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Descrierea aparatului

Măsuri de siguranţă
În cazul lucrărilor cu ferăstraiele cu lanţ
există pericol ridicat de rănire, deoarece
viteza lanţului este foarte mare şi dinţii
de ferăstrău sunt foarte ascuţiţi. De aceea la lucrările cu ferăstraiele cu lanţ trebuie să luaţi neapărat măsuri de siguranţă şi să respectaţi reguli de conduită
speciale.
În completare la aceste instrucţiuni de siguranţă trebuie să respectaţi regulile de siguranţă şi de instruire ale ţărilor de utizilizare
(de ex. cele stabilite de autorităţi, asociaţii
profesionale şi a caselor de asigurare socială).
Utilizarea ferăstraielor cu lanţ poate fi limitată în timp prin reglementările locale (de
ex. în timpul zilei şi în funcţie de anotimp).
Ţineţi cont de reglementările locale.

Pentru figură vezi coperta
1 Frână lanţ / Protecţie pentru mâini
2 Buton de deblocare
3 Întrerupător principal
4 Buton de eliberare acumulator
5 Suport acumulator
6 Ştechăre de cuplare
7 Mecanism de eliberare acumulator
8 Vizor ulei
9 Capac de umplere ulei
10 Lanţ de ferăstrău
11 Lamă ferăstrău
12 Mâner, în spate
13 Mâner, în faţă
14 Roată de reglare lanţ de ferăstrău
15 Opritor cu gheare
16 Capac
17 Piuliţă
18 Protecţie lanţ de ferăstrău

Măsuri de siguranţă generale

Trepte de pericol
 PERICOL
Indicaţie referitoare la un pericol iminent,
care duce la vătămări corporale grave sau
moarte.
몇 AVERTIZARE
Indicaţie referitoare la o posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la vătămări
corporale grave sau moarte.
몇 PRECAUŢIE
Indică o posibilă situaţie periculoasă, care
ar putea duce la vătămări corporale uşoare.
ATENŢIE
Indicaţie referitoare la o posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la pagube
materiale.

 Utilizatorul este responsabil de utilizarea sigură a ferăstraielor cu lanţ, în special în ceea ce priveşte ocrotirea propriei sănătăţi şi a altor persoane.
 Utilizaţi ferăstraiele cu lanţ doar în stare
odihnită şi sănătoasă. Nu utilizaţi ferăstraiele cu lanţ sub influenţa medicamentelor sau a drogurilor, care limitează capacitatea de reacţie.
 Utilizatorul trebuie să se afle într-o stare
fizică, care să-i permită să reaţioneze la
efectele care ar putea apărea eventual
(izbituri, forţă de tracţiune sau recul) şi
să le diminueze prin forţă fizică proprie.
Respectaţi pauzele de lucru pentru a
evita epuizarea forţei utilizatorului.
 Nu este permisă utilizarea aparatului de
către minori.
 În zona de lucru nu trebuie să se afle
copii şi alte persoane în timpul utilizării
ferăstraielor.
 Nu este permisă utilizarea ferăstraielor
de către persoane cu dizabilităţi senzoriale şi mintale.
 Risc ridicat de producere a accidentelor
în condiţii meteorologice nefavorabile.
Utilizaţi fierăstraiele cu lanţ doar dacă
sunt asigurate condiţii sigure de lucru.
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 PERICOL
Utilizarea aparatului pe o perioadă îndelungată poate duce la deteriorarea circulaţiei
sângelui în zona braţelor, datorită vibraţiilor.
Nu se poate stabili o durată de funcţionare
general valabilă, deoarece ea este influenţată de mai mulţi factori:
– Predispoziţie personală pentru o circulaţie deficitară (degete reci, amorţeală
în degete).
– Temperatură ambiantă scăzută. Purtaţi
mănuşi călduroase pentru protecţia
mâinilor.
– Prinderea puternică împiedică circulaţia.
– Folosirea continuă este mai dăunătoare
decât o utilizare întreruptă de pauze.
În cazul utilizării regulate a aparatului pe
perioade mai lungi şi a apariţiei repetate a
simptomelor respective (de ex. amorţeală
în degete, degete reci), vă recomandăm să
consultaţi un medic.

Tranposrtarea ferăstrăului

–
–
–
–

Tranportaţi ferăstăul cu lanţ doar cu lanţul de ferăstrău blocat.
Ridicaţi ferăstrăul doar de mâner.
Duceţi ferăstrăul doar cu lama orientată
în spate.
În timpul transportării pe distanţe mai
lungi aplicaţi protecţia de lanţ.

Poziţie de lucru

Manipulare corespunzătoare
În timpul lucrului

–
–

Ţineţi ferăstrăul cu lanţ întotdeauna cu
două mâini şi ferm.
Mâna stângă trebuie să se afle pe mânerul din faţă, iar cea dreaptă pe mânerul din spate.

Pauze de lucru / Îngrijire / întreţinere
–
–

 PERICOL
Pericol de moarte prin tăieturi cauzate prin
mişcarea necontrolată a ferăstrăului sau a
obiectelor tăiate.
– Nu duceţi ferăstrăul spre corp.
– Duceţi-l lângă corp, în lateral, astfel încât părţile de corp să nu se afle în domeniul de acţiune a ferăstrăului.
– Menţineţi o distanţă cât se poate mai
mare faţă de obiectele tăiate.
Ţineţi cont şi de regulile de conduită din
capitolul „Tehnici de lucru“.

Depuneţi ferăstăul cu lanţ doar cu lanţul
de ferăstrău blocat.
În timpul pauzelor de lucru sau la lucrările de îngrijire / întreţinere îndepărtaţi
acumulatorii din aparat.
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–
–

Efecte de reacţie
 PERICOL
Pericol de moarte prin tăieturile, care pot
apărea prin efectele de reacţie care apar
brusc.

Nu ridicaţi ferăstrăul peste umeri.
Lucraţi doar cu lanţ ascuţit şi bine tensionat.

Prindere / recul
Acest efect apare mai ales contra direcţiei
de rulare a lanţului la obiectul tăiat.

Izbituri (Kick-Back)
Izbiturile pot apărea, dacă:

–

–

Lanţul ferăstrăului atinge un obstacol în
zona superioară a vârfului lamei ferăstrăului.
Lanţul se blochează la vârful lamei ferăstrăului.

 PERICOL
Pericol de moarte prin forţa de recul generată.
– Înainte de începerea lucrului plănuiţi tăierea şi ţineţi cont de pericole.
– Ţineţi ferăstrăul cu lanţ întotdeauna cu
două mâini şi ferm.
– Tăiaţi întotdeuana la puterea maximă,
aşteptaţi până când se atinge turaţia
maximă a lanţului.
– Nu tăiaţi cu vârful lamei de ferăstrău.
– Nu vă aplecaţi prea mult în faţă.
– Nu tăiaţi mai multe crengi simultan.

La prindere ferăstrăul este tras brusc înspre obiectul tăiat.
Efectul de prindere apare, când:
– La tăierea cu partea inferioară a lamei se
prinde lanţul sau întâlneşte o piedică.
În cazul reculului ferăstrăul este împins
brusc spre operator.
Efectul de recul apare, când:
– La tăierea cu partea inferioară a lamei
se prinde lanţul sau întâlneşte o piedică.
 PERICOL
Pericol de moarte prin mişcările necontrolate ale ferăstrăului.
– Înainte de începerea lucrului plănuiţi tăierea şi ţineţi cont de pericole.
– Ţineţi ferăstrăul cu lanţ întotdeauna cu
două mâini şi ferm.
– Nu rotiţi sau înclinaţi şina de ferăstrău
în timpul tăieri.
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Ruperea lanţului de ferăstrău

Buton de deblocare

 PERICOL
Pericol de moarte prin ruperea lanţului.
– Nu utilizaţi lanţurile defecte.
– Nu tăiaţi în sol.
– Nu utilizaţi lanţuri neascuţite.
– Aveţi grijă, ca lanţul să fie întotdeuna
bine lubrifiat.

Butonul de deblocare blochează comutatorul aparatului şi împiedică astfel pornirea
accidentală a ferăstrăului.

Dispozitive de siguranţă
Dispozitivele de siguranţă au rolul de a proteja utilizatorul şi nu trebuie scoase din
funcţiune sau evitate în timpul funcţionării.

Frâna de lanţ
Frâna lanţului blochează în cazul unei izbituri lanţul în mod automat pentru a reduce
riscul rănirii operatorului.

1
2

Buton de deblocare
Întrerupător principal

Îmbrăcăminte de protecţie
 PERICOL
Pericol de moarte prin tăieturi! În timpul lucrului la aparat purtaţi îmbrăcăminte de
protecţie adecvată.
Acordaţi atenţie reglementărilor locale privind evitarea accidentelor!

Mănuşi de protecţie

1 Frână de lanţ eliberată
2 Lanţ blocat
 Pentru eliberarea manuală a frânei de
lanţ împingeţi protecţia pentru mâini în
faţă.

În timpul lucrului la aparat
purtaţi mănuşi de protecţie adecvate cu protecţie
contra tăieturilor.

Protecţie pentru cap
În timpul lucrului purtaţi o
cască corespunzătoare.

Purtaţi protecţie auditivă.
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Pentru protecţie contra
aşchiilor aruncate purtaţi
ochelari de protecţie sau
o cască cu vizor.

Protecţia mediului
înconjurător
Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie
aruncate în gunoiul menajer, ci
trebuie duse la un centru de colectare şi revalorificare a deşeurilor.
Aparatele vechi conţin materiale
reciclabile valoroase, care pot fi
supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul şi substanţele asemănătoare nu trebuie să
ajungă în mediul înconjurător.
Din acest motiv, vă rugăm să
apelaţi la centrele de colectare
abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

În comerţ sunt disponibile căşti de protecţie
corecpunzătoare cu protecţie auditivă şi vizuală.

Protecţia corpului
În timpul lucrului la aparat
purtaţi haine de protecţie
adecvate cu protecţie
contra tăieturilor.
Purtaţi pantofi rezistenţi
cu protecţie contra tăieturilor şi protecţie pentru degete.

Simboluri pe aparat

Observaţii referitoare la materialele conţinute (REACH)
Informaţii actuale referitoare la materialele
conţinute puteţi găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH

 PERICOL
Pericol de moarte prin forţa
de recul generată!

Ulei de lanţ de ferăstrău
 PERICOL
Pericol de moarte prin forţa
de recul generată. Nu tăiaţi
cu vârful şinei de ferăstrău.
 PERICOL
Pericol de moarte prin mişcările necontrolate ale ferăstrăului. Ţineţi ferăstrăul
întotdeuna cu ambele mâini.

Utilizaţi doar uleiuri ecologice, biodegradabile, pe bază de materii prime regenerabile,
de ex. ulei de răpiţă. Nu utilizaţi uleiuri minerale, de ex. uleiuri de motor sau uleiuri hidraulice.
Ţineţi cont de reglementările locale şi naţionale.
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Utilizarea corectă
 PERICOL
Pericol de moarte prin tăieturile care pot
apărea în cazul utilizării neconforme destinaţiei!
 Acest aparat poate fi folosit în domeniul
comercial.
 Ferăstrăul cu lanţ este destinat exclusiv
tăierii lemnului.
 Modificările şi schimbările care nu au
fost autorizate de către producător sunt
strict interzise.
 Fierăstrăul cu lanţ este destinat efectuării de lucrări în aer liber.
 Ferăstrăul poate fi operat doar cu lanţ şi
şină de ferăstrău, autorizate de către
producător. Lista accesoriilor autorizate
se află la sfârşitul acestui manual.

1
2



Piuliţă
Capac
Desprindeţi piuliţa.
Îndepărtaţi învelişul.

1

Săgeata indicatoare a direcţiei de rotaţie
Gaură lungă
Roată lanţ
Ştift pe piesa de antrenare
Şină de ghidare

Punerea în funcţiune
 PERICOL
Pericol de moarte prin tăieturi! La toate lucrările de pregătire trebuie să prelevaţi acumulatorul din aparat.

Montarea lamei şi a lanţului
fierăstrăului
Înainte de punerea în funcţiune, lama şi
lanţul fierăstrăului trebuie montate.
몇 PRECAUŢIE
Pericol de rănire din cauza lanţului fierăstrăului! Pentru a evita leziunile prin tăiere,
trebuie purtate mănuşi de protecţie atunci
când se efectuează lucrări la lanţul fierăstrăului.
Reglarea şi manevrarea lamei/lanţului fierăstrăului sunt descrise în detaliu în capitolul „Îngrijire şi întreţinere”.
După montaj, verificaţi tensionarea lanţului
fierăstrăului.

2
3
4
5

 Aşezaţi lanţul pe lama fierăstrăului.
 La aşezarea lanţului ţineţi cont de săgeata indicatoare a direcţiei.
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Verificarea tensionării lanţului de
ferăstrău
Lanţul ferăstrăului se lărgeşte în urma utilizării ferăstrăului.
 PERICOL
Pericol de moarte prin ruperea lanţului. Înainte de începerea lucrului verificaţi tensionarea lanţului.

 Aşezaţi lama fierăstrăului pe ştiftul de
antrenare.
 Aşezaţi lanţul fierăstrăului pe roata de
lanţ.
 Montaţi capacul la loc.
 Reglaţi tensionarea la roata de reglare.

Umplerea uleiului de lanţ
ATENŢIE
Pericol de deteriorare a lanţului şi a şinei de
ferăstrău! Pentru utilizarea ferăstrăului trebuie să utilizaţi neapărat ulei de lanţ.
La livrare ferăstrăul nu conţine ulei de
lanţ!
 Curăţaţi zona de umplere a uleiului de
aşchii şi murdărie.

Deşurubaţi capacul de umplere ulei.
Nu îndepărtaţi filtrul de ulei.
Adăugaţi uleiul încet.
La umplere controlaţi regulat nivelul de
ulei la vizor.
 Ştergeţi uleiul scurs cu o cârpă.
 Închideţi capacul de umplere ulei.





Lanţul trebuie să atârne un pic în stare de
repaus.
 Distanţă corectă faţă de lama ferăstrăului: 1,3 mm
Corectaţi tensionarea lanţului, dacă este
nevoie.
 Reglaţi tensionarea la roata de reglare.

 Verificaţi tensionarea lanţului în timpul
reglării.
 Reglaţi întotdeuana corect tensionarea
lanţului.
ATENŢIE
Pericol de deterioarare a lanţului şi a lamei
de ferăstrău prin uzura crescută! Nu tensionaţi lanţul prea tare.
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INDICAŢIE
Dacă nu puteţi regla lanţul prin roata de reglare, trebuie să reglaţi lama de ferăstrău
sau să schimbaţi lanţul (vezi capitolul "Îngrijire şi întreţinere").

Introducerea acumulatorului

Utilizarea
Vă recomandăm, ca utilizatorii începători să fie instruiţi de către o persoană
cu experienţă şi să exerseze tehnicile de
tăiere pe un obiect care nu prezintă pericole.

INDICAŢIE
Utilizaţi doar baterii încărcate complet.
ATENŢIE
Pericol de deterioarare a ferăstrăului şi a
acumulatorilor. Verificaţi suportul acumulatorilor şi contactele în privinţa murdăririi şi
curăţaţile, dacă este nevoie.

Operare de bază






Eliberaţi frâna de lanţ.
Apăsaţi butonul de deblocare.
Apăsaţi comutatorul aparatului.
Aşteptaţi, până când se atinge turaţia
corectă.

 Împingeţi acumulatorul în suport până
când intră în locaş.

Îndepărtarea acumulatorului
몇 AVERTIZARE
Pericol de accidentare! În timpul pauzelor
de lucru sau la lucrările de îngrijire / întreţinere îndepărtaţi bateriile din aparat.

 Apropiaţi ferăstrăul cu lanţ de obiectul
care urmează a fi tăiat, ţinând cont de
indicaţiile de siguranţă.
 Efectuaţi tăietura.
 În timpul lucrului verificaţi în mod regulat nivelul de ulei.
 Apăsaţi butonul de deblocare.
 Scoateţi acumulatorul din aparat.
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Tehnici de lucru
Tăierea copacilor
În funcţie de construcţia acestuia ferăstrăul
cu acumulatori este prevăzut doar condiţionat pentru tăierea copacilor. Dacă diametrul trunchiului este mai mare, decât lungimea de tăiere, nu vă recomandăm să tăiaţi
copacul.
 PERICOL
Pericol de moarte prin căderea copacului!
Lucrările de tăiere a copacilor trebuie efectuate doar de către persoane instruite în
acest scop. La tăierea copacilor ţineţi cont
de următoarele:
– În zona de cădere nu trebuie să se afle
nici o persoană.
– Nu efectuaţi lucrări de tăiere în condiţii
de vânt puternic. Copacul poate cădea
în mod necontrolat.
– Determinaţi direcţia de cădere în funcţie
de creşterea copacului, condiţiile de sol
(înclinaţie) şi condiţiile de vreme.
– Orientaţi copacul doborât întotdeuana
spre o zonă mai liberă. Nu tăiaţi copacul
astfel, încât să cadă pe alţi copaci.
Plănuiţi direcţia de cădere şi traseul de
retragere.

A
B
C
D

Direcţie de cădere
Crestătură de doborâre
Porţiune de susţinere
Linie de fracţionare sub tăietura de doborâre
E Crestătură / Tăietură de doborâre
F Linie de fracţionare
 PERICOL
Pericol de moarte prin căderea copacului!
Crestătura de doborâre determină direcţia
de cădere:
– Crestătura de doborâre va fi perpendiculară pe direcţia de cădere.
– Executaţi crestătura de doborâre
aproape de sol.
– Crestătura de doborâre trebuie să fie
cel puţin 1/4 din trunchi.
– Executaţi mai întâi crestătura orizontală
(inferioară), apoi crestătura înclinată
(superioară).
 Executaţi crestătura de doborâre.
 Determinaţi porţiunea de susţinere - cel
puţin 1/8 parte a trunchiului.
Înainte de doborârea copacului emiteţi
un semnal de avertizare (strigăt sau
semnal acustic)!

A Direcţie de cădere
B Zonă periculoasă
C Traseu sigur de retragere, cu 45 grade
contra direcţiei de cădere.
Tăierea copacilor
 Eliberaţi traseul de retragere de piedici.
 Eliberaţi zona de tăiere la trunchi de
crengi sau piedici.
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Tăierea crengilor
 PERICOL
Pericol de moarte prin forţa de recul! La îndepărtarea crengilor ţineţi cont, ca lama
sau lanţul ferăstrăului să nu se blocheze.

A Crestătură de doborâre
B Porţiune de susţinere
C Linie de fracţionare
D Crestătură / Tăietură de doborâre
 PERICOL
Pericol de moarte prin tăieturi! La începerea tăierii aşezaţi lama de tăiere întotdeuna
cu partea inferioară a vârfului de lamă pe
copac! Nu începeţi cu partea superioară a
vârfului lamei - pericol de recul!
 Executaţi tăiertura de doborâre cu cel
puţin 3 cm peste crestătura inferioară.
 Tăiaţi până la linia de fracţionare.
 Tăiaţi mai departe până la porţiunea de
susţinere.
 Nu tăiaţi porţiunea de susţinere!
 PERICOL
Pericol de moarte prin căderea copacului!
Păstraţi o porţiune suficientă de susţinere.
 Părăsiţi zona de pericol, faceţi în pas în
lateral în zona de siguranţă.
Înainte de tăierea porţiunii de susţinere
emiteţi un semnal de avertizare (strigăt
sau semnal acustic)!

 Tăiaţi zona de susţinere înclinat dinspre
sus înspre jos.
 Activaţi frâna lanţului şi luaţi ferăstrăul
rapid de trunchi prin traseul de retragere sigur.

 Îndepărtaţi crengile în direcţia de creştere şi contra acesteia.
 Tăiaţi crengile de sus în jos.
 Eliberaţi regulat zona de lucru de crengile tăiate.
몇 AVERTIZARE
Pericol de accidentare! La tăierea crengilor
trunchiul poate să se mişte accidental prin
deplasarea centrului de greutate. Stabiliţi
zona de lucru în aşa fel, încât să nu existe
pericole.
Tăierea trunchiului
 PERICOL
Pericol de moarte prin forţa de recul! La tăierea trunchiului ţineţi cont, ca lama sau
lanţul ferăstrăului să nu se blocheze.

 Poziţionaţi ferăstrăul cu ajutorul ghearelor de blocare.
 Tăiaţi trunchiul drept.
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ATENŢIE
Pericol de deteriorare a lanţului de ferăstrău! Nu lăsaţi ferăstrăul să penetreze în
sol.

Transport

Tăierea trunchiului prins
 PERICOL
Pericol de moarte prin forţa de recul, prinderea sau izbirea lanţului! La tăiere plănuiţi
următorul pas şi lucraţi cu tăieturi de detensionare. Respectaţi ordinea „mai întâi porţiunea de apăsare apoi porţiunea de tracţiune“.

몇 PRECAUŢIE
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
La transport ţineţi cont de greutatea aparatului.
몇 PRECAUŢIE
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
Transportaţi ferăstrăul cu lanţ doar cu acumulatorii scoşi şi protecţie aplicată.

Depozitarea
몇 PRECAUŢIE
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
La depozitare ţineţi cont de greutatea aparatului.
몇 PRECAUŢIE
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
Depozitaţi ferăstrăul cu lanţ doar cu acumulatorii scoşi şi protecţia aplicată.
Aparatul poate fi depozitat doar în spaţiile
interioare.

Îngrijirea şi întreţinerea

1 Tăietură de detensionare
2 Tăietură de separare
 Executaţi tăietura de detensionare pe
porţiunea de apăsare.
 Apoi tăietura de separare pe porţiunea
de tracţiune.

Scoaterea din funcţiune
 Scoateţi acumulatorul din aparat.
 Eliberaţi ferăstrăul de aşchii şi depuneri.
 Puneţi protecţia lanţului la loc.

Acumulator/încărcător

Puteţi încheia cu distribuitorul un contract
de întreţinere sau puteţi stabli inspecţii de
siguranţă periodice. Nu ezitaţi să cereţi sfaturi.
Utilizaţi doar piese de schimb şi accesorii
originale, pentru a nu influenţa siguranţa
aparatului.
몇 AVERTIZARE
Pericol de accidentare! Înaintea tuturor lucrărilor la ferăstrăul cu lanţ, scoateţi acumulatorii din aparat.
몇 PRECAUŢIE
Pericol de accidentare! Purtaţi mănuşi şi
ochelari de protecţie la toate lucrările la ferăstrăul cu lanţ.
– Lăsaţi aparatul să se răcească.
– Verificaţi dacă orificiul de umplere ulei
este deschis.
– Înainte de deschidere curăţaţi ferăstrăul
de murdăria grosieră şi aşchii.

Pentru manipularea acumulatorilor şi a încărcătorului citiţi şi respectaţi instrucţiunile
de operare 5.966-814.0 şi 5.966-815.0.
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Lucrări de întreţinere
Curăţarea aparatului
몇 AVERTIZARE
Pericol de deteriorare! Pentru curăţarea
aparatului folosiţi o cârpă umedă, nu folosiţi
furtunul sau jet de apă sub presiune. Nu
scufundaţi aparatul în apă. Nu utilizaţi
agenţi de curăţare agresivi.
 Curăţaţi lanţul, lama de ferăstrău şi carcasa motorului cu o perie de aşchii şi
murdărie.
 Ştergeţi resturile de ulei cu o cârpă.
 Curăţaţi fanta de aer a ferăstrăului cu o
perie.
Demontarea lamei şi lanţului de
ferăstrău

1
2



Piuliţă
Capac
Desprindeţi piuliţa.
Îndepărtaţi învelişul.

1
2
3
4
5

Săgeata indicatoare a direcţiei de rotaţie
Gaură lungă
Roată lanţ
Ştift pe piesa de antrenare
Şină de ghidare

 Ridicaţi lama şi lanţul de ferăstrău de pe
şinele de ghidaj şi ştiftul de pe piesa de
antrenare în sus.
 Scoateţi lanţul de pe roată.

 Scoateţi lanţul de pe lamă.
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INDICAŢIE
Lanţul / lama de ferăstrău trebuie demontate doar pentru a fi înlocuite. Acestea pot fi
ascuţite doar în stare montată.
Verificaţi lama, pentru a vedea dacă
este uzată.

 Aşezaţi pila la înălţimea acoperirii.
 Trageţi-o de-a lungul tăişului. Unghi: 30
grade

 Măsuraţi adâncimea canelurii lamei de
ferăstrău.
 Dacă aceasta este mai mică de 4 mm,
schimbaţi lama de ferăstrău.
Ascuţirea lanţului
Dacă lanţul nu este ascuţit sau este deteriorat, puterea de tăiere se reduce, iar motorul şi lama de ferăstrău se uzează mai repede.
Ascuţiţi lanţul de ferăstrău în mod regulat.
Dacă acest lucru nu mai este posibil, înlocuiţi lanţul de ferăstrău.

1 Acoperire dinte
2 Tăiş
3 Limitator de adâncime
4 Sensul de rotaţie
INDICAŢIE
Pentru ascuţire utilizaţi o pilă specială (4,5
mm). Pilele rotunde tadiţionale nu sunt corespunzătoare.

INDICAŢIE
Lucraţi într-un unghi de 30 grade. În cazul
unui unghi mai mare de 30 grade lanţul va
fi prea ascuţit şi se uzează mai uşor. La un
unghi mai mic de 30 grade, lanţul va rămâne neascuţit.

1
2
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Pile plate
Leră liberă
Aşezaţi lera liberă pe dintele tăietor.
Ascuţiţi limitatorul de adâncime cu o plilă plată.

INDICAŢIE
Lerele şi pilele de lanţ sunt disponibile în
magazinele de specialitate.

Garanţie
În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de garanţie stabilite de distribuitorul nostru autorizat. Eventuale defecţiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanţie şi
care sunt rezultatul unor defecte de fabricaţie sau de material, vor fi remediate gratuit.

Montarea lamei şi lanţului de ferăstrău

Accesorii şi piese de schimb
–

 Aşezaţi lanţul pe lama de ferăstrău.
INDICAŢIE
La aşezare ţineţi cont, ca suprafeţele de rulare ale dinţilor de ferăstrău să se aşeze corect în lama de ferăstrău.
 La aşezarea lanţului ţineţi cont de săgeata indicatoare a direcţiei.

–

INDICAŢIE
Dacă veţi aplica lanţul în sensul invers de
rotaţie, întoarceţi lama de ferăstrău. În sus
şi în jos există câte o gaură pentru ştiftul de
pe piesa de antrenare.
 Aşezaţi lanţul ferăstrăului pe roata de
lanţ.
 Aşezaţi lama pe şinele de ghidare şi
ştiftul piesei de antrenare.
 Puneţi capacul la loc.
 Strângeţi piuliţa.
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Vor fi utilizate numai accesorii şi piese
de schimb agreate de către producător.
Accesoriile originale şi piesele de
schimb originale constituie o garanţie a
faptului că utilajul va putea fi exploatat
în condiţii de siguranţă şi fără defecţiuni.
Informaţii suplimentare despre piesele
de schimb găsiţi la www.kaercher.com,
în secţiunea Service.

Remedierea defecţiunilor
Deranjament
Cauză
Motorul nu funcţio- Acumulatorul nu este introdus conează
rect.
Acumulatorul este gol
Acumulatorul s-a supraîncălzit

Remediere
Împingeţi acumulatorul în suport
până când intră în locaş.
Încărcaţi acumulatorul
Lăsaţi acumulatorul să se răcească.
Schimbaţi acumulatorul.
Lăsaţi motorul să se răcească
Eliberaţi frâna de lanţ
Eliberaţi lanţul.

Acumulatorul este defect
Motorul este supraîncălzit
Frâna lanţului este blocată
Lanţul de ferăstrău s-a blocat în
obiectul tăiat
Motorul funcţionea- Lanţul a sărit de pe roata de lanţ. Puneţi la loc lanţul pe roată şi tenză, lanţul nu se mişsonaţi-l.
că
Frâna de lanţ nu
Mecanismul frânei de lanţ este
Curăţaţi mecanismul şi blocaţi/elifuncţionează
murdară
beraţi frâna de mai multe ori.
Frâna de lanţ este defectă.
Luaţi legătura cu serviciul pentru
clienţi.
Corectaţi tensionarea lanţului de
Lanţul şi lama de Lanţul este prea tensionat.
ferăstrău.
ferăstrău se încălzesc în timpul tăie- Lanţul nu se lubrifiază
Verificaţi lubrifierea lanţului, comrii. Se generează Rezervorul de ulei de lanţ este gol pletaţi uleiul, dacă este nevoie
fum.
Şina de ferăstrău s-a umlut cu aş- Eliberaţi şina de murdărie.
chii
Dacă defecţiunea nu poate fi remediată,
aparatul trebuie dus la service pentru a
fi verificat.
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Declaraţie de conformitate UE
Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerinţelor fundamentale privind siguranţa în exploatare şi
sănătatea incluse în directivele UE aplicabile, datorită conceptului şi a modului de
construcţie pe care se bazează, în varianta
comercializată de noi. În cazul efectuării
unei modificări a aparatului care nu a fost
convenită cu noi, această declaraţie îşi
pierde valabilitatea.
Produs:
Ferăstrău cu lan
Tip:
1.442-111.0
CS 330 Bp

CEO

Head of Approbation

Însărcinat cu elaborarea documentaţiei:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2016/04/20

Directive UE respectate:
2000/14/CE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/EU
2014/30/EU
Norme armonizate utilizate:
EN 50581
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60745-1
EN 60745-2-13
EN 62233: 2008
Numele instituţiei:
Pentru 2006/42/CE, Anexe IX
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Nr. de identificare 0197
BM 50326005 0001
Procedura de evaluare a conformităţii:
pentru 2000/14/CE
Anexa V
Nivel de zgomot dB(A)
măsurat:
97
garantat:
100
Semnatarii acţionează în numele şi prin împuternicirea conducerii societăţii.
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Date tehnice
Tensiune de operare
Lungime şină de ferăstrău
Tip lanţ de ferăstrău
Viteză lanţ de ferăstrău
Tip lamă de ferăstrău
Valori determinate conform EN 60745-2-13
Emisia de zgomote
Nivel de zgomot LpA
Nesiguranţă KpA
Nivelul puterii energiei LWA + nesiguranţă KWA
Valoarea vibraţiei mână-braţ
Mâner din faţă
Mâner din spate
Nesiguranţă K
Substanţe tehnologice
Cantitate de umplere ulei de lanţ de ferăstrău
Dimensiuni şi masa
Lungime x lăţime x înălţime
Masa (fără acumulatori)
Greutate de operare tipică Bp 200/400/800 Adv
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V
mm
OREGON
m/s
OREGON

50
350
90PX052X
12
144MLEA041

dB(A)
dB(A)
dB(A)

86
2,5
99,5

m/s2
m/s2
m/s2

4,2
5,4
1,5

ml

150

mm
kg
kg

780x240x247
3,76
5,02/6,02/6,63

http://www.kaercher.com/dealersearch

