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SPECIFIKÁCIÓK 
 
 
Típus EA3110T 
Hosszúság x szélesség x magasság  259 x 236 x 217 mm 1 
Száraz súly (üres tankkal)  3,2 kg 1 
Űzemanyagtartály térfogata 240 cm3 
Lánckenőolaj-tartály térfogata 180 cm3 

Motor 

Típus Léghűtéses, kétütemű, egyhengeres 
Lökettérfogat 30,1 cm3 
Max. motorteljesítmény (kW) 1,04 
Porlasztó Walbro típusú membránkarburátor 
Gyújtómágnes Lendkerékre szerelt, CDI rendszerű 
Gyújtógyertya: 

Gyártmány 
Típus 
Elektródtávolság 

 
NGK 

BPMR8Y 
0,6~0,7 mm 

Indító Visszahúzórugós 
(könnyű és egyszerű indítás) 

Erőátvitel Automatikus centrifugális tengelykapcsoló 
Legnagyobb ajánlott sebesség 
vágószerelvénnyel 12.000 fordulat/perc 

Ajánlott üresjárati sebesség 3.000 fordulat/perc 

Üzemanyag-keverék 
Csak ólmozatlan normál benzin használható. 

Léghűtéses motorhoz engedélyezett, 25:1 
arányban bekevert, kétütemű olaj 

Garantált hangteljesítmény-szint 
(2000/14/EK szerint): LwA = 110 dB(A) 

Hangteljesítmény-szint (ISO 
22868 szerint): LwA = 108 dB(A) 2 

Hangnyomásszint (ISO 22868 
szerint): LpA = 97 dB(A) 2 

Rezgés (ISO 22867 szerint), 
mellső rész / hátsó rész 3,3 / 3,7 m/s2 3 

Vezetőrúd 
Fogas nyúlvánnyal ellátott 

(vastagság: 1,27 mm, 0,050”) 
Oregon típusú kettős védőburkolattal 

Vágóhosszúság 24,0 cm (10”-os vezetőrúddal) 
28,7 cm (12”-os vezetőrúddal) 

Lánc 

Előírt fogosztás 9,53 mm, 3/8” 
Előírt méret (hajtó lánctagok 
vastagsága) 1,27 mm, 0,050” 

Típus Oregon 91PX 
Kenés Állítható automatikus olajszivattyú 

Lánchajtó kerék Fogak száma 6 
Fogosztás 9,53 mm, 3/8” 

Max. láncsebesség (12.000-es fordulatszámnál) 22,9 m/s 

Egyéb szerelvények Mellső kézvédő, gázkarbiztosító, láncütköző, 
láncfék, rezgéscsillapító 

Opcionális tartozék Fogas ütköző 
1 Vezetőrúd és fűrészlánc nélkül 
2 K-tényező (ISO 22868 szerint) = 2 dB(A) 
3 K-tényező (ISO 22867 szerint) = 0,5a m/s2 
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emanyag kev
em szikra, se

anyag-tároló 
l történő mun

emanyagtartá
üntesse be a 

agy épületbe
lélegzése hal

jól szellőzte
a fűrészpor á

kat tisztán, va

Z BIZTON

gy a láncfűrés
zerűen legye

előtt minden
gy nem szivá

meg van-e h

FŰRÉSZLÁ
eírt eljárások

lelő tartozéko

n karbantartá

jár vagy erő
vítás végett fo

bármilyen m

ködőképesség
meghibásod

aütötték valam

AG BIZTO

ül gyúlékony 
benzin és/vag
yt kell haszná

verését és átt
em nyílt láng

 tartályok és 
nkavégzés kö

ályt nem sza
tankolást. 

en tilos a mot
ált okozhat.

etett helyen s
ártalmas az e

agyis olaj-, b

NSÁGOS

sz a jelen Ha
en összeszere

n alkalomma
árog-e belőle 
húzva. 

ÁNC KARBA
knak megfel

okat. A Mak

ási vagy javít

sen rezgésbe
orduljon a he

módon átalak

gét használa
dások felder
mihez. 

ONSÁGO

anyag, amel
gy üzemanya
álni. 

öltését kültér
g nem fordul 

a láncfűrész
özben dohán

abad túltölten
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tor beindítan

szabad üzeme
egészségre.

benzin- és sze

S KEZEL

asználati utas
elve. 

al vizsgálja á
az üzemany

ANTARTÁS
lelően, az el

kita által jóvá

tási művelete

e jön, haladé
elyi márkasz

kítani. 

atba vétel el
rítése érdeké

OS KEZEL

lyet óvatosan
ag/olaj-kever

rben és olyan
elő. 

z közelében, 
nyozni tilos. 

ni. Ha a ben

ni vagy járatn

eltetni. A kip

ennyeződésm

ÉSE 

sítás „ÖSSZ

át a láncfűrés
yag. Ellenőriz

SA” és a „R
lőírt karbant

á nem hagyot

et végezne a 

éktalanul állí
zervízhez. 

őtt naponta 
ében minden

LÉSE 

n kell kezelni
rék tárolásáh

n helyen vég

illetve a lánc

nzin már 10~

ni. A 

pufogó-

mentes 

ESZERELÉ

szt, cserélje k
zze, hogy mi

RENDSZERE
tartási ütemt

tt pótalkatrés

gépen, állíts

tsa le, és viz

ellenőrizni 
n olyan eset

i és tá-
hoz 

gezze, 

cfű- 

~20 mm-re v

ÉS” című feje

ki a sérült a
minden kötőel

ES KARBAN
terv szerint 

szek használa

a le a motort

zsgálattal álla

kell, tovább
tben is, ami

van a töltőny

ezetében elő-

lkatrészeket,
lem a helyén

NTARTÁS”
kell karban-

ata tilos. 

t. 

apítsa meg a

bá a komoly
ikor a gépet

ílás peremé-

-

, 
n 

” 
-

a 

y 
t 

-



 

5. Mielőt
 
6. A moto

méter t
 

7. Járó m
tanksap

 
8. Tanko

 
9. Mielőt

üzema
ban ma

 
10. Az üze

hőtől t
hessen
szikráj

 
 
A BIZTO
 
1. A LÁN

sokat, 
 
2. Kerülj

közelé
 

3. Ügyelj
dók va

 
4. Ha a lá

 
5. Gyerm

 
6. A lánc

tetni. 
 

7. A lánc
egyéb 

 
8. Se kéz

a kipuf
 

9. A lánc
 

10. Mindig
amely 

 
11. Legyen

leállítá
 
 
 

tt beindítaná 

or beindításá
távolságra. 

motor mellett 
pkát. 

lás előtt hagy

tt raktárba he
anyagot mind
aradt üzeman

emanyagot é
távol kell táro
nek érintkezé
jával vagy ny

ONSÁGO

NCFŰRÉSZ 
és ismerkedj

e a láncfűré
ében, amelyb

jen arra, hog
agy állatok. 

áncfűrész ha

mekeknek a lá

cfűrészt csak

cfűrészt kizá
védőeszköz 

zzel, se lábba
fogódob érin

cfűrész haszn

g a megfelel
eltér annak e

n tisztában 
ására vonatko

a motort, tör

ához vigye a 

vagy közvet

yja a motort 

elyezné a lán
den használat
nyag tárolás 

s a láncfűrés
olni. Ügyelje

ésbe fűtőbere
yílt lángjával

OS ÜZEM

SÚLYOS S
jen meg a lán

ész használa
ből könnyen v

gy a gép hasz

sználata közb

áncfűrész ha

k nappali fén

árólag akkor 
fel van rá sz

al ne nyúljon
ntésétől. 

nálata közben

lő szerszámo
előírt rendelt

azzal, hogy 
ozó tudnivaló

 

rölje fel az e

láncfűrészt a

tlenül a moto

lehűlni. 

ncfűrészt, ürít
t után ki kell
közben szivá

szt is nyílt lán
en arra, hogy
endezések, ke
l. 

MELTETÉ

ÉRÜLÉST O
ncfűrész vala

tát sziklás, k
válhat veszél

ználatának 5

ben valaki k

asználatát me

nyben vagy 

szabad hasz
zerelve. 

n a mozgó al

n szilárdan v

ot használja 
tetésétől. 

vészhelyzetb
ókat a „BEIN
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setlegesen k

a tankolási h

or leállítása u

tse ki az üze
l önteni a gép
ároghat. 

ngtól, szikrák
y az üzemany
emencék vag

ÉS 

OKOZHAT.
amennyi kez

kavicsos és 
lyes lövedék

5 méteres kö

közeledne önh

egengedni til

megfelelő m

ználatba ven

lkatrészek fe

vesse meg a l

a munkafela

tben hogyan 
NDÍTÁS ÉS 

ifolyt üzema

helytől legalá

után tilos lete

emanyagtartá
pből, mert a 

któl és a szél
yag gőzei se 
gy villanymo

 Figyelmese
zelőszervével

köves terül
k. 

rzetén belül 

höz, állítsa le

os. 

mesterséges m

nni, ha mind

elé. Óvakodjo

ábát a talajon

adathoz. Ne 

lehet gyors
LEÁLLÍTÁ

anyagot.

ább 3 

ekerni a 

ályát. Az 
tartály-

lsőseges 
kerül-

otorok 

T

n olvassa el 
l és rendeltet

eteken, illetv

ne legyenek

e a motort. 

megvilágítás 

den rendeltet

on a felforró

n. 

használja a 

an leállítani
ÁS” című feje

T

TÖRÖLJE FEL
ÜZEMANY

az utasítások
tésszerű hasz

ve minden o

k gyermekek

s mellett szab

tésszerű védő

ósodott felüle

láncfűrészt 

i a gép moto
ezet tartalma

Tankolás hely

L A KIFOLYT 
YAGOT! 

kat és előírá-
ználatával. 

olyan anyag

k, bámészko-

bad üzemel-

őburkolat és

etek, például

olyan célra,

orját. A gép
azza. 

Motor 
beindítása

ye 

-

g 

-

-

s 

l 

, 

p 



 

ELSŐSE
 
Balesetek e
felhasznált a
 
Segélyhívás

− A b
− Mi 
− A s
− A s
− Az 

 
MEGJEGY
Ha egy keri
vagy az ideg
Rezgés hatá
(zsibbadtság
E tünetek b
 
 
SZÁLLÍ
 
A láncfűrés
tetésszerű v

 
 
 
 
 

ÖSSZE
 
 

POTENCIÁ
• A fűré
MI TÖRTÉ
• A lánc
HOGYAN 
• A fűré
• Mielőt
 

EGÉLYNY

esetére gondo
anyagokat ha

skor az aláb
baleset helye 
történt 
érültek szám
érülések jell
ön saját neve

YZÉS: 
ingési rendel
grendszer sé
ására a köve
g), bizsergő 
bármelyikén

ÍTÁS 

z szállítása e
védőburkolat

ESZER

ÁLIS VESZ
észlánc éles. 
ÉNHET? 
c megérintése
KERÜLHE

észlánc kezel
tt belefogna a

YÚJTÁS

oskodjon arr
aladéktalanu

bbi informác

ma 
ege 
e 

llenességben
rülésének ve
etkező tünete
érzés, fájdalo

nek előfordu

előtt mindig h
ot. A láncfűr

RELÉS 

ZÉLY! 

ekor személy
ETŐ EL A V
ése közben v
az alábbi mű

 

   

ról, hogy min
ul pótolni kel

ciókat kell m

n szenvedő e
eszélye. 
ek jelentkezh
om, szúró fáj
ulása esetén 

helyezze fel 
rész mozgatá

yi sérülés köv
VESZÉLY?
viseljen kesz
űveletek vala
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ndig legyen 
ll. 

megadnia:

egyén erős re

hetnek az uj
ájdalomérzet,

azonnal for

a vezetőrúdr
ásához állítsa

VIGYÁZ

vetkezhet be

ztyűt. 
amelyikébe, m

kéznél elsős

ezgés hatásán

jjakban, a ké
, bőr- vagy b
rduljon orvo

ra a rendel-
a le a motort.

ZAT! 

e. 

minden alkal

segélydoboz.

nak van kitév

ézen vagy a 
őrszín-elvált

oshoz! 

. 

lommal állíts

. Az elsőseg

ve, fennáll a

a csuklón: ál
tozás. 

Vezetőrú

sa le a gép m

gélydobozból

a véredények

lmosságérzet

úd‐burkolat

motorját. 

l 

k 

t 



 

A VEZE
 
1. Gondo

fejezet
 
2. Oldja a

zítő an
vegye 
latot. 

 
3. Előszö

láncot 
helyes 
azután
vezető
horony

4. Ellenő
 
5. Kapcso

só rész
kampó
feszess
tába. S
motorh
a vezet
hogy u

6. Tekerj
lánc fe

 
7. A veze

ra is fö
szoros
szállítá
kulccs
1500~2
cm)] 
A csők
ja meg
és szor
anyacs

 
8. A lánc

fekszík
Szüksé
son a l

 

ETŐRÚD 

oskodjon arró
tet. 

a vezetőrúd r
nyacsavarját, 
le a láncburk

ör helyezze fe
a lánckerékr
 forgásirányb

n illessze bele
őrúdon kialak
yba. 

őrizze, hogy a

olja össze a l
zét a motorhá
óval, és illess
ség-beállítót 

Szerelje vissz
házra, és csak
tőrúd rögzítő

ujjal oldható 

e el a láncfe
eszességét. 

etőrúd nyúlv
ölfelé tartva, 
an az anyacs
ási készletéb
al. [Meghúzá
2000 Ncm (1

kulcs haszná
g a csőkulcs 
rosan húzza
savart. 

cfeszesség ak
k a vezetőrúd
ég esetén old
láncfeszesség

ÉS A LÁ

ól, hogy a lán

rög-
 és 
ko-

fel a 
re a 
ban, 
e a 
kított 

 

 

a láncfék kio

láncburkolat
ázon kialakít
sze bele a lán
a vezetőrúd 

za a láncburk
k annyira hú
ő anyacsavar
legyen. 

szesség-beál

ányát tovább
húzza meg 

savart a gép 
e tartozó cső
ási nyomaték
153~204 kgf

álatakor fog
fogantyúját

a meg az 

kkor megfele
dra, de kézze
dja a vezetőrú
gen. 

ÁNC FELS

ncfék kioldot

oldott állapot

t hátul-
tott 
nc-
fura-

kolatot a 
úzza meg 
rját, 

llító csavart a

b-

ő-
k: 
f-

g-
t, 

elő, ha a lánc
el mégis húzn
úd rögzítő an

Lá
b

Lán
bu
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SZEREL

tt állapotban

 

tban van-e.

az óramutató

c ugyan szoro
ni lehet a rúd
nyacsavarjait

áncfeszesség‐
beállító 

nc‐         Láncfesze
rkolat   beállító c

Kampó

ÉSE 

n le-gyen. Eh

ó járásával eg

osan fel-
d mentén. 
t, és állít-

esség‐
csavar 

hhez lásd „A 

gyező irányb

Lánckerék
(belül) 

Láncburk

LÁNCFÉK”

ban, és ezzel 

 

Furat 
Veze
         

kolat 

Any

V
A lánc szo

” című 

fokozza a 

tőrúd
      Fűrészlánc 

yacsavar

Vezetőrúd 
orosan felfekszzik.



 

A FOGA
 
1. Gondo

potban
fejezet

 
2. Tekerj

kolatot

 
3. Szerelj

láncütk

 
4. Rögzít

csavar

 
5. Erősíts

ütköző
 
Meghú
M3: 80
M5: 30

 
6. A veze

című s
 

AS ÜTKÖ

oskodjon arró
n legyen. Ehh
tet. 

e ki az anyac
t. Emelje ki a

je ki a csavar
közőt és a ve

tse fel a foga
rokat 300~40

se fel a vezet
ő rögzítőcsav

úzási nyomat
0~120 Ncm (
00~400 Ncm

etőrúd és a lá
szakaszban. 

ÖZŐ (OPC

ól, hogy a lán
hez lásd „A L

csavart, és ve
a fűrészlánco

rt, amelyik a
ezetőlécet. 

as ütközőt a m
00 Ncm (31~

tőlécet a sajá
varjával (M5)

ték:  
(8,2~12,2 kg

m (31~41 kgf

ánc felszerelé

 

CIONÁLI

ncfék kioldot
LÁNCFÉK” 

egye le a lán
ot és a vezető

a vezetőlécet 

motorházra k
~41 kgf-cm) n

át rögzítőcsav
). 

gf-cm) 
f-cm) 

ésének módj
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IS TART

tt álla-
 című 

ncbur-
őrudat.

rögzíti a hel

két csavarral,
nyomatékkal

varjával (M3

át lásd „A V

Lán

OZÉK) F

lyén. Vegye 

, és húzza me
l. 

3) és a lánc-

VEZETŐRÚD

ncburkolat

FELSZER

le a 

eg a 

D ÉS A LÁN

Anyacsavar

Láncütkö

RELÉSE 

NC FELSZER

öző 

RELÉSE” 

Vezetőléc



 

ÜZEM
 
TANKO
 

 FIG
 
1. Üzema

2. Üzema

3. Tanko
lítása u

 

POTENCIÁ
• A benz

MI TÖRTÉ
• A tank

HOGYAN 
• Az üze

 
4. Az üze

tartály 
 
5. Ne tölt

tartály 
 

6. Tanko
 

7. A moto
anyago

8. A mot
anyag-

 

POTENCIÁ
• Bizony

MI TÖRTÉ
• A benz

károk k

HOGYAN 
• Haszná

végezz
• Ne tölt

lesz a t
• Benzin

üzema
• Ne kev

lathoz 

ELTET

OLÁS 

GYELEM! 

anyag közelé

anyagot keve

lás előtt min
után az üzem

ÁLIS VESZ
zinben gázok

ÉNHET? 
ksapka eltávo

KERÜLHE
emanyag oko

emanyagtartá
 belsejében e

tse túl a tartá
 tetejétől, szü

lás után óvat

or beindítása
ot. 

tort beindítás
-tároló tartály

ÁLIS VESZ
yos körülmén

ÉNHET? 
zin gyulladás
következhetn

KERÜLHE
áljon tölcsért
ze. Törölje fe
tse teljesen t
töltőnyúlván
nnel történő m
anyaggal ne m
verjen be egy
szükséges. 

TÉS ELŐ

Az alább

ében dohányo

erni és betölt

nden alkalom
manyagtartály

ZÉLY! 
k vannak jele

olításakor üz

ETŐ EL A V
ozta sérülése

ály tanksapk
esetlegesen m

ályt. Amikor 
üntesse be a 

tosan, de szo

a előtt törölje

sa előtt vigye
ytól. 

ZÉLY! 
nyek között 

sa vagy robb
nek be. 

ETŐ EL A V
t, és az üzem
el az esetlege
ele a tartályt

ny aljától. Eg
munkavégzé
menjen nyílt 
yszerre annál

ŐTTI T

biakban ism

ozni tilos. 

teni csak kült

mmal állítsa le
y tanksapkájá

en, amelyek n

emanyag frö

VESZÉLY?
k elkerülése 

áját mindig l
meglévő túln

az üzemany
tankolást. 

orosan tekerje

e fel az esetle

e a láncfűrés

a benzin rend

banása követk

VESZÉLY?
manyagtartály
esen kifolyt ü
t. Addig folyt
gy ekkora üre
és közben tilo

láng közeléb
l nagyobb m
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TENNIV

mertetett óvi

térben szaba

e a motort. J
át eltávolítan

VIGYÁZ

növelhetik a

öccsenhet a g

érdekében la

lassan nyissa
nyomás kisza

yag már 10~2

e vissza a tan

egesen kifoly

szt legalább 3

VESZÉL

dkívül gyúlé

keztében ön 

y feltöltését k
üzemanyago

ytassa a tanko
es tér már leh
os a dohányz
be, és tartsa a

mennyiségű ü

VALÓK

ntézkedések

ad, ahol sem 

Járó motor m
ni tilos. 

ZAT! 

 nyomást az 

gépkezelőre.

assan vegye 

a meg, hogy 
abadulhasson

20 mm-re van

nksapkát. 

yt üzem-

3 méterrel od

LY! 

ékony és erős

is és mások 

kültérben, sz
ot. 
olást, amíg az
hetővé teszi a
zás. Az enged
a gyermekek
zemanyagot,

K 

k csökkentik

szikrák, sem

mellett vagy k

üzemanyagt

le a tanksapk

a 
n. 

n a 

débb a tanko

sen robbanás

is megéghetn

zabad területe

z üzemanyag
a benzin tágu
délyezett típu

ket távol a tar
, mint amenn

Tan

ik a tűzvesz

m nyílt láng n

közvetlenül a

tartály belsej

kát. 

olás helyétől 

sveszélyes. 

tnek, illetve a

en, hideg mo

gszint 10 mm
ulását a tartá
usú tartályba
rtálytól. 
nyi két havi h

nkolás helye 

M
b

élyt. 

nincs jelen.

a motor leál-

ében. 

és az üzem-

anyagi 

otor mellett 

m-re nem 
lyban. 
an lévő 

haszná-

Motor 
beindítása 

-

-



 

ÜZEMA
 
Ajánlott ol

kétü
 
FONTOS T

• 

• 

 
Ajánlott üz

85-ö
zin 
lesz

 
FONTOS T
 
ÜZEMANY

kétü
 
ÜZEMANY

1 liter 
2 liter 
5 liter 

 
KEVERÉS
zett, tiszta t
réket tartalm
a megfelelő
láncfűrész t
jen benne. 
 
 

 
 

 
 
A láncfűrés
letekeréseko
keverékes ta
 
A kifolyás 
szint 10~20

F

ANYAG.  A

lajfajta: Kiz
ütemű motor

TUDNIVAL
Ne haszná
olajfajta n
és ezért ká
Gépkocsi-
ses, kétüte
tehet a gép

zemanyagfaj
ös vagy ann
használatána

z a gyújtógye

TUDNIVAL

YAG-KEVE
ütemű motor

YAG-KEVE

Kétütemű
benzinhez 
benzinhez 
benzinhez 

SI UTASÍTÁ
artályban ke

maz. Az ólmo
ő mennyiségű
tankját feltöl

sz üzemanya
or ne kerülhe
artályt. 

csökkentése
0 mm-re legy

FELTÖLTÉSI 
SZINTJEL 

A BENZI

zárólag  nagy
rolaj használh

LÓ: 
áljon vízhűté
nem tartalm
árt tehet a g
-motorolajat
emű motoro
p motorjába

jta: 
ál magasabb
ak következt
ertya. Szuper

LÓ: Ehhez a

ERÉK: A m
rolaj használa

ERÉSI TÁB

ű motorolaj 

ÁSOK: Az ü
ll elkészíteni
ozatlan norm
ű olajat, maj
tené belőle, 

agtartályának
essen por, sz

 érdekében 
yen a tartály t

BENZIN 

BENZIN FELE
                      

IN ÉS AZ

y teljesítmény
ható. 

éses, külső m
maz a léghűt

ép motorjáb
t sem szabad
okhoz rend
an. 

b oktánszámú
tében kevese
rbenzint hasz

a motorhoz a

otorhoz 25:1
andó.  

BLÁZAT: 

(25:1) 
40 ml olaj
80 ml olaj

200 ml ola

üzemanyag-k
i. Jelölje a ta

málbenzinből
d töltse fel a
rázza fel egy

k feltöltése e
zennyeződés 
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Távolítsa el a

onnyal átelle
sen kb. 5 cm-
ték). 

A fának a hor
adt része forg

mintegy a kív

or a fa dőlni k

G FA KID

yan vastag fá
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vonalat. 

nek azon az o

rzs átmérőjén

45°-os fadar

eljen bele a f
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akítsa ki a sz

yon óvatos, n
zt addig húzz

Dő
i

Fadön
horo

4

A: É

n éberen figye

beillesztésév

olyan körülm
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míg el nem

eszték

2,5‐5 cm

-

s 

l 

a 
z 

m 



 

GALLYA
 

• Mellm
• Mindig
• Lejtőn
• Ne eng
• Fűrész
• Létrán

zottan 
• Ha a lá
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másnak. H
gépkezelő

 

a talaj bizton

ás közben ha
kerül a fával
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szerű csatla
súlyát közép
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általánosan 
et a szüksége

EK A FŰ
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ÁN TÖRT

lja fel, indíts
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HIBAKERESÉS 
 
 

Probléma A probléma oka Teendő 

Nem indul a motor. • A kapcsoló KI állásban 
• Elektromos zavar 
• Üres üzemanyagtartály 
• Nem nyomta meg elégszer a 

szivattyú labdafecskendőjét 
 
• Eltömődött üzemanyagszűrő 
• Eldugult üzemanyag-vezeték 
• Porlasztóhiba 
• Túlszívatott motor 

• Tolja a kapcsolót BE állásba. 
• Forduljon a Makita márkaszervízéhez. 
• Töltse fel az üzemanyagtartályt. 
• Addig nyomogassa az indítószivattyú 

labdafecskendőjét, amíg üzemanyag nem 
folyik rajta keresztül. 

• Tisztítsa meg vagy cserélje ki. 
• Tisztítsa ki. 
• Forduljon a Makita márkaszervízéhez. 
• Alkalmazza a melegindítási eljárást. 

Erőtlen vagy leáll a 
motor. 

• Elszennyeződött légszűrő 
• Eltömődött üzemanyagszűrő 
• Túlságosan dús üzemanyag-

keverék 
 
• Eldugult kipufogónyílás 
• Gyújtógyertyahiba 
• Eltömődött hűtőrendszer 

• Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőt. 
• Tisztítsa meg vagy cserélje ki. 
• Nyissa meg a fojtószelepet, változtasson a 

porlasztóbeállításon, forduljon a Makita 
márkaszervízéhez. 

• Tisztítsa ki a kipufogónyílást. 
• Tisztítsa meg és állítsa be vagy cserélje ki. 
• Tisztítsa meg. 

 
 
Ha további segítségre van szüksége, forduljon a Makita helyi meghatalmazott márkaszerívzéhez. 
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KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV 
 
 

 Karbantartási művelet Használat 
előtt Naponta

Minden 
25 

üzemóra 
50 

üzemóra 
100 

üzemóra
után 

 Az üzemanyag ellenőrzése és pótlása     

 Az esetleges üzemanyag-szivárgások 
ellenőrzése      

 Az üzemanyagszűrő ellenőrzése és 
tisztítása      

 Az olaj ellenőrzése és pótlása     
 Az olajszűrő ellenőrzése és tisztítása      

 
A csavarok és anyacsavarok szoros 
meghúzásának és esetleges hiányának 
ellenőrzése 

     

 A csavarok és anyacsavarok meghúzása     

 A motor alapjárat-beállításának ellenőr-
zése      

 A légszűrőbetét megtisztítása      

 A por és szennyeződés eltávolítása a hűtő-
levegő beszívónyílásának környékéről      

 A gyújtógyertya megtisztítása és az 
elektródtávolság beszabályozása      

 A koromlerakódások kitisztítása a 
kipufogónyílásból      

 Az üzemanyagszűrő cseréje      
 A láncfék ellenőrzése      
 A lánckerék ellenőrzése      
 A vezetőrúd ellenőrzése és megtisztítása      

 A rezgéscsillapító eszköz (gumiágy, rugó) 
ellenőrzése      

 A láncütköző ellenőrzése      

 Az üzemanyagvezeték cseréje, az üzem-
anyagtartály tanksapkatömítésének cseréje A csere 3 évente ajánlott 

 
 : A karbantartást a Makita-motorok engedélyezett márkaszervízével kell elvégeztetni. 
 : Poros környezetben történő munkavégzés esetén a karbantartást gyakrabban kell elvégezni. 

 
MEGJEGYZÉS: 

A feltüntetett karbantartási gyakoriságok tájékoztató jellegűek. 
Az üzemeltetési körülményektől függően a karbantartási munkákat szükség esetén gyakrabban kell 
elvégezni. 
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