Ágvágó fűrész használati útmutató
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót az ágvágó fűrész használatának megkezdése előtt.
Veszély! Az ágvágó fűrész vezeti az elektromos áramot! Ne használja azt elektromos vezetékek,
potenciálisan áram alatt lévő elektromos kábelek, földelt berendezések, illetve egyéb elektromos
vezetők 15 méteres körzetében.
Figyelmeztetés! Az ágvágó fűrészt csak úgy használja, hogy közben mindkét lábbal szilárd talajon áll.
Amennyiben Ön bizonyítvánnyal rendelkező favágó, akkor használhatja a berendezést mobil
platformról, vagy a fára felmászva.
Figyelmeztetés! Fej felett történő vágáskor a levágott ágak leesnek a földre. Ezek a leeső ágak súlyos
sérüléseket okozhatnak. Minden esetben különös figyelemmel járjon el fej felett történő vágás esetén.
Ilyen esetben ki kell jelölni egy veszélyzónát, ahová az ágak leeshetnek. A veszélyzóna 5 méteres
körzetében tilos embereknek vagy állatoknak tartózkodni!
Figyelmeztetés! Az ágvágó fűrész extrém éles! Ne érjen a vágópengéhez, mert súlyos sérülést okozhat.
Minden esetben a mellékelt védőburkolatba helyezve tárolja az ágvágó fűrészt. Gyermekektől tartsa
távol az ágvágó fűrészt!
FONTOS: Az ágvágó fűrészt ellátták egy figyelmeztető matricával, mely tartalmazza a helytelen
felhasználásokat, az azok által okozható sérüléseket, elektromos áramütés okozta sérüléseket,
esetleges halált. Amennyiben ez a matrica megrongálódik, olvashatatlanná válik, kérjük vegye fel a
kapcsolatot viszonteladójával annak pótlására, cseréjére. A matrica eltávolítása kifejezetten tilos!
AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ HASZNÁLATA
Ajánlott felhasználás
A Silky teleszkópos ágvágó fűrészt olyan ágak levágására tervezték, melyeket a felhasználó már nem ér
el a földön állva. Ne használja az ágvágó fűrészt fák ágainak vágásán kívül egyéb tárgyak vágására!
FONTOS: A teleszkópos szár rögzítő mechanizmusa és a rögzítő csap úgy lett megtervezve, hogy együtt
használva működjön megfelelően. Amikor felszereli a vágófejet a teleszkópos szárra, a rögzítő
mechanizmusnak, illetve a rögzítő csapnak is minden esetben a toldó szár felső felén kell
elhelyezkednie. Mielőtt megkezdené az ágvágó fűrész használatát, győződjön meg róla, hogy az összes
rögzítő csap és az összes rögzítő mechanizmus megfelelően a helyén rögzített állapotban van.
AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ HASZNÁLATA:
Az ágvágó fűrész használata közben mindig viseljen kemény munkavédelmi sisakot és
védőszemüveget!
A Silky fűrészeket úgy tervezték, hogy húzó erőhatásra vágjanak. A vágópenge precíz tervezésének
köszönhetően a vágáshoz nagyon kis mértékű húzóerőre van szükség. Hagyja, hogy a fűrész végezze el
Ön helyett a munkát!
KARBANTARTÁS
Rendszeresen tisztítsa le az ágvágó fűrész vágópengéjét, hogy eltávolítsa a vágott fa maradványait. Így
megnövelheti a vágópenge élettartamát.

