f. Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ru-
házatot vagy ékszereket. Haját és ruházatát
tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ru-
házatát, az ékszereit vagy a hosszú haját elkap-
hatják a mozgó alkatrészek.

g. Ha porelszívó és -felfogó berendezés is felsze-
relhető a kéziszerszámra, akkor győződjön meg
arról, hogy az helyesen van felszerelve, és
használja előírásszerűen. Ezen berendezések
használata csökkenti a por okozta egészségkáro-
sodás esélyét.

4 AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK GONDOS KEZE-
LÉSE ÉS HASZNÁLATA
a. Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához az

ahhoz alkalmas elektromos kéziszerszámot
használja. Az adott teljesítménytartományba tar-
tozó elektromos kéziszerszámmal jobban és biz-
tonságosabban dolgozhat.

b. Ne használjon olyan elektromos kéziszerszá-
mot, amelynek hibás a kapcsolója. Az az elektro-
mos kéziszerszám, amelyiket nem lehet ki- vagy
bekapcsolni, veszélyes és meg kell javítani.

c. A készülék beállítása, a tartozékok cseréje vagy
a készülék lehelyezése előtt húzza ki a csatla-
kozódugót a csatlakozóaljzatból. Ez az óvintéz-
kedés megakadályozza a készülék véletlenszerű
bekapcsolását.

d. Ha nem használja az elektromos kéziszerszá-
mot, úgy tárolja, hogy ne kerülhessen gyerme-
kek kezébe. Ügyeljen rá, hogy ne
használhassák a készüléket olyan személyek,
akik nem rendelkeznek kellő ismerettel, illetve
akik nem olvasták ezt a használati utasítást. Az
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha ta-
pasztalatlan személy használja azokat.

e. Gondosan ápolja a készüléket. Ellenőrizze,
hogy kifogástalanul működnek-e a gép mozgó
alkatrészei, nem szorulnak-e be, nincsenek-e
eltörve, illetve nem sérültek-e meg olyan alkat-
részek, melyek sérülése hátrányosan befolyá-
solná a készülék működését. A készülék
használatbavétele előtt javíttassa meg a sérült
alkatrészeket. Sok baleset okozója az elektro-
mos kéziszerszámok rossz karbantartása.

f. Tartsa mindig éles és tiszta állapotban a vágó-
szerszámokat. A gondosan ápolt, éles vágóélű
vágószerszámok kevésbé szorulnak be és kön-
nyebben irányíthatók.

g. Mindig ennek a kezelési utasításnak megfelelő-
en, valamint a készülék típusára vonatkozó spe-
ciális előírásokat betartva használja az
elektromos kéziszerszámot, tartozékait, betét-
szerszámait stb. Mindig vegye figyelembe a
munkafeltételeket és az elvégzendő tevékeny-
séget is. Az elektromos kéziszerszámok rendel-
tetésszerűtől eltérő célra történő használata
veszélyes helyzeteket teremthet.

5 SZERVIZELÉS
a. Csak megfelelően képzett szakemberrel, és ki-

zárólag eredeti alkatrészek felhasználásával
végeztesse a javítást. Csak így garantálható,
hogy a készülék mindig biztonságosan működjön.
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5.2 Gépre vonatkozó különleges biztonsági 

tudnivalók

A láncfűrészekre vonatkozó biztonsági utasítások
– Járó fűrész esetén a fűrészláncot tartsa távol

minden testrészétől. A fűrész elindítás előtt el-
lenőrizze, hogy a fűrészlánc ne érintkezzen
semmivel. Láncfűrésszel való munkavégzés
esetén egy pillanatnyi figyelmetlenség esetén a
láncfűrész a ruházatot vagy testrészeket beránt-
hat.

– A láncfűrészt mindig jobb kezével a hátsó fo-
gantyút, bal kezével pedig az elülső fogantyút
megfogva tartsa. A láncfűrészt fordított módon
tartva megnő a sérülés kockázata, emiatt úgy
nem szabad tartani.

– Viseljen védőszemüveget és fülvédőt. Javasolt
védőfelszerelés viselése a fejen, a kezeken, a
lábakon és a lábfejeken. A szoros ruházat csök-
kenti a lerepülő szilánkok és a fűrészlánc esetle-
ges megérintése miatti balesetveszélyt.

– A láncfűrészt ne használja lombos faágak vágá-
sára. Ezek vágása balesetveszélyes.

– Mindig ügyeljen arra, hogy stabilan álljon, és a
láncfűrészt csak akkor használja, ha biztosan
és stabilan meg tud állni. Csúszós talajon vagy
instabil felületen (például egy létrán) állva elve-
szítheti az egyensúlyát, illetve a láncfűrész feletti
uralmat.

– A láncfűrészt és a vezetőléceket mindig a test-
től távol tartva, láncvédővel együtt használja.

– Tartsa be a kenésre, láncfeszítésre és a tartozé-
kok cseréjére vonatkozó utasításokat. A szak-
szerűtlenül megfeszített vagy megkent lánc
elszakadhat, illetve megnövelheti a visszacsapás
kockázatát.

– A fogantyúkat tartsa mindig tiszta, olaj- és zsír-
mentes állapotban. A zsíros, olajos fogantyúk
csúszósak, és a láncfűrész feletti uralom elvesz-
téséhez vezetnek.

– Feszültség alatt álló ágak vágása során ügyel-
jen arra, hogy ezek vágás után visszaugranak.
Ha a farostokban rejlő feszültség felszabadul, a
megfeszített ág eltalálhatja a szerszám kezelőjét
és/vagy kitépheti a kezéből a láncfűrészt.

– Járjon el különösen óvatosan aljnövényzet és fi-
atal fák vágásakor. A vékony faanyag a fűrész-
láncba beakadhat, a kezelőre csapódhat, illetve
kibillentheti az egyensúlyából.

– Kizárólag fa fűrészelésére. Ne használja a lánc-
fűrészt olyan munkára, amelyre az nem alkal-
mas – például műanyag, kőfal vagy nem fa
építőanyagok vágására. A láncfűrész rendelte-

tésszerűtől eltérő célra történő használata ve-
szélyes helyzeteket teremthet.

– Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fo-
gantyúnál fogja meg, mivel a fűrészlánc rejtett
elektromos vezetékbe vagy a saját tápkábelébe
vághat. Az áram alatt álló vezetékkel érintkező
láncfűrész nem szigetelt fém alkatrészei keresz-
tülvezethetik magukon az elektromos áramot, és
a kezelő áramütést szenvedhet.

– Javasoljuk, hogy használjon egy 30 mA-es vagy
kisebb kioldási áramú bontókapcsolót.

– Csak kikapcsolt állapotú láncfűrészt tartson az
elülső fogantyúnál fogva, a láncot a testétől tá-
vol tartva. A láncfűrész tárolása vagy szállítása
esetén mindig húzza rá a védőhuzatot. A láncfű-
rész gondos kezelése lecsökkenti az üzemelő
láncfűrész véletlen megérintésének a veszélyét.

A visszacsapódás okai és elkerülésének módjai:
Visszacsapódás akkor következhet be, ha a vezető-
sín hegye egy tárgyhoz ér, vagy ha a fa meghajlik és
a fűrészlánc vágás közben elakad. A sín hegyének
érintkezése rendszerint váratlan hátrafelé irányuló
mozgással jár, miközben a vezetősínek felfelé és a
kezelő felé csapódnak. A fűrészláncnak a vezetősí-
nek felső élébe való beakadása esetén a sín hirte-
len a kezelő felé csapódik. Ezek mindegyike a fű-
rész feletti uralom elvesztéséket és esetleg súlyos
sérülésekhez vezethet. Soha ne hagyatkozzon kizá-
rólag a láncfűrészre rászerelt biztonsági berende-
zésekre. Egy láncfűrész kezelőjeként különféle
óvintézkedéseket kell tennie a baleset- és sérülés-
mentes munkavégzés érdekében. A visszacsapó-
dás a szerszám nem megfelelő, illetve hibás hasz-
nálatából adódik. A következőkben leírt biztonsági
előírások betartásával előfordulása elkerülhető:
– A fűrészt mindkét kezével tartsa szorosan, ujja-

ival hurkolja körbe a láncfűrész fogantyúját. Ve-
gyen fel olyan testhelyzetet, amelyet
visszacsapás esetén is biztosan meg tud tartani.
A megfelelő óvintézkedések betartása mellett a
gépkezelő nem vesztheti el a láncfűrész feletti
uralmát. A láncfűrészt soha ne engedje el.

– Ne vegyen fel abnormális testhelyzetet, és na
fűrészeljen a vállmagassága felett. Ezzel elke-
rülheti a sín csúcsának véletlen érintkezését va-
lamivel, és jobban ellenőrzése alatt tudja tartani
a láncfűrészt váratlan helyzetekben.

– Mindig a gyártó által előírt tartaléksíneket és
fűrészláncokat használja. A nem megfelelő tar-
taléksínek és fűrészláncok eltéphetik a láncot
és/vagy visszacsapást okozhatnak.

– Mindig tartsa be a gyártónak a fűrészlánc élezé-
sével és cseréjével kapcsolatos utasításait. Az
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alacsony mélységhatároló megnöveli a vissza-
csapás veszélyét.

További biztonsági tudnivalók
– Ha a lánc megtekeredik vagy a sínben rosszul áll,

akkor a lánc hátsó szélénél lévő fogak felülről a
fa felületének ütközhetnek, és a lánc kiugorhat a
vágatból, a fűrész pedig hátrafelé, a kezelő felé
mozdulhat.

– Ha a lánc becsípődik, vagy ha valamilyen okból
szükségessé válik a lánc leoldása, állítsa le a fű-
részt és tartsa a szerszámot addig a munkada-
rabban, amíg a lánc teljesen le nem áll. Soha ne
próbálja a fűrészt a vágatból kiemelni vagy vis-
szafelé húzni, amíg a lánc forog, mivel ekkor vis-
szacsapódás következhet be. Keresse meg a lánc
becsípődésének az okát, illetve a megszünteté-
sének a módját.

– Ha a fűrészt úgy indítja el újra, hogy a lánc a vá-
gatban van, akkor a láncot a vágat közepén kell
tartania, valamint ügyelnie kell arra, hogy a fogak
ne ütközzenek neki a munkadarabnak. Ha a lánc
be van csípődve, akkor a fűrész újraindításakor
kinyomódhat a munkadarabból és visszacsapást
okozhat.

– Ha nagyobb lemezeket fűrészel, a lánc becsípő-
désének és a visszacsapásnak a megelőzése ér-
dekében biztosítsa a lemez megfelelő
felfekvését. A nagy felületű lemezek a saját sú-
lyuk miatt meghajlanak. A lemezt a vágás két ol-
dalán, valamint a lemez szélének a közelében
kell alátámasztani.

– Soha ne használjon tompa vagy sérült láncot!
Életlen vagy sérült fűrészlánc használata esetén
megnő a terhelés, ami a lánc széttöréséhez és
ezen keresztül sérüléshez vezethet.

– A fűrészelés elkezdése előtt kellő mértékben és
megbízhatóan húzza meg a vezetőlécek dő-
lésszögének és szögének a beállítókarját. Ha a
vezetőlécek helyzetét fűrészelés közben újra be
kell állítani, akkor a fűrészlánc elakadhat és vis-
szacsapódhat.

– Merülővágás nem lehetséges, ezt a védőlécek ki-
alakítása meggátolja. A védőlécek eltávolítása ti-
los!

– Ügyeljen arra, hogy a kezei biztonságos távol-
ságra legyenek a vágástól és a lánctól. A másik
kezével fogja a kiegészítő fogantyút. Ha a lánc-

fűrészt két kézzel tartja, akkor a kezei nem sé-
rülhetnek meg.

– Ne nyúljon a fűrészelendő anyag alá. A védőlé-
cek nem nyújtanak kellő védelmet a lánc meg-
érintése ellen a fűrészelendő munkadarab alatt.

– A munkadarabot soha ne a kezével vagy térdé-
vel rögzítse. A munkadarabot mindig rögzítse
valamilyen szilárd aljzaton. Fontos, hogy a fűré-
szelendő munkadarabot megfelelő mértékben
alátámassza, és hogy a testrésszel való érintke-
zést, a lánc beakadását, illetve a fűrész feletti
uralom elvesztését lehetőség szerint minimali-
zálja.

– Hosszanti vágás esetén mindig használja a ve-
zetőléceket, a vezetősíneket, illetve a párhu-
zamvezetőket stb. Ezzel javul a vágás
pontossága, és csökken a lánc becsípődésének a
veszélye is.

– Mindig a gyártó által javasolt láncvezető léce-
ket, láncokat és lánckerekeket használja. A lé-
ceket mindig erősítse fel.

– Ellenőrizze az eredeti láncfedél hiánytalansá-
gát. Ha az eredeti láncfedél hiányos vagy károso-
dott, akkor azt nem szabad használni. Tilos
emellett más alkatrészekkel, pl. anyákkal pótol-
ni. A feszítőrendszer speciálisan a fűrészhez, az
optimális működést és a biztonságos munkavég-
zést szem előtt tartva lett kialakítva.

– Mielőtt a fűrészt a munkaasztalra vagy a talajra
helyezi, ellenőrizze, hogy a lánc álló helyzetben
van-e, és a fűrész a védőlécek között található-e.
A nem védett, futó lánc visszacsapást okozhat, és
mindent átvághat, ami az útjába kerül. Vegye fi-
gyelembe, hogy a szerszám kikapcsolása után a
lánc mennyi idővel áll le. Javasoljuk, hogy a fű-
részt a vezetőasztal vagy a Systainer tároló sík fe-
lületére tegye le.

– A védőléc a gép alapvető alkatrésze. A védőléc
módosítása, lerövidítése vagy leszerelése tilos.
Ügyeljen arra, hogy a vezetőléccel egy síkban le-
gyen, a lánc megfelelően meg legyen feszítve, és
a védőlécet ne érintse. A lánc és a védőléc mini-
mális távolsága 5 mm.

– A védőléc csak akkor látja el a funkcióját, ha a vá-
gási hornyon fekszik. A védőléc meggátolja, hogy
rövid fűrészelések esetén visszacsapás történ-
jen.

– Meghajlott védőléc esetén a fűrészelés tilos.
– A védőlécet tilos leszerelni vagy módosítani.
– Ügyeljen a lánc kellő feszességére. A lánc fe-

szességét a munka megkezdése, illetve folytatá-
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sa előtt mindig ellenőrizze. A lánc előtolását úgy
válassza meg, hogy a lánc ne állhasson le.

– A helyhez között fogazású láncok használata ti-
los.

– Fűrészelés közben ne módosítsa erővel a kivá-
lasztott vágási irányt.

– Általánosságban tilos a védőburkolat és a védőe-
lemek eltávolítása, és a megfelelő működésük
meggátlása.

– A munka megkezdése előtt ellenőrizze a kenőo-
laj szintjét és a megfelelő kenési funkciót.

– Ne fűrészeljen olyan munkadarabot, amely túl
nagy vagy túl kicsi.

– Tilos a járó fűrészt beleszúrni (bemeríteni) a
munkadarab zárt, tömör részébe. A gép vissza-
csapása miatt sérülésveszély áll fenn!

– A fűrészelendő anyagról az idegentesteket (külö-
nösképpen a fémeket) el kell távolítani, mivel
ezek a szerszámot károsíthatják, és sérülést
okozhatnak.

– Ügyeljen a forgácskidobóra! Ha a forgácskidobó
eltömődik, a gépet ki kell kapcsolni, és a tápká-
belét a hálózati aljzatból ki kell húzni. A lánc
megállása után vegye le a lánckerék burkolatát,
és tisztítsa meg az eltömődött nyílást. Amíg a gép
meg nem áll, addig tilos a forgácskidobóba nyúl-
ni!

– A gépet csak akkor kapcsolja újra be, ha ráhe-
lyezte a fűrészelendő munkadarabra. Csak akkor
kezdjen el fűrészelni, ha a gép már elérte a teljes
fordulatszámát.

– A gépet csak akkor emelje fel a fűrészelendő
munkadarabról, ha a lánc teljesen megállt.

– Tartsa mindig tisztán munkahelyét. A rendetlen
munkahely balesetveszélyes.

– Ügyeljen a környezeti hatásokra. Nagy hagyja a
szerszámot esőben ázni, és ne használja vizes
vagy nedves környezetben. Munkahelye legyen
mindig jól megvilágított, és ne dolgozzon a gép-
pel gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
A felmelegedett gépet ne tegye le olyan helyre,
ami felgyulladhat. Tartsa mindig tisztán a gépet.

– A szerszámokat gondosan ápolja. Csak éles és
tiszta szerszámmal lehet jól és biztonságosan
dolgozni. Hiányos vagy tompa, illetve nem meg-
felelő méretű szerszámok nem használhatók.

Kövesse a szerszám karbantartására és cseréjé-
re vonatkozó utasításokat.

– A gépet zárt térben használva gondoskodjon kel-
lő szellőzésről vagy elszívásról.

– A gép bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a ve-
zetőlécek megfelelően vannak-e rögzítve, és a
lánc feszessége megfelelő-e.

– Soha ne szállítsa a gépet futó lánccal.
– Ügyeljen arra, hogy a kapcsolója ne akadhasson

be BE állásban.
– Munkavégzés közben vegyen fel normális test-

helyzetet. Álljon stabilan és mindenkor tartsa
meg egyensúlyát.

– A gép minden használata előtt ellenőrizze az ös-
szes védőburkolatot és -elemet, valamint a moz-
gatható alkatrészeket. Minden alkatrész legyen
felszerelve, és a gép üzemeltetéséhez szükséges
összes feltételnek teljesülnie kell. A károsodott
védőburkolatot vagy -elemeket szakszerűen, egy
erre jogosított szervizben javíttatni vagy cserél-
tetni kell. A megsérült kapcsolót jogosított szer-
vizben ki kell cseréltetni. Ne használja a gépet,
ha a kapcsolót nem tudja be- és kikapcsolni.

– A használaton kívüli gépre mindig helyezze fel a
lánc védőburkolatát. Ez a gép mozgatása esetén
is szükséges.

– Javasoljuk, hogy a gépet vezetőasztalon vagy Sy-
stainer tárolón helyezze el. Ezzel elkerülheti a
lánc és a láncvezető léc esetleges károsodását.

– A géppel való munkavégzés során a munkaterü-
leten idegen személy, különösen gyerek nem tar-
tózkodhat. Jogosulatlan személyek számára a
gép és az elektromos kábel megérintése is tilos.

– A gépet használaton kívül biztonságos, száraz,
zárt térben kell tárolni, gyermekek és illetékte-
len személyek által hozzá nem férhető helyen.

– A gépet ne használja a rendeltetésétől eltérő cé-
lokra. A gép rögzített fűrészként való használata
tilos.

– Viseljen megfelelő, szűk ruházatot. Célszerű vá-
gásálló védőruhát viselni. Ne viseljen ékszert,
karkötőt, órát stb., melyeket a mozgó alkatré-
szek bekaphatnak. A szabadban végzett munká-
hoz gumikesztyű és csúszásgátló talppal
rendelkező munkacipő viselése javasolt. Amen-
nyiben hosszú hajjal rendelkezik, fogja össze azt
egy hajhálóval.

– Kültéri alkalmazás esetén csak erre alkalmas
hosszabbítókábelt és kábelcsatlakozót használ-
jon.

– Az elektromos szerszámot ne húzza a kábelnél
fogva.
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– Az elektromos kábel csatlakozódugóját csak ki-

kapcsolt gép esetén dugja be az elektromos al-
jzatba.

– A kábelt terhelés alatt ne csatlakoztassa, illetve
ne húzza ki!

– A villásdugót ne a kábelnél fogva húzza ki a duga-
szolóaljzatból.

– Védje a készüléket nedvességtől.
– Védje a kábelt sugárzó hőtől, olajoktól és éles

szegélyektől.
– A kábelt mindig hátulról vezesse a szerszámhoz.
– Csak eredeti Festool tartozékokat használjon!
– Amikor nem használja a készüléket, valamint a

karbantartási munkák megkezdése előtt húzza
ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

– Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a ká-
belt, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felha-
talmazott vevőszolgálati javítóműhelyben.

– A csatlakozódugót csak kikapcsolt gép esetén
dugja be!

– Azbeszttartalmú anyagok megmunkálása tilos!
– Karbantartást csak erre képesített személy vé-

gezhet.
– A fogantyúkat tartsa mindig tisztán, olajtól, zsír-

tó, gyantától és más hasonló anyagoktól mente-
sen.

– Várjon, amíg leáll az elektromos szerszám, mi-
előtt leteszi a kezéből. A betétszerszám beszo-
rulhat és ennek következtében Ön elveszítheti az
uralmát az elektromos szerszám felett.

5.3 Maradék kockázatok
Az eszköz kialakításának alapvető jellegzetességei
és a munkavégzés jellege miatt az eszköz rendelte-
tésszerű használata és a vonatkozó biztonsági elő-
írások betartása mellett is fennállnak az alábbi ve-
szélyhelyzetek:
– A láncfogak okozta sérülés lánccsere során.
– A lánc fűrészelési területen történő megérintése

miatti sérülés.
– A ruházat járó lánc általi berántása.
– A lerepülő forgácsok vagy munkadarabok okozta

sérülés.
– A mozgó kábel okozta veszélyhelyzet.
– A lánc beakadása vagy a lánc csúcsával végzett

munka miatti visszacsapás.
– Az egészségre káros porkoncentráció, amennyi-

ben a helyiség szellőzése elégtelen.
– A feszültség alatt álló berendezések megérinté-

séből származó sérülések a gép vagy egyes al-

katrészek leszerelése során, ha a kábel nincs
kihúzva az elektromos aljzatból.

– Halláskárosodás hosszan tartó munkavégzés so-
rán fülvédő viselése nélkül.

5.4 Károsanyag-kibocsátási értékek
Az EN 60745 szabvány szerint meghatározott érté-
kek tipikus esetekre vonatkoznak:

Leadott zajterhelés az 2000/14/EK irányelv, VI. füg-
gelékében rögzítettek szerint mérve.

A méréseket a jelzett személy végezte a következő
szám alatt: ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171
02 Prága 71.

Az ah rezgéskibocsátási érték (három irány vektori-
ális összege) és a K bizonytalanság meghatározása
az EN 60745 előírásainak megfelelően:

A megadott kibocsátási értékek (rezgés, zaj) 
– a gépek összehasonlítására szolgálnak,
– segítenek előzetesen megbecsülni, hogy mekko-

ra lehet munkavégzés közben a vibráció- és zaj-
terhelés,

– az elektromos szerszám elsődleges felhasználá-
si területére jellemzőek.

Egyéb alkalmazások, eltérő szerszámok, vagy
elégtelen karbantartás esetén ezek az értékek
megnőhetnek. Ügyeljen a gépek üresjárati és leál-
lítási időértékeire!

6 Szállítás
Az SSU 200 EB szablyafűrészt hibátlan és ellenőr-
zött állapotban, Systainer tárolóba csomagolva
szállítjuk.

Hangnyomásszint LPA = 92 dB (A)

Hangteljesítményszint LWA = 103 dB (A)

Bizonytalanság K = 3 dB

LWA = 103 dB (A)

LWAd = 105 dB(A)

Bizonytalanság K = 3 dB

VIGYÁZAT

Munkavégzéskor keletkező hanghatás
Halláskárosodás
 Viseljen fülvédőt!

Rezgéskibocsátási érték (3
tengelyű)

ah3,4 m/s2

K = 1,5 m/s2
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A gép olajtartálya nincs olajjal felöltve. A kiszállítás
után azonnal csomagolja ki a gépet, és ellenőrizze
a szállítás alatti esetleges károsodását. A szállítás
alatt bekövetkezett károsodást a szállítónak azon-
nal jelezni kell.

7 Beállítások

7.1 Húzó vágás
A lánclécet és a védőlécet hosszanti irányba 10°-
ban hátra lehet hajtani. Ez a beállítás különösen
akkor fontos, amikor egyszerre több egymásra fek-
tetett lécet kell elvágnia. Ezzel kiküszöbölhető a
szerszám lenyomása és az egyenetlen vágás.
 Felfelé hajtva oldja ki a kart [3-1] ([3a] ábra).
 A fogantyú húzásával hajtsa hátra a lánclécet,

majd a kart [3-1] lehajtva rögzítse újra ([3b] áb-
ra).

7.2 A gérvágási szög beállítása

 Mindkét oldalon lazítsa meg kézzel a csavart [4-
2].

 A skála [4-3] alapján állítsa be a vágási szöget a
kívánt értékre (egy skálaosztás 1°-nak felel
meg).

 Szorítsa meg újra a csavarokat [4-2].

7.3 Elektronika

Az indítási áram korlátozása
Az elektronikus szabályzású sima indítás garantál-
ja a gép visszacsapástól mentes járását. A korláto-
zott indítási áram révén elegendő 16 amperes biz-
tosíték.

Üresjárati fordulatszám-csökkentés
Üresjárat esetén az elektronika lecsökkenti a gép
fordulatszámát, ami méréskeli a zajt, illetve csök-
kenti a motor és a meghajtás kopását.

Konstans elektronika
A konstans elektronika az üresjárati és a terhelés
alatti fordulatszámot közel állandó értéken tartja.
Ezzel egyenletes előrehaladást biztosít munka köz-
ben.

Túlterhelés elleni védelem
A szerszám extrém túlterhelése esetén a motort a
károsodástól elektronikus túlterhelés elleni véde-
lem óvja. Túlterhelés esetén a motor leáll, és csak
a megszűnte után indul el újra. A használatbavétel-
hez az eszközt be kell kapcsolni.

Túlmelegedés elleni védelem
Túlhevülés (a motor leég) elleni védelemként a gép-
be egy elektronikus hőmérsékletellenőrzés van be-
építve. A kritikus motorhőmérséklet elérése előtt a
biztonsági elektronika kikapcsolja a motort. Kb. 3-
5 perces lehűlési idő után a gép ismét üzemkész és
teljes mértékben terhelhető. A forgó készülék
(üresjárat) jelentősen csökkenti a lehűlési időt.

Fordulatszám előválasztás
A fordulatszámot a fordulatszám-szabályzás [1-14]
segítségével fokozatmentesen lehet beállítani.

8 Üzembe helyezés
8.1 A fűrészlánc behelyezése

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély
 A beállításokat csak kikapcsolt gép esetén hajt-

sa végre!

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély, áramütés veszélye
 A gépen történő minden munkavégzés előtt a

hálózati dugót ki kell húzni az elektromos aljzat-
ból!

FIGYELMEZTETÉS

Gérvágásnál a maximális vágási mélység korlá-
tozott.

1 2200 ford./perc

2 2600 ford./perc

3 3200 ford./perc

4 3600 ford./perc

5 4100 ford./perc

6 4600 ford./perc

FIGYELMEZTETÉS

Nem kielégítő feszültség vagy frekvencia!
Balesetveszély
 A hálózati feszültségnek és az áramforrás frek-

venciájának meg kell egyeznie a típustáblán fel-
tüntetett adatokkal.

 Észak-Amerikában csak 120 V/60 Hz feszültségi
értékkel rendelkező Festool gépeket szabad
használni.
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A gép kiszállításakor a lánc nincs a vezetőlécre fel-
helyezve.
 Szerelje le a lánc burkolatát [2-1] a feszítőkere-

ket [2-2] az óramutató járásával ellentétes
irányban elforgatva (lásd a [2] ábrán).

 Helyezze fel az új láncot [2-3] a vezetőlécre [2-
4], majd ezt helyezze be a gépbe. Ügyeljen arra,
hogy a lánc fogai a forgási iránynak megfelelően
álljanak. A forgási irányt a gép testén nyíl jelzi, a
lánc burkolata alatti jelölés pedig azt mutatja,
hogy a láncot hogyan kell feltenni.

 Állítsa be a lánckeréken [2-8] a láncvezető-ta-
gokat, és a feszítőkereket [2-9] forgassa el úgy
(kioldás az óramutató járásának irányába for-
gatva – felülről nézve a csavar felfelé mozog, az
óramutató járásával ellentétes – felülről nézve
a csavar lefelé mozog), hogy a lánc vezetőlécén
lévő nyílás [2-5] a feszítőcsapba [2-6] bepattan-
jon.

 Végül helyezze fel a lánckerék burkolatát [2-1]
a rögzítőcsavarra [2-7], és a feszítőkereket [2-
2] az óramutató járásának irányába elforgatva
húzza meg szorosra.

 A teljes meghúzása előtt a láncot megfelelően
meg kell feszíteni: lásd a 11.1 fejezetet.

8.2 Az olajtartály feltöltése
A gép kiszállításakor a lánc kenésére szolgáló olaj
tartálya üres. Az első üzembe helyezés előtt a tar-
tályt kenőolajjal fel kell tölteni, hogy az adagoló-
pumpa ne károsodhasson. Ha a gépet nem megfe-
lelően feltöltött olajtartállyal, illetve nem működő-
képes kenőrendszerrel üzemelteti, akkor mind az
adagolópumpa, mind maga a láncfűrész tönkre
megy! Az olajtartály zárja [1-9] a légnyomás ki-
egyenlítésére szolgáló leeresztőszelepes nyílással
van ellátva. Ha a gépet a vízszintestől eltérő hely-
zetben üzemelteti, előfordulhat, hogy a lánc nem
kap kenést. Az olajtartály leeresztőcsavarja a tar-
tály alján található. A gép megfordításakor a pumpa
nem tud olajat felszívni. A tartály olajszintje az olaj-
szintjelző ablakon [1-8] át látható.

8.3 Hálózati csatlakozás

A gép csak egyfázisú, 220–240 V, 50/60 Hz névleges
feszültségű váltóáramról üzemeltethető. A gép a II.
fokozatban az EN 60 745-1 szabvány szerinti elekt-
romos árammal szembeni védelemmel, és az
EN 55 014 szabvány szerinti, beépített rádió-zavar-
mentesítéssel rendelkezik. 
A szerszám üzembe helyezése előtt ellenőrizze,
hogy a típustáblán szereplő adatok megegyeznek-e
az áramcsatlakozás tényleges értékeivel.
Az elektromos kábelt szükség esetén az alábbiak
szerint lehet hosszabbítani: 
– 20 m-es hosszig: 3×1,5 mm2 vezető-keresztmet-

szet
– 50 m-es hosszig: 3×2,5 mm2 vezető-keresztmet-

szet
Csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amelyet
kültéri használatra terveztek és amely ennek meg-
felelő jelöléssel van ellátva.

9 Üzem

9.1 KI/BE kapcsológomb
A gép bekapcsolása előtt a rögzítő- és szorítócsa-
varokat meg kell húzni. A gépet mindkét kezét
használva csomagolja ki, és úgy helyezze rá az el-
fűrészelendő munkadarabra, hogy a lánc szabadon
álljon és a bekapcsolás után ne kaphasson bele
semmibe.

Bekapcsolás
Nyomja meg a fogantyún lévő kioldógombot [1-1],
majd nyomja meg a kapcsológombot [1-2].

Kikapcsolás
Engedje fel a kapcsológombot [1-2]. A kioldógomb
[1-1] visszaugrik a kiindulási helyzetébe, és meg-
akadályozza a véletlen bekapcsolást. Kikapcsolás-
kor a fék is aktiválódik, ami a lánc utánfutását je-
lentősen lerövidíti. A gépet csak akkor vegye le a
munkadarabról, amikor a lánc már teljesen meg-
állt.

FIGYELMEZTETÉS

A fűrészlánc behelyezése során ügyeljen a lánc
megfelelő állására. A lánc fogai a lánc forgási irá-
nyába kell nézzenek, azaz a fűrésztesten lévő je-
lölésnek meg kell feleljenek.

FIGYELMEZTETÉS

Nem megfelelő elektromos hálózatra csatlakoz-
tatva balesetveszély áll fenn!

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély, áramütés veszélye
 A gépen történő minden munkavégzés előtt a

hálózati dugót ki kell húzni az elektromos aljzat-
ból!
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9.2 A lánc és a vezetőlécek kenésének a sza-

bályzása
A kenőolaj mennyisége az adagolókerékkel [5-2]
szabályozható. Az adagolókereket [5-2] benyomva
a keréken látható 0, 1, 2 vagy MAX jelzés a jelző-
csíkhoz [5-1] forgatható. A 0 helyzet a tiszta vágá-
sokhoz használatos minimális kenés, melyet csak
rövid ideig szabad használni. Ilyen vágás után a
láncot és a lécet mindig fokozottan kenje meg. Hos-
szan tartó munkavégzéshez a 2 és MAX fokozat a
megfelelő.

9.3 Vágásjelző
Vezetősín nélkül végzett fűrészelésnél – a lánc bel-
ső vágási élének meghatározásához a vezetőszá-
non minden láncállás-jelzőt használni kell:
– derékszögű vágás esetén: 0°-os állás [4-1]
– ferde vágásnál:

• 45°-os állás [4-4]
• 60°-os állás [4-5]

A külső vágási sík meghatározásához használja a
vágásjelzőt[4-6]. Vezetősínnel végzett fűrészelés-
nél – a lánc belső vágási élének meghatározásához
csak a 0°-os [4-1] vágásjelzőt kell használni.

9.4 Párhuzamvezető
Helyezze be a párhuzamvezetőt [1-3] a vezetőszán
tartójába [1-6], majd a szorítócsavarokkal [1-5]
rögzítse. A párhuzamvezető párhuzamos vágást
tesz lehetővé egy éllel.

9.5 Elszívás

10 Tartozékok
A vezetőszán alatt a gép hosszanti horonnyal van
ellátva a vezetősínre való felhelyezéshez. Ilyen mó-
don egyszerűen és pontosan készíthet nagyobb vá-
gásokat is.

10.1 Vezetőrendszer
Nagyobb munkadarabok fűrészelése során az egy-
szerű és biztonságos kezelés, valamint a szögpon-
tos vágás kivitelezése érdekében javasolt a vezető-
rendszer használata. A felrajzolt él melletti pontos
vezetés révén ez tiszta vágást tesz lehetővé. A ke-
mény, eloxált síneken a gép könnyen előre tolható,

a mérsékelt előtolási erő pedig egyben jobb előre-
haladást is biztosít a munkában. A fűrész szánjának
a vezetősínen meglévő oldalsó játéka a kiegészítő
fogantyún [6-1] lévő távtartó csavarokkal állítható
be.

10.2 A vezetősínek felszerelése
A vezetősín [7-1] rögzítése FSZ 300 [7-2] vagy FS-
RAPID/L [7-5] pillanatszorítókkal történik, melye-
ket az erre szolgáló vezetőhoronyra kell felhelyezni
([7a] ábra). Ez biztos tartást biztosít egyenetlen fel-
színen is. A vezetősín aljára a megcsúszást gátló
csíkok vannak rögzítve, melyek garantálják a szi-
lárd felfekvést és megelőzik az anyag összekarco-
lását.

10.3 Szögütköző (FS-AG-2)
A vezetősín és a fokozatmentesen állítható szögüt-
köző [7-3] kombinálása pontos szögben végzett vá-
gást tesz lehetővé, például az illesztési munkák so-
rán. A szögütközőt a [7b] ábrának megfelelően kell
felhelyezni. A skálán beállítható a kívánt vágási
szög.

10.4 Az összekötődarab (FSV) beszerelése
A munkadarab méretétől és a használati esettől
függően az összekötődarab [7-4] ([7c] ábra) hasz-
nálatával több vezetősín is összekapcsolható. A ve-
zetősínek szilárd csatlakozásának biztosításához
az összekötőrugókat csavarokkal a megfelelő me-
netes furatokba lehet rögzíteni.

10.5 Pillanatszorító (FS-RAPID/L)
Ezzel az alsó horonyba illeszthető tartozékkal [7-5]
a vezetőlécek gyorsan rögzíthetők. A rögzítés a pil-
lanatszorító megnyomásával történik. A rögzítő-
gomb megnyomása kioldja a rögzítést.

FIGYELMEZTETÉS

A por miatti egészségkárosodás veszélye
 Soha ne dolgozzon elszívás nélkül.
 Az országában érvényes szabályokat mindig ve-

gye figyelembe.

VIGYÁZAT

Gérvágás esetén a szerszám nekiütközhet a szo-
rítóknak vagy az FS-RAPID/L pillanatszorítók-
nak.
 A fűrészt csak olyan szögben döntse meg, hogy a

lánc a szorítókkal ne ütközhessen.

VIGYÁZAT

Gérvágás esetén a szerszám nekiütközhet a pilla-
natszorító fogantyújának.
 A pillanatszorító fogantyúját a megszorítás után

hajtsa balra a munkadarab felé, így maximum
60°-os gérvágásig nem ütközik bele a gép.
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11 Karbantartás és ápolás

– Az elcsomagolt szerszám száraz, fűtés nélküli
helyiségben, legalább −5 °C-os hőmérsékleten
tárolható. A csomagolás nélkül tárolt szerszám
kizárólag olyan zárt, száraz helyiségben tárolha-
tó, ahol a hőmérséklet legalább +5 °C, és ahol
nem fordul elő erős hőmérséklet-ingadozás.

Ügyfélszolgálat és javítás csak a
gyártó vagy a szervizhálózat által: a
legközelebbi egység címe:
www.festool.com/Service

Kizárólag eredeti Festool pótalkatré-
szeket használjon! Rendelési számok
a következő helyen:
www.festool.com/Service

A gép vágószerszáma 3/8"-es lánctagtávolsággal
és 1,3-as hajtótagvastagsággal rendelkezik. Eltérő
szerszámokat csak a gép gyártójának kifejezett
hozzájárulása esetén szabad használni. A láncta-
gok távolsága azonos legyen a lánckerék osztásá-
val, valamint a láncvezető léc vezetőkerekének a tá-
volságával. A teljes vágószerszám részei:
a. Lánckerék [8-3]
b. Láncvezető léc [2-4]
c. Lánc [2-3]

A vágószerszám élettartama elsősorban a kenéstől
és a lánc megfeszítésétől függ. Emiatt a lánc fe-
szességét a munka megkezdése előtt, valamint a
munkavégzés alatt is ellenőriznie kell, és szükség
esetén újra meg kell feszítenie azt.

11.1 A lánc feszessége
A lánckerék enyhén kilazított fedelénél [2-1] a fe-
szítőkereket [2-9] a + nyíl irányában addig forgassa
el, amíg a lánc alsó része szorosan a vezetőlécre
nem fekszik ([10] ábra). Végül szorítsa meg a lánc-
kerék fedelét [2-1] a feszítőkereket [2-2] az óra-
mutató járásának irányában elforgatva. Ellenőrizze
a lánc megfelelő feszességét. Ehhez húzza meg kis
mértékben a láncot ([10] ábra). Elengedés után a
láncnak vissza kell ugrania az eredeti helyzetbe, és
szorosan a vezetőlécre kell feküdnie. A felmelege-
dett állapotban megfeszített láncokat a munka vé-
gén feltétlenül feszítse meg újra. A megfeszített
lánc lehűlésekor olyan hajlítófeszültség léphet fel,
ami a gépet károsíthatja!

11.2 karbantartás, a lánc élezése
Ha a fogak túl kicsit ([11] ábra), akkor a láncot éles-
re kell csiszolni.

11.3 A lánc kenése
Az olajtartály térfogata 240 ml. A fokozott kopás el-
kerülése érdekében a lánc és a vezetőlécek üzem
közben folyamatos kenést kapnak. A kenést az ada-
golópumpa végzi, ami az előzőleg beállított olaj-
mennyiséget a vezetőléc kenőcsatornájába juttatja.
Nagyon fontos, hogy a munka megkezdése előtt
minden alkalommal ellenőrizze az olajszintet a
szintjelző ablakon át [1-8], illetve hogy ellenőrizze
a lánc kenésének működőképességét. Ha az olaj-
szint a szintjelző ablak [1-8] alsó széle alá süllyedt,
akkor az olajat után kell tölteni.

Javaslat:
Kizárólag fűrészlánc kenésére szolgáló olajat hasz-
náljon. Fáradt olaj, illetve nem kifejezetten lánc-
olajként árult olaj erre nem használható. Az olaj-
tartály felnyitása előtt alaposan tisztítsa meg a zár
környékét! Ha a tartályba forgács vagy por kerül,
akkor az az olajcsatorna eldugulásához vezethet,
ami a kenés során zavart okoz. A biológiailag le-
bomló olajon az összetételüknél fogva csekély ke-
nőerővel rendelkeznek, és hosszabb üzemszünet
esetén a belső kenőcsatornába belegyantásodhat-
nak. Emiatt mindig tartsa be a gyártó utasításait!

11.4 A láncvezető léc karbantartása
A vezetőléc egyoldalú kopása megelőzhető, ha a lé-
cet a lánc minden élezése után megfordítja. Az íves
külső kiegyenlítő felületek ([9b] ábra) normál üze-
mi kopást jelentenek. A vezetősín túlnyúló éleit egy
lapos reszelővel szedje le. A belső vezetőfelületek

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély, áramütés veszélye
 A gép karbantartási és ápolási munkáinak meg-

kezdése előtt mindig húzza ki a hálózati csatla-
kozódugót a csatlakozóaljzatból!

 Minden olyan karbantartási és javítási munkát,
amely a készülékház felnyitásával jár együtt,
csak felhatalmazott vevőszolgálati javítóműhely
végezhet el.

FIGYELMEZTETÉS

A lánc fogai általi sérülés veszélye!
A vezetőléc éles szélei miatti sérülés veszélye!
 A vágószerszám cseréje előtt mindig húzza ki a

csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból!
 Viseljen védőkesztyűt.

EKAT

1

2
3

5

4
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([9a] ábra) kopása elégtelen kenés esetén lép fel, a
lánc helytelen kenése vagy nem megfelelő feltéte-
lek miatt. A vezetőléceket cserélje ki! A lánctagok
soha nem érintkezhetnek a vezetőlécek hornyának
az aljával. Ha a lánc a horony aljához ér, akkor a ve-
zetőlécek elkopnak és ki kell cserélni őket. A kenő-
nyílást és a vezetőléc hornyát tartsa mindig tisztán.

11.5 A lánckerék karbantartása
A lánc legtöbb problémája a lánc hibás feszességé-
ből vagy a lánckerék elkésett cseréjéből adódik. Az
elkopott lánckerék nagyon gyorsan tönkre teszi a
drága vágószerszám többi alkatrészét. A lánckerék
cseréjén soha ne próbáljon meg spórolni! Javasol-
juk, hogy a lánckereket a második lánccsere során
vagy még korábban cserélje ki.

11.6 A lánc és a láncvezető léc cseréje
 Állítsa a gépet 0° alapállásba, majd a lánckerék

burkolatát [2-1] a feszítőkereket [2-2] az óra-
mutató járásával egyező irányban elforgatva ve-
gye le ([2] ábra).

 A láncot [2-3] húzza le a lánckerékről [2-8],
majd a vezetőléccel [2-4] együtt vegye le.

 Helyezze fel az új láncot [2-3] az (új) vezetőlécre
[2-4], majd helyezze be a gépbe. Ügyeljen arra,
hogy a lánc fogai a forgási iránynak megfelelően
álljanak. A forgási irányt a gép testén nyíl jelzi, a
lánc burkolata alatti jelölés pedig azt mutatja,
hogy a láncot hogyan kell feltenni.

 A lánc tagjait pontosan a lánckerék fogaira [2-8]
tegye rá, majd a feszítőkereket [2-9] forgassa el
úgy (kioldás az óramutató járásának irányába
forgatva – felülről nézve a csavar felfelé mozog,
az óramutató járásával ellentétes – felülről néz-
ve a csavar lefelé mozog), hogy a lánc vezetőlé-
cén lévő nyílás [2-5] a feszítőcsapba [2-6] be-
pattanjon.

 Végül helyezze fel a lánckerék burkolatát [2-1]
a rögzítőcsavarra [2-7], és a feszítőkereket [2-
2] az óramutató járásának irányába elforgatva
húzza meg szorosra. A megszorítása előtt a lán-
cot meg kell feszíteni!

11.7 A lánckerék cseréje
 A fenti leírásnak megfelelően vegye le a láncot a

vezetősínnel együtt.
 Egy csavarhúzóval vegye le a biztonsági ken-

gyelt [8-1] az orsóról [8-4], majd vegye le az
alátétet [8-2] és a lánckereket [8-3].

 A lánckerék cseréje után az alátétet és a bizton-
sági kengyelt tegye vissza.

11.8 Kenés és tisztítás
Javasoljuk, hogy a szerszámot rendszeresen tisz-
títtassa. A gépet mindig tartsa portól, forgácstól,
gyantától és más szennyeződéstől mentesen. Oldó-
szertartalmú tisztítószerek használata esetén a
lakkozott felületek és a műanyag alkatrészek káro-
sodhatnak. Ha a gépnek ilyen tisztítószerekkel kell
érintkeznie, akkor javasoljuk, hogy elsőként egy ki-
sebb, rejtett felületen ellenőrizze az adott szer ha-
tását. Élezés vagy a vágószerszám cseréje után a
burkolat belsejét a portól és forgácstól meg kell
tisztítani, valamint a vezetőhornyot, a kenőnyíláso-
kat és a láncfeszítő léc rögzítőit is meg kell tisztíta-
ni. A forgatható elszívóbetéthez ne érjen hozzá az
ujjaival! A motorfedél szellőzőnyílásait tilos leta-
karni!

11.9 A szénkefék cseréje

– -A szénkeféket, elektromos kábelt stb. erre fel-
hatalmazott szervizben javíttassa.Miután a
szerszám nekicsapódott valaminek, a mechani-
kai vagy elektromos veszélyhelyzetek megelőzé-
se érdekében erre felhatalmazott szervizzel át
kell nézetni.

– A szénkefék elkopásakor a gép automatikusan
kikapcsol. A gépet a javításhoz szervizbe kell kül-
deni.

12 Környezet
Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási
szemétbe! Adja le a készülékeket, tartozékokat és a
csomagolást környezetkímélő újrahasznosításra.
Tartsa be az érvényes hazai előírásokat.
Csak EU: A 2002/96/EG Európai Irányelv szerint a
használt elektromos szerszámokat külön kell gyűj-
teni, és át kell adni környezetkímélő újrahasznosí-
tásra.
Információk a REACh-ről:www.festool.com/reach

13 EU megfelelőségi nyilatkozat

FIGYELMEZTETÉS

A védelmi osztály megtartásához a fűrész bizton-
sági állapotát ellenőrizni kell. Emiatt ezzel a
munkával csak erre jogosított elektrotechnikai
szakműhelyt bízzon meg. A szervizelési munkák
megkezdése előtt mindig húzza ki a hálózati csat-
lakozót a csatlakozóaljzatból!

Szablyafűrész Sorozatszám

SSU 200 EB 768421, 769233

CE-jelölés éve:2013
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SSU 200 EBH
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük,
hogy ez a termék az alábbi irányelvek, szabványok
vagy normatív dokumentumok minden vonatkozó
követelményének megfelel:
2006/42/EK, 2004/108/EK, 2000/14/EK, 2011/65/
EU, EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60745-1, EN
60745-2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3. 
Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer
Kutatási, fejlesztési és műszaki dokumentációs ve-
zető 
2013-07-15

14 Hibaelhárítás

Probléma Lehetséges okok Megoldás

A gép nem jár. Nincs áramellátás. Ellenőrizze a biztosítékot és a 
tápkábelt.

A szénkefék elkoptak. Cserélje ki a szénkeféket.

A kapcsoló beakadt. Nyomja meg a kioldógombot.

Túlterhelés után. Ellenőrizze a biztosítékokat.

A vágás nem tiszta, a lánc oldalra 
húz.

A lánc előtolása túl nagy. Csökkentse az előtolást.

A szerszám tompa. Élezze meg a láncot, illetve cse-
rélje ki egy újra. 

A lánc rosszul lett megcsiszolva. Cserélje ki a láncot. 

A vágási előtoláshoz túl nagy erő 
szükséges.

A szán aljzata szennyezett. Tisztítsa meg a szánt.

A szerszám tompa. Élezze meg a láncot, illetve cse-
rélje ki egy újra. 

Eltérő tulajdonságú fa munkada-
rabok.

Állítsa be a szán előtolását.

A szán előtolása túl nagy. Állítson be kisebb előtolást.

A lánc kenése megszűnt. A vezetőlécen eltömődött a kenő-
csatorna.

Tisztítsa meg a vezetőlécet.

Az olajpumpa hibás. Cserélje ki a pumpát (jogosított 
szervizben).

Az olajtartály üres. Töltsön bele lánckenő olajat.

A gép belső olajcsatornája eldu-
gult vagy a biológiai olaj belegy-
antásodott.

Tisztítsa ki a gépet (jogosított 
szervizben).


