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MAGYAR (Eredeti útmutató) 
Az általános nézet magyarázata 

 

1-1. Piros rész 
1-2. Gomb 
1-3. Akkumulátor 
2-1. Csillag jelzés 
3-1. Kireteszel gomb 
3-2. Kapcsoló kioldógomb 
4-1. Lánckerék fedél 
4-2. Gomb 
5-1. Vágószem 
5-2. Vezet rúd 
5-3. Nyíl 
6-1. Rugó 
6-2. Lánckerék 
6-3. Kiemelkedés 

7-1. Rugó 
7-2. Vezet rúd 
7-3. Kiemelkedés 
8-1. Lánckerék fedél 
8-2. Övtartó 
8-3. Furat 
12-1. Olajtartály záró sapkája 
12-2. Olajvizsgáló ablak 
12-3. Olajtartály nyílása 
13-1. Fels  vezet sín 
14-1. Alsó vezet sín 
18-1. Akkumulátor 
18-2. Véd tok (láncvéd ) 
23-1. Nyomóanya 

23-2. Hornyoltfej  csavarhúzó 
24-1. Sz r  
26-1. Sz r  
27-1. Nyomóanya 
28-1. Lánckerék 
28-2. Zárógy r  
29-1. Zárógy r  
29-2. Lánckerék 
29-3. Csavaralátét 
30-1. Határjelzés 
31-1. Kefetartó sapka 
31-2. Csavarhúzó 

RÉSZLETES LEÍRÁS 
Modell BUC121 BUC122 

Láncsebesség percenként (min-1) 4,8 m/s (290 m/min) 5,0 m/s (300 m/min) 

Láncvezet  hossza 115 mm 

Típus 25 AP 

Osztás 1/4" F részlánc 

Láncszemek száma 42 

Teljes hossz 422mm 422mm 

Tiszta tömeg 2,5 kg 2,6 kg 

Névleges feszültség 14,4 V, egyenáram 18 V, egyenáram 

• Folyamatos kutató-  és fejleszt programunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. 

• A m szaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak. 

• Súly az akkumulátorral, a 01/2003 EPTA eljárás szerint meghatározva 

 
END015-1 

Jelképek 
A következ kben a berendezésen használt jelképek 
láthatók. A szerszám használata el tt bizonyosodjon 
meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket. 

 Olvassa el a használati utasítást. 
 
 Viseljen szemvédõt. 

 
 Viseljen fülvédõt. 

 
 Viseljen sisakot, véd szemüveget és 

fülvéd t. 
 Viseljen megfelelõ lábfej-láb és kéz-kar 

védõruhát. 
 Ne tegye ki a szerszámot es nek. 

 
 Munka közben tartsa két kézzel a 

láncfûrészt! Ellenkezõ esetben fennáll a 
sérülés kockázata! 

 Csak jól képzett személyek 
használhatják ezt a láncfûrészt. 

 

 Csak EU-tagállamok számára. 
Az elektromos berendezéseket és 
akkumulátorukat ne dobja a háztartási 
szemétbe! 
A használt elektromos és elektronikus 
berendezésekr l szóló 2002/96/EK 
irányelv, valamint a használt elemekr l 
és akkumulátorokról szóló 2006/66/EK 
irányelv, továbbá azoknak a nemzeti 
jogba való átültetése szerint az 
elhasznált elektromos berendezéseket 
és akkumulátorokat külön kell gy jteni, 
és környezetbarát módon újra kell 
hasznosítani. 

ENE031-1 

Rendeltetésszer  használat 
A szerszám farönkök és gömbfa vágására szolgál. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd
Ni-MH
Li-ion
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ENG905-1 

Zaj 
A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint 
meghatározva: 

   

Típus BUC121 
   

angnyomásszint (LpA) : 84 dB(A) 
Hangteljesítményszint (LWA) : 92 dB(A) 
Bizonytalanság (K) : 2 dB(A) 

   

Típus BUC122 
   

angnyomásszint (LpA) : 84,6 dB(A) 
Hangteljesítményszint (LWA) : 92,7 dB(A) 
Bizonytalanság (K) : 2 dB(A) 

   

Viseljen fülvéd t. 
 

ENG900-1 

Vibráció 
A vibráció teljes értéke (háromtengely  vektorösszeg) 
EN60745 szerint meghatározva: 

   

Típus BUC121 
   

M ködési mód: favágás 
Vibráció kibocsátás (ah) : 4,2 m/s2 

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2 

   

Típus BUC122 
   

M ködési mód: favágás 
Vibráció kibocsátás (ah) : 4,3 m/s2 

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati 
eljárásnak megfelel en lett mérve, és segítségével 
az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók 
egymással. 

• A rezgéskibocsátás értékének segítségével 
el zetesen megbecsülhet  a rezgésnek való 
kitettség mértéke. 

 

FIGYELMEZTETÉS: 
• A szerszám rezgéskibocsátása egy adott 

alkalmazásnál eltérhet a megadott értékt l a 
használat módjától függ en. 

• Határozza meg a kezel  védelmét szolgáló 
munkavédelmi lépéseket, melyek az adott 
munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült 
mértékén alapulnak (figyelembe véve a 
munkaciklus elemeit, mint például a gép 
leállításának és üresjáratának mennyiségét az 
elindítások száma mellett). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENH026-5 

Csak európai országokra vonatkozóan 

EK Megfelel ségi nyilatkozat 
Mi, a Makita Corporation, mint a termék felel s 
gyártója kijelentjük, hogy a következ  Makita 
gép(ek): 
Gép megnevezése:  
Akkumulátoros láncf rész 
Típusszám/ Típus: BUC121 
M szaki adatok: lásd a „RÉSZLETES LEÍRÁS" 
táblázatban. 
sorozatgyártásban készül, és 
Megfelel a következ  Európai direktíváknak: 

2000/14/EK, 2006/42/EK 
És gyártása a következ  szabványoknak valamint 
szabványosított dokumentumoknak megfelel en 
történik: 

EN60745, EN/ISO11681 
Az EK típusvizsgálat tanúsítványának száma:M6T 09 10 
24243 110 
Az EK típusú 98/37/EK és 2006/42/EK vizsgálatokat az 
alábbi intézet végezte: 

TÜV SÜD Product Service GmbH, 
Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Germany 
Azonosítószám: 0123 

A m szaki dokumentáció Európában a következ  
hivatalos képvisel nknél található: 

Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 

A 2000/14/EK irányelv által el írt megfelel ségi 
értékelési eljárás az V. függelék szerint történt. 
Mért hangteljesítményszint: 92,0dB (A) 
Garantált hangteljesítményszint: 94,0dB (A) 
 

 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
Igazgató 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN 
 

ENH026-5 

Csak európai országokra vonatkozóan 

EK Megfelel ségi nyilatkozat 
Mi, a Makita Corporation, mint a termék felel s 
gyártója kijelentjük, hogy a következ  Makita 
gép(ek): 
Gép megnevezése:  
Akkumulátoros láncf rész 
Típusszám/ Típus: BUC122 
M szaki adatok: lásd a „RÉSZLETES LEÍRÁS" 
táblázatban. 
sorozatgyártásban készül, és 
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Megfelel a következ  Európai direktíváknak: 
2000/14/EK, 2006/42/EK 

És gyártása a következ  szabványoknak valamint 
szabványosított dokumentumoknak megfelel en történik: 

EN60745, EN/ISO11681 
Az EK típusvizsgálat tanúsítványának száma:M6T 09 10 
24243 110 
Az EK típusú 98/37/EK és 2006/42/EK vizsgálatokat az 
alábbi intézet végezte: 

TÜV SÜD Product Service GmbH, 
Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Germany 
Azonosítószám: 0123 

A m szaki dokumentáció Európában a következ  
hivatalos képvisel nknél található: 

Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 

A 2000/14/EK irányelv által el írt megfelel ségi 
értékelési eljárás az V. függelék szerint történt. 
Mért hangteljesítményszint: 93,0dB (A) 
Garantált hangteljesítményszint: 95,0dB (A) 
 

 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
Igazgató 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN 
 

GEA010-1 

A szerszámgépekre vonatkozó 
általános biztonsági 
figyelmeztetések 

 FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági 
figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a 
figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, 
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.. 

rizzen meg minden figyelmeztetést és 

utasítást a kés bbi tájékozódás 

érdekében. 
GEB039-2 

A vezeték nélküli láncf részre 
vonatkozó biztonsági 
figyelmeztetések: 
1. A láncfûrész mûködésekor tartsa távol a 

testrészeit a fûrészlánctól. Mielõtt fûrészelni 
kezd a láncfûrésszel, Ellenõrizze, hogy az nem 
érintkezik semmivel. Egy figyelmetlen 
pillanatban munka közben becsípheti a ruháját 
vagy valamely testrészét a láncfûrész. 

2. Mindig tartsa a fûrészt jobb kézzel a hátsó 
fogantyújánál és bal kézzel az elsõ 
fogantyún.Ha fordított kézelhelyezést alkalmaz 
tartáskor, megnöveli a személyi sérülés veszélyét, 
amit soha ne tegyen. 

3. Kizárólag a szigetelt markolási felületeinél 
fogva tartsa az elektromos szerszámot, mivel 
fennáll a veszélye, hogy a láncf rész rejtett 
vezetékekbe ütközhet. A láncf rész "él " 
vezetékekkel való érintkezéskor a szerszám fém 
alkatrészei is áram alá kerülnek és megrázhatják 
a kezel t. 

4. Viseljen védõszemüveget és fülvédõt. A fejen, 
kézen, lábfejen és lábon további 
védõfelszerelés viselése javasolt. A megfelelõ 
védõruha viselete csökkenti a személyi sérülés 
kockázatát a törmelék által, illetve a láncfûrésszel 
való véletlenszer  érintkezést. 

5. Ne vágjon bele a fûrésszel egy élõ fába. Ha 
még áll a fa, veszélyes láncfûrésszel vágni. 

6. Mindig álljon stabilan munka közben, és a 
fûrészt alkalmazza kizárólag stabil, biztonságos 
és sima felületen állva. A csúszó vagy nem stabil 
felületek, mint a létrák, az egyensúly és a 
láncfûrész kontrolljának elvesztését okozhatják. 

7. Feszültség alatt lévõ gally vágásakor legyen 
résen, hogy hátraugorhasson. Amikor kioldódik 
a farostokból, az eséssel meglendült gally 
megütheti a kezelõt és / vagy a láncfûrészt 
kezelhetetlenné teheti. 

8. Legyen nagyon óvatos ágak és suhángok 
vágásakor. A gyenge anyagba beakadhat a 
láncfûrész és Ön felé verõdhet vagy kiránthatja az 
egyensúlyából. 

9. A láncfûrészt hordja az elsõ fogantyúnál tartva, 
kikapcsolva, és a testétõl távol. A láncfûrész 
szállítása vagy tárolása alatt mindig illessze rá 
a láncvezetõ tetejét. A láncfûrész megfelelõ 
kezelése lecsökkenti a véletlenszerû érintkezés 
esélyét a mozgó láncfûrésszel. 

10. A szerszám kenésekor, a lánc kifeszítésekor 
vagy tartozékcsere alatt kövesse az 
utasításokat. A nem szakszerûen kifeszített vagy 
megkent lánc elszakadhat vagy megnöveli a 
visszarúgás kockázatát. 

11. A fogantyúkat tartsa szárazon, tisztán és olaj- 
és zsírmentesen. A zsíros, olajos fogantyúk 
csúszósak, és a kontroll elvesztését okozzák. 

12. Csak fa vágására alkalmazza. Ne használja a 
láncfûrészt a rendeltetésétõl eltérõ módon. 
Például: Ne alkalmazza a láncfûrészt mûanyag, 
kõmûvesmunka vagy nem fa építõanyagokra. 
A láncfûrész nem rendeltetésszerû alkalmazása 
veszélyes helyzetet okozhat. 

13. A visszarúgás okai és annak megel zése a 
kezel  által: 

Visszarúgást okozhat, ha a láncvezet  orra vagy 
hegye egy tárggyal érintkezik, vagy ha a fa lezárul 
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és becsípi a f részt a vágásba. 
A heggyel való érintkezés id nként fordított 
reakciót idéz el , felfele rúgva a láncvezet t és 
hátra a kezel  felé. 
Ha a láncf rész a láncvezet  fels  részénél 
csíp dik be, ez gyorsan hátrafelé tolhatja a 
láncvezet t a kezel  irányába. 
Ezek a reakciók mindenike a fûrész kontrolljának 
elvesztését okozhatja, ami komoly személyi 
sérülést okozhat. Ne támaszkodjon kizárólag a 
fûrészbe épített biztonsági szerkezetre. Láncfûrész 
kezelõként tegyen meg néhány lépést a vágási 
munkálatok balesetmentessége és a sérülés 
elkerülésének érdekében. 
A visszarúgás a szerszám helytelen használatának 
és/vagy a hibás megmunkálási eljárásnak vagy a 
nem megfelel  munkaviszonyok eredménye és az 
alább leírt óvintézkedések betartásával 
elkerülhet : 

 Tartsa erõsen, a hüvelykujjakkal és ujjaival 
körülfogva a láncfûrész fogantyúit, két kézzel 
a fûrészen, és úgy helyezkedjen el, hogy 
ellenállhasson a visszarúgási erõnek. A 
visszarúgási erõ szabályozható a kezelõ által, 
ha megfelelõ intézkedéseket tesz. Ne 
engedje el a láncfûrészt. 

  
001743 

 Ne próbáljon kinyújtózva vágást 
végrehajtani, és ne vágjon vállmagasság 
felett. Így megakadályozható a vágólap 
csúcsának véletlen érintkezése, és a 
láncf rész jobban irányítható váratlan 
helyzetekben is. 

 Kizárólag a gyártó által meghatározott 
láncvezet t és láncot használjon. A nem 
megfelel  láncvezet  és lánc 
láncszakadáshoz és visszarúgáshoz 
vezethet. 

 Kövesse a gyártó élezési és karbantartási 
utasításait. A mélységmérõ magasságának 
csökkentése növelt visszarúgást okozhat. 

RIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT. 
 

FIGYELMEZTETÉS: 
NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék 
(többszöri használatból adódó) mind alaposabb 

ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó 
biztonsági el írások szigorú betartását. A 
HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati 
útmutatóban szerepl  biztonsági el írások 
megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet. 

ENC007-7 

FONTOS BIZTONSÁGI 
SZABÁLYOK 

AZ AKKUMULÁTORRA 
VONATKOZÓAN 
1. Az akkumulátor használata el tt 

tanulmányozza át az akkumulátortölt n (1), az 
akkumulátoron (2) és az akkumulátorral 
m ködtetett terméken (3) olvasható összes 
utasítást és figyelmeztet  jelzést. 

2. Ne szerelje szét az akkumulátort. 
3. Ha a m ködési id  nagyon lerövidült, azonnal 

hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, 
esetleges égések és akár robbanás 
veszélyével is járhat. 

4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt 
tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi 
segítséget. Ez a látásának elvesztését 
okozhatja. 

5. Ne zárja rövidre az akkumulátort: 
(1) Ne érjen az érintkez khöz elektromosan 

vezet  anyagokkal. 
(2) Ne tárolja az akkumulátort más 

fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, 
érmékkel, stb. egy helyen. 

(3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy 
es nek. 

Az akkumulátor rövidzárlata nagy 
áramer sséget, túlmelegedést, égéseket, s t 
akár meghibásodást is okozhat. 

6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort 
olyan helyen, ahol a h mérséklet elérheti vagy 
meghaladhatja az 50 C-ot (122 F). 

7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, 
ha az komolyan megsérült vagy teljesen 
elhasználódott. Az akkumulátor a t zben 
felrobbanhat. 

8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az 
akkumulátort.  

9. Ne használjon sérült akkumulátort.  

RIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT. 
Tippek a maximális élettartam eléréséhez 
1. Töltse fel az akkumulátort még miel tt tejesen 

lemerülne. 
Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel 
az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a 
szerszám teljesítménye. 
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2. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött 
akkumulátort. 
A túltöltés csökkenti az akkumulátor 
élettartamát. 

3. Az akkumulátort szobah mérsékleten töltse 
10 C - 40 C (50 F - 104 F) közötti 
h mérsékleten. Hagyja, hogy a forró 

akkumulátor leh ljön, miel tt elkezdi azt 
feltölteni. 

4. Töltse fel az akkumulátort hathavonta egyszer, 
ha nem használja az eszközt hosszabb ideig. 

Szállított alkatrészek 

1

2
3

4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

 
008588 
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6

Felső markolat

Akkumulátor

Lánckerék fedél

Elülső kézvédő

Vezetőrúd

Hegyvédő

Fűrészlánc

Gomb

Kireteszelőgomb

Kapcsoló kioldógomb

Elülső markolat

Láncvédő burkolat

13
Karabiner vagy a kötél

rögzítési pontja

  
008589 
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M KÖDÉSI LEÍRÁS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt beállít vagy ellen riz valamilyen 
funkciót a szerszámon. 

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása 

Fig.1 
• Mindig kapcsolja ki az eszközt, miel tt behelyezi 

vagy eltávolítja az akkumulátort. 
• Az akkumulátoregység kivételéhez nyomja be az 

akkumulátoregység elején található gombot, és 
tolja ki az egységet. 

• Az akkumulátor beszereléséhez illessze az 
akkumulátor nyelvét a burkolaton található vájatba 
és csúsztassa a helyére. Egészen addig tolja be, 
amíg egy kis kattanással a helyére nem ugrik. Ha 
látható a piros rész a gomb fels  oldalán, akkor a 
gomb nem kattant be teljesen. Helyezze be az 
akkumulátort teljesen, amíg a piros rész el nem 
t nik. Ha ez nem történik meg, akkor az 
akkumulátor kieshet a szerszámból, és Önnek 
vagy a környezetében másnak sérülést okozhat. 

• Ne er ltesse az akkumulátort a behelyezéskor. Ha 
az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor 
az rosszul lett behelyezve. 

Akkumulátorvéd  rendszer (lítiumion 
akkumulátor csillag jelzéssel) 

Fig.2 
A csillag jelzéssel ellátott lítiumion akkumulátorok 
akkumulátorvéd  rendszerrel vannak felszerelve. A 
rendszer automatikusan lekapcsolja a szerszám 
áramellátását, így megnöveli az akkumulátor 
élettartamát. 
A szerszám használat közben automatikusan leáll, ha a 
szerszám és/vagy az akkumulátor a következ  
helyzetbe kerül: 

• Túlterhelt: 
A szerszámot úgy m ködteti, hogy az 
szokatlanul er s áramot vesz fel. 
Ilyenkor engedje fel a szerszám 
kioldókapcsolóját és állítsa le azt az 
alkalmazást, amelyik a túlterhelést okozza. 
Ezután húzza meg ismét a kioldókapcsolót, 
és indítsa újra a szerszámot. 
Ha a szerszám nem indul el, az akkumulátor 
túlhevült.  Ilyenkor hagyja kih lni az 
akkumulátort, miel tt ismét meghúzná a 
kioldókapcsolót. 

• Az akkumulátor töltöttsége alacsony: 
Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége túl 
alacsony, a szerszámot nem tudja 
m ködtetni. Ilyenkor távolítsa el, és töltse fel 
az akkumulátort. 

A kapcsoló használata 
 

VIGYÁZAT: 
• Miel tt behelyezi az akkumulátort a szerszámba, 

mindig ellen rizze, hogy a kioldókapcsoló 
hibátlanul m ködik és az "OFF" állásba áll 
felengedéskor. 

Fig.3 
Egy kireteszel gomb szolgál annak elkerülésére, hogy a 
kioldókapcsolót véletlenül meghúzzák. 
A szerszám bekapcsolásához nyomja le a 
kireteszel gombot és húzza meg a kioldókapcsolót. 
Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz. 

ÖSSZESZERELÉS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt bármilyen m veletet végez a 
szerszámon. 

A f részlánc felhelyezése és eltávolítása 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt felhelyezi vagy eltávolítja a 
f részláncot. 

• Mindig viseljen keszty t a f részlánc 
felhelyezésekor vagy eltávolításakor. 

• Csak az ehhez a láncf részhez tervezett 
f részláncot és heggyel felszerelt láncvezet t 
használjon (tájékozódjon a Kivonatos pótalkatrész 
listából). 

• A visszarúgás elkerülése érdekében ne távolítsa el 
a hegyet vagy cserélje ki a láncvezet t egy olyanra 
amelyiken nincs hegy. 

Fig.4 
Lazítsa meg a csavart úgy, hogy az óramutató járásával 
ellentétesen elforgatja a gombot addig, amíg a 
lánckerék fedele lejön. 
Távolítsa el a lánckerék fedelét. 
Vegye le a f részláncot és a láncvezet t a szerszámról. 

Fig.5 
Illessze a lánc egyik végét a láncvezet  végére. Ekkor 
helyezze fel a f részláncot az ábrának megfelel en 
mivel az a nyíl irányába fog forogni. 

Fig.6 
Helyezze el a f részláncot úgy, hogy a rugó és a 
kiemelkedés benne legyenek, és illessze a f részlánc 
másik végét a lánckerék köré, az ábrán látható módon. 

Fig.7 
A láncvezet t az óramutató járásával ellentétesen 
elforgatva helyezze fel úgy, hogy a láncvezet  vége 
érintkezzen a rugóval. 
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Fig.8 
Illessze a lánckerék fedelén található kampót a 
szerszámon található lyukba, majd helyezze a lánckerék 
fedelét a szerszámra. 

Fig.9 
Forgassa el a gombot az óramutató járásának irányába 
a csavar meghúzásához. 

A f részlánc feszességének beállítása 

Fig.10 
A f részlánc feszességének beállításához elegend  
csak egy kicsit meglazítani a csavart. A beállítás után 
újrahúzza meg a csavart. 

Fig.11 

VIGYÁZAT: 
• Az új f részlánc a felszerelését követ en 

nemsokkal meglazulhat. A használat el tt id r l 
id re ellen rizze a f részlánc feszességét. 

• Ha a f részlánc feszessége alacsony, az 
elmozdulhat a helyér l. 

• A f részlánc felhelyezését és levételét tiszta, 
f részportól és más hasonló szennyez désekt l 
mentes helyen kell elvégezni. 

ÜZEMELTETÉS 
Kenés 

Fig.12 
A f részlánc kenése a szerszám m ködése közben 
automatikusan történik. 
Az olajellen rz  ablakon át ellen rizze az olajtartályban 
maradt olaj mennyiségét. 
A tartály újratöltéséhez vegye le a sapkát az olajtartály 
nyílásáról. Az olajtartály kapacitása 80 ml. 
A tartály feltöltése után mindig csavarja vissza az 
olajtartály fedelét a láncf részre. 
 

VIGYÁZAT: 
• Amikor a láncf részbe el ször tölt olajat, vagy újra 

feltölti a tartályt úgy, hogy el tte ki volt ürítve, a 
tölt nyak alsó széléig öntse az olajat. Ellenkez  
esetben az olajtovábbítás romolhat. 

• Láncolajként használjon kizárólag Makita 
láncf részekhez való olajat, vagy a 
kereskedelemben kapható olajat. 

• Soha ne használjon porral szennyezett vagy 
illékony olajat. 

• Fák metszésekor használjon növényi olajat. Az 
ásványi olaj károsíthatja a fákat. 

• Fák metszésekor soha ne er ltesse a láncf részt. 
• Kivágás el tt ellen rizze, hogy az olajtartály 

sapkája a helyén van. 
Tartsa el a láncf részt a fától. Indítsa be és várja meg, 
amíg a f részlánc kenése megfelel . 
A fels  vezet sínt/alsó vezet sínt hozza érintkezésbe a 
levágni kívánt ággal még a f rész bekapcsolása el tt. 
Ha úgy kezdi el a vágást, hogy a fels  vezet sínt/alsó 

vezet sínt nem hozta érintkezésbe az ággal, akkor a 
vezet sín kilenghet, ami a f rész kezel jének sérülését 
okozhatja. 
F részelje a vágni kívánt fát úgy, hogy csak lefelé 
mozgatja azt. 

Fák metszése 

Fig.13 

Fig.14 

VIGYÁZAT: 
• A motor m ködésekor tartsa távol a testrészeit a 

f részlánctól. 
• A motor m ködésekor a láncf részt er sen fogja 

mindkét kezével. 
• Ne hajoljon el re túlságosan. Mindig álljon 

biztosan es vigyázzon az egyensúlyára. 
A fels  vezet sínt/alsó vezet sínt hozza érintkezésbe a 
levágni kívánt ággal még a f rész bekapcsolása el tt. 
Ha úgy kezdi el a vágást, hogy a fels  vezet sínt/alsó 
vezet sínt nem hozta érintkezésbe az ággal, akkor a 
vezet sín kilenghet, ami a f rész kezel jének sérülését 
okozhatja. 
Vastag ágak vágásakor el bb készítsen sekély 
alávágást és ezután fejezze be a vágást felülr l. 

Fig.15 
Ha a vastag ágakat alulról próbálja meg átvágni, akkor az 
ág összeszorulhat és a lánc beszorulhat a f részjáratba. 
Ha a vastag ágakat felülr l, de alávágás nélkül próbálja 
meg átvágni, akkor az ág forgácsolódhat. 

Fig.16 
Ha a fát nem tudja egy ütemben átvágni: 
Kissé nyomja le a f részt a markolatánál és folytassa a 
vágást, a f részt kicsit visszahúzva; ezután nyomja 
lejjebb a f rész hegyét és fejezze be a vágást a markolat 
felemelésével. 

Fig.17 

A szerszám szállítása 

Fig.18 
A szerszám szállítása el tt mindig távolítsa el az 
akkumulátort, és a láncvezet t fedje le a véd tokkal. Az 
akkumulátorra is tegye rá a fedelét. 

KARBANTARTÁS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt átvizsgálja a szerszámot vagy annak 
karbantartását végzi. 

• A szerszám átvizsgálásához vagy 
karbantartásához mindig vegyen fel véd keszty t. 

• Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, 
alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek 
elszinez dést, alakvesztést vagy repedést 
okozhatnak. 



60 

A f részlánc élezése 
 

VIGYÁZAT: 
• Mindig vegye ki az akkumulátort, és vegyen fel 

véd keszty t amikor munkákat végez a 
f részláncon. 

Fig.19 
Élezze meg a f részláncot, ha: 

 Lisztszer  f részpor képz dik nedves fa 
vágásakor; 

 A lánc nehezen hatol be a fába, még ha er s 
nyomást alkalmaznak is; 

 A vágóélen látható sérülések vannak; 
 A f rész balra vagy jobbra húz a fában. Az ilyen 

viselkedés oka a f részlánc egyenetlen élezése, 
vagy csak az egyik oldal sérülése. 

Gyakran élezze a f részláncot, de mindig csak egy 
kevés anyagot távolítson el. 
Két vagy három húzás egy reszel vel általában 
elegend  a szokásos újraélezéshez. Miután a 
f részláncot többször újraélezte, éleztesse meg egy 
MAKITA szakszervizben. 
Reszel  és a reszel  vezetése 

 A f részláncok élezéséhez speciális kerek reszel t 
(opcionális kiegészít ) használjon, melynek 
átmér je 4 mm. A normál kerek reszel k nem 
megfelel ek. 

Fig.20 
 A reszel nek csak az el retolásakor kell anyagot 

eltávolítania. Visszahúzáskor emelje fel a reszel t 
az anyagról. 

 El bb a legrövidebb vágószemet élezze meg. 
Ezen vágószem hossza ezután viszonyítási alapul 
szolgál a lánc többi vágószemének élezésekor. 

 A reszel t az ábrán látható módon vezesse. 
 A reszel t könnyebb vezetni, ha reszel fogót 

(kiegészít ) használ. A reszel fogón meg van 
jelölve a helyes, 30 °-os élezési szög (a jelzéseket 
igazítsa a f részlánccal párhuzamosan) és 
korlátozva van a behatolási mélység (a reszel  
átmér jének 4/5-ére). 

A reszel t az ábrán látható módon vezesse. 
 A lánc megélezése után ellen rizze a 

mélységmér  magasságát a láncellen rz  
eszközzel (opcionális kiegészít ). 

Fig.21 
 Távolítsa el az esetleges sorját, bármilyen kevés is 

legyen az, egy speciális lapos reszel vel 
(opcionális kiegészít ). 

 Újból kerekítse le a mélységmér  elüls  részét. 
 A mélységmér  magasságának beállítását 

követ en mossa le a szemcséket a f részláncról. 

 

 

 

A láncvezet  tisztítása 

Fig.22 
A forgács és a f részpor felgyülemlik a láncvezet  
vájatában, eltömíti azt, és akadályozza az olaj áramlását. 
Mindig távolítsa el a forgácsot es a f részport amikor 
élezi vagy cseréli a f részláncot. 

Az olajsz r  és az olajkiereszt  nyílás 
tisztítása 
Az olajsz r ben az olajkiereszt  nyílásnál por vagy más 
szemcsék halmozódhatnak fel a m ködés során. 
Az olajsz r ben felhalmozódott por vagy szemcsék 
ronthatják az áramlást az olajkiereszt  nyíláson át, és a 
f részlánc elégtelen kenését okozhatják. 
Amikor a láncvezet  fels  részén a láncolaj továbbítása 
elégtelen, tisztítsa meg a sz r t a következ  módon. 
Vegye ki az akkumulátort a szerszámból. 
Távolítsa el a lánckerék fedelét és a f részláncot a 
szerszámról. (Tájékozódjon "A f részlánc felhelyezése 
és eltávolítása" fejezetb l.) 

Fig.23 
Távolítsa el a nyomóanyát egy vékonyszárú hornyoltfej  
csavarhúzóval, vagy más megfelel  szerszámmal. 

Fig.24 
Vegye ki a sz r t a láncf részb l és távolítsa el bel le a 
port vagy a szemcséket. Ha a sz r  túl koszos, cserélje 
ki egy újra. 
Helyezze be az akkumulátort a szerszámba. 

Fig.25 
Húzza meg a kioldókapcsolót a lerakódott por vagy 
szemcsék eltávolításához az olajkiereszt  nyílásból a 
láncolaj kieresztésével. 
Vegye ki az akkumulátort a szerszámból. 

Fig.26 
Helyezze a megtisztított olajsz r t az olajkiereszt  
nyílásba. Ha a sz r  túl koszos, cserélje ki egy újra. 

Fig.27 
A sz r  rögzítéséhez helyezze vissza a nyomóanyát úgy, 
hogy az ábrának megfelel en a megfelel  oldala nézzen 
felfelé az olajkiereszt  nyílásba. Ha a sz r  nem 
rögzíthet , mert a nyomóanya eldeformálódott, akkor 
cserélje egy újra a nyomóanyát. 
Helyezze vissza a lánckerék fedelét és a f részláncot a 
szerszámra. 

A lánckerék cseréje 
Miel tt felrakja az új f részláncot, ellen rizze a 
lánckerék állapotát. 

Fig.28 

VIGYÁZAT: 
• Az elkopott lánckerék károsítja az új f részláncot. 

Ebben az esetben cserélje ki a lánckereket. A 
lánckereket mindig úgy kell felszerelni, hogy az 
ábrán látható módon álljon. 
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Fig.29 
A fogaskerék cseréjekor mindig új reteszel gy r t 
helyezzen fel. 

A szénkefék cseréje 

Fig.30 
A szénkeféket cserélje és ellen rizze rendszeresen. 
Cserélje ki azokat amikor lekopnak egészen a 
határjelzésig. Tartsa tisztán a szénkeféket és biztosítsa 
hogy szabadon mozoghassanak tartójukban. Mindkét 
szénkefét  egyszerre cserélje ki. Használjon egyforma 
szénkeféket. 
Csavarhúzó segítségével távolítsa el a kefetartó 
sapkákat. Vegye ki a kopott szénkeféket, tegye be az 
újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat. 

Fig.31 

A szerszám tárolása 
Tárolás el tt tisztítsa meg a szerszámot. A lánckerék 
fedelének levétele után távolítsa el a forgácsot és a 
f részport a szerszámról. A szerszámot a tisztítás után 
m ködtesse terhelés nélkül, hogy megtörténjen a 
f részlánc és a láncvezet  kenése. 
Fedje le a láncvezet t a véd tokkal. 
Távolítsa el az olajat az olajtartályból annak kiürítéséhez, 
majd tegye le a láncf részt úgy, hogy a tartály sapkája 
felfelé nézzen. 
A termék BIZTONSÁGÁNAK és 
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához,  a 
javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy 
beszabályozást a Makita Autorizált 
Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita 
pótalkatrászek használatával. 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍT K 
 

VIGYÁZAT: 
• Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az 

Önnek ebben a kézikönyvben leírt  Makita 
szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék 
használata személyes veszélyt vagy sérülést 
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja 
csupán annak kifejezett rendeltetésére. 

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van 
szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, 
keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. 

• Különböz  típusú eredeti Makita akkumulátorok és 
tölt k 

• F részlánc 
• Véd tok 
• Teljes láncvezet  
• Reszel  

 

MEGJEGYZÉS: 
• A listán felsorolt néhány kiegészít  megtalálható 

az eszköz csomagolásában standard 
kiegészít ként. Ezek országonként eltér ek 
lehetnek. 


