
SAWAWAY™
AKKUMULÁTOROS KÉZI FŰRÉSZ

ALKATRÉSZEK:

1. LÁNC
2. PENGE
3. FEDÉL
4. ANYA
5. KULCS
6. AKKUMULÁTOR
7. BE/ KIKAPCSOLÓ GOMB

** Az első használat előtt töltse fel az akkumulátort (6) a mellékelt töltővel. 

1. A láncot (1) helyezze fel a fűrész pengéjére (2), a képen látható módon.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:



2. Helyezze a láncot a fűrészre.

    Szükség esetén húzza meg vagy lazítsa meg a láncot a mellékelt csavarhúzóval.

3. Helyezze fel a fedelet (3) és az anyát (4) , és húzza meg a mellékelt kulccsal (5).

4. Helyezze be a feltöltött akkumulátort (6), és nyomja meg be/ ki kapcsoló gombot (7), és kezdje el a 
vágást. 



** Töltés előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor töltési felülete száraz és tiszta.
** Töltés közben ne nyomja meg a be/ ki kapcsoló gombot.

1. Nyomja meg a piros gombot, és vegye ki az akkumulátort a készülékből. 

2. Töltse fel az akkumulátort a mellékelt töltővel. Töltés közben a piros fény kivilágít. Körülbelül 2 óra eltel-
tével a zöld fény jelenik meg- az akkumulátor feltöltődött.

3. Az akkumulátort helyezze a fűrészre.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE:



• A lánc tisztításához használjon száraz ruhát
• Ne tiszítsa a készüléket vízzel vagy más vegyszerrel.
• Ha több órán át folyamatosan használja a készüléket, nyissa ki a fedelet és távolítsa el a porszemcséket és 

a fa maradványokat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

MODEL SAWAWAY
YS-610 21V

FESZÜLTSÉG 21V

VÁGÁS MÉRETE 60mm

AKKUMULÁTOR Li-ion

1.5-3.0/2.0-4.0

TÖLTÉSI FESZÜLTSÉG 100-240V AC, 50-60Hz

KIMENŐ FESZÜLTSÉG DC 21

KÉSZÜLÉK SÚLYA
(AKKUMULÁTOR NÉLKÜL) 0,7kg

TÍPUS

KAPACITÁS



• Használat előtt olvassa el az utasításokat, és tárolja őket a későbbi használatra. Az utasítások be nem 
tartása testi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

• A készülék nem játék. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
• Gyermekek, csökkentett fizikai, szellemi és érzékszervi képességekkel rendelkező személyeknek és ta-

pasztalatlan személyeknek a terméket mentorálás alatt vagy felnőtt tapasztalt személy felügyelete és 
jelenléte alatt kell használniuk.

• A készülék akkor működik a legoptimálisabban, ha 6 cm-es ágakat vág.
• Ne tegye ki a készüléket nyílt lángnak, forró felületnek vagy más könnyen gyúlékony anyagnak.
• Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
• Nedves vagy vizes kézzel ne érintse meg a terméket és az aljzatot.
• Ne húzza ki a kábelt közvetlenül az aljzatból, hanem fogja meg a csatlakozót.
• A kábelt ne hajlítsa meg és ne helyezze éles felületekre.
• Csak a készülékhez mellékelt alkatrészeket használja.
• Ne használja a terméket, ha látható sérüléseket észlel rajta.
• Használat közben ajánljuk, hogy legyen óvatos. Viseljen megfelelő védőfelszerelést, és tartsa a szabad 

kezét legalább 15 cm-re a készüléktől a sérülések elkerülése érdekében.
• Ha végzett a munkával, nyomja meg a kikapcsoló gombot, és vegye ki az akkumulátort a készülékből.

Megfelelő hulladékkezelés
A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet, hogy ez a termék nem tekinthető 
háztartási hulladéknak az EU-ban. Ha gondoskodik a termék megfelelő hulladékkezeléséről, megakadályozza 
a környezetre és az emberi egészségre vonatkozó esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a 
termék nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természet és a környezet védel-
mét. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes szolgálathoz, a 
háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A gyártó nyilatkozata, hogy a 
termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:


