SILKY FŰRÉSZEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

1. A Silky fűrészekkel húzó erőhatással kell vágni. A Silky fűrészek fogai keskenyebbek, de a
gyártási technológiának köszönhetően nem törnek el a húzó erőhatás közben. NE TOLJA ELŐRE
a fűrészt a fában, mert eltörheti a vágópengét.
2. A fogak keskeny kialakításának köszönhetően nagyon kis erő szükséges a vágáshoz. Ne próbálja
meg erőltetve gyorsítani a vágás folyamatát, HAGYJA A FŰRÉSZT ELVÉGEZNI A MUNKÁT a
húzó mozgás követően.
3. A penge kialakításából adódóan kézi szerszám segítségével nem tudja a fűrészt megélezni.
4. Mindig tartsa tisztán a vágópengét, szükség esetén használjon oldószert a tisztításhoz. Ügyeljen
rá, hogy az oldószer ne érintkezzen a fűrész markolatával.
5. Amennyiben nem használja a fűrészt tárolja azt a hozzá kapott tokban alacsony páratartalmú
helyen. Tartsa távol a gyermekeket a fűrésztől.
6. A gyártó nem vállal felelősséget a fűrész használata okozta sérülésekért.
Kérjük olvassa el a használati útmutatót a berendezés használatának megkezdése előtt.
Figyelem
Veszély! A fűrész vezeti az elektromosságot! Ne használja elektromos vezetékek 15 méteres
közelében, potenciálisan feszültéség alatt lévő elektromos vezetékek, földelt berendezések vagy
áramvezető sinek közelében mivel ez balesetveszélyt, akár halált is eredményezhet.
Figyelem! A fűrészt minden körülmények között az ANSI Z133.1-2006 szabványoknak illetve az
OSHA szabályozásnak (USA vásárlók esetén) megfelőlen használja.
Figyelem! Ne használja a fűrészt nedves talajon állva.
Figyelem! A fej felett történő vágás a levágott ágak leeséséhez vezethet. A leeső ágak súlyos, adott
esetben halálos sérüléseket okozhatnak. Fej felett történő vágás esetén minden esetben különös
odafigyeléssel járjon el. Fej felett történő vágás esetén nem tartózkodhatnak idegenek az "Esési
zónában". Idegenek nem tatrózkodhatnak a "Esési zóna" 5 méteres közelében.
Figyelem! A fűrész vágópengéje extrém éles. Ne érintse meg a vágópengét. Amennyiben nem
használja a fűrészt, azt mindig a hozzá adott biztonsági tokban tárolja. Tartsa távol a gyermekeket a
fűrésztől.
Figyelem! A Silky, annak leányválallatai, importrei, forgalmazói és viszonteladói nem válallanak
felelősséget a fűrész nem rendeltetésszerű használata okozta személyi vagy tárgyi sérülésekért,
meghibásodásokért.
FIGYELEM
FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
FONTOS: A fűrészt ellátták egy figyelmezettő címkével, mely felhívja a figyelmet az esetleges
balesetet vagy sérüléseket okozó veszélyhelyzetekre, az elektromos áramütés veszélyeire valamint a
vágópenge használatának veszélyeire. Amennyiben ez a figyelmeztető címke megsérül vagy elveszik,
kérjük vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a gyártóval annak pótlása érdekében. A címke
szándékos eltávolítása tilos és megszegi az OSHA szabványban leírtakat. Ne hagyja figyelmen kívül a
fentieket!

VESZÉLY! A fűrész vezeti az elektromosságot! Ne használja elektromos vezetékek 15 méteres
közelében, potenciálisan feszültéség alatt lévő elektromos vezetékek, földelt berendezések vagy
áramvezető sinek közelében mivel ez balesetveszélyt, akár halált eredményezhet.
Figyelem! A fűrészt minden körülmények között az ANSI Z133.1-2006 szabványoknak illetve az
OSHA szabályozásnak (USA vásárlók esetén) megfelőlen használja. Ne használja a fűrészt nedves
talajon állva.
Figyelem! A fej felett történő vágás a levágott ágak leeséséhez vezethet. A leeső ágak súlyos adott
esetben halálos sérüléseket okozhatnak. Fej felett történő vágás esetén minden esetben különös
odafigyeléssel járjon el. Fej felett történő vágás esetén nem tartózkodhatnak idegenek az "Esési
zónában". Idegenek nem tatrózkodhatnak a "Esési zóna" 5 méteres közelében.
Figyelem! A fűrész vágópengéje extrém éles. Ne érintse meg a vágópengét. Amennyiben nem
használja a fűrészt, azt mindig a hozzá adott biztonsági tokban tárolja. Tartsa távol a gyermekeket a
fűrésztől.
Figyelem! A Silky, annak leányválallatai, importrei, forgalmazói és viszonteladói nem válallanak
felelősséget a fűrész nem rendeltetésszerű használata okozta személyi vagy tárgyi sérülésekért,
meghibásodásokért.

AZ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ HASZNÁLATA
A fűrész használata
A Silky teleszkópos ágvágó fűrészeket (HAYATE, HAYAUCHI, ZUBAT és LONG BOY széria) a
magasan lévő ágak (magasabb mint 3 méter) levására tervezték. Ne használja az ágvágó fűrészt fák
ágainak vágásán kívül egyéb tárgyak vágására.
KETTŐS RÖGZÍTŐ RENDSZER A TELESZKÓPOS ÁGVÁGÓ FŰRÉSZEKNÉL
A Silky teleszkópos szárú ágvágó fűrészeket egy kettős rögzítő rendszerrel látták el, így garantálható
a kihúzott teleszkópos szár megfelelő merevsége. Az első rögzítő rendszer a teleszkópos szárnál a
rögzítő fülek. A teleszkópos szár kihúzásához először oldja a rögzítést (lásd A. ábra), majd nyomja be
a rögzítő csapot és húzza ki a teleszkópos szárat egészen addig, amíg a rögzítő csap ismét be nem
akad a furatba (amennyiben további teleszkópos szárat szeretne kihúzni, járjon el a fentiek szerint,
amíg el nem éri a kívánt hosszt). Miután elérte a teleszkópos szárral a kívánt hosszt, ismét rögzítse a
rögzítő fület (lásd B. ábra).
A. ábra
1. A rögzítő fül oldása
2. A rögzítő csap megnyomása
3. A teleszkópos szár kihúzása
B. ábra
1. Győződjön meg róla, hogy rögzítő csap beugrott a helyére
2. Rögzítő fül rögzítése
FONTOS: A rögzítő fül rendszert és a rögzítő csap rendszert arra tervezték, hogy együtt lássák
el a feladatukat. Az ágvágó fűrész használatának megkezdése előtt az összes rögzítő csapnak
be kell ugrani a hozzá tartozó furatba valamint az összes rögzítő fülnek zárt álalpotban kell
lennie.

Amennyiben a fentiekben leírtak szerint megfelelően használja a kettős rögzítő rendszert, úgy az
hatékony és gyors munkavégzéshez vezet, akár 3 méter magasban is. Amennyiben a felhasználó
csak a rögzítő füleket rögzíti és nem akasztja be a rögzítő csapokat, úgy a teleszkópos szár
összecsúszhat használat közben. Ez a vágásra fordított energia elveszéséhez, a vágási teljesítmény
jelentős lecsökkenéséhez vezethet. A biztosító csapok be nem akasztása a teleszkópos szár
szétszúszásához vezethet, ami így leeshet és ráeshet a felhasználóra.
Az ágvágó fűrész raktározásához tolja össze a teleszkópos szárat a felső végétől kezdve (lásd C.
ábra).
C. ábra
1. A rögzítő fül oldása
2. A rögzítő csap megnyomása
3. A teleszkópos szár összetolása
FONTOS: A rögzítő füleknek oldott állapotban kell lenniük a teleszkópos szár kihúzásakor és
összetolásakor. Amennyiben megpróbálják a teleszkópos szárat kihúzni vagy összetolni a
rögzítő fülek oldása nélkül, az károsíthatja a teleszkópos szár rögzítő mechanizmusát.
A VÁGÓPENGE CSATLAKOZTATÁSA
A vágópengét a teleszkópos szárhoz a vágópenge nyelének a száron lévő hüvelybe történő
csúsztatásával teheti meg. A hüvelyen és a nyélen lévő furatoknak egy vonalba kell esniük. Helyezze
be a furatokba a két rögíztő csavart, tegye fel az alátéteket majd a csavaranyákat és húzza meg őket
(lásd D., E., F. és G. ábrák). Ügyeljen rá, hogy ne húzza túl a rögzítő csavarokat.
D. ábra – HAYAUCHI
E. ábra – HAYATE
F. ábra - ZUBAT,
G. ábra - LONGBOY
A FŰRÉSZ HASZNÁLATA
A Silky ágvágó fűrészeket arra tervezték, hogy a használója a segítségével le tudja vágni azokat az
ágakat is, melyeket nem ér el a földön állva. Az ág levágása után a levágott darab le fog esni a földre.
Ne álljon az éppen vágott ág alá. Mindig ügyeljen arra, hogy mi van a vágott ág közvetlen közelében.
Az ágvágó használata közben viseljen védősisakot és védőszemüveget!
Az ágvágót csak biztonságos munkahelyzet felvételét követően használja. A bizonytalan
munkahelyzet az ágvágó fűrész elejtéséhez vezethet, ami személyi sérülést okozhat. A Silky
fűrészeket húzó erőhatással történő vágásra tervezték. A vágópenge precíz mérnöki tervezésének
köszönhetően csak kisméretű lefelé irányuló erőkifejtésre van szükség a vágás közben. Hagyja hogy
a fűrész végezze el Ön helyett a munkát!
KARBANTARTÁS
Rendszeresen tisztítsa meg a vágópengét,
meghoszabbíthatja a vágópenge élettartamát.
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