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Gérvágó 

Használati útmutató 
 
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ebben a dokumentumban hasznos 
információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért 
kérjük, olvassa el figyelmesen! Jelen használati útmutató az eredeti fordítása. 
 
Biztonság mindenek előtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a mellékelt Biztonsági Utasításokat 
is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet, vagy személyi sérülést okozhat. 
 
Rendeltetésszerű használat 
A készüléket faanyagok vágására használható. A készüléket barkács felhasználásra 
tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem 
rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a 
felhasználót terheli. 
 
A készülék részei: 
1. rögzítő 
2. hátsó rögzítő 
3. keretrögzítő gyűrű 
4. keretrögzítő csavar 
5. fa talapzat 
6. gumitalp csavarok 
7. gumitalp 
8. csavar 
9. állítható alsó lemez 
10. forgótengely 
11. leszorító csavar 
12. leszorító idom 
13. fűrészlap befogó 
14. kúpos fejű tengelyrögzítő 
15. gérvágó test 
16. fűrész fogantyú 
17. fűrészlap megvezető keret 
18. fűrészlap 
19. megvezető keret csúszó felfüggesztése 
20. fűrész keret 
 
 
 
 
 
 
 



1. Ne használja a szögvágó fűrészt tűzifa felvágására 
2. Ne erőltesse túl a fűrészt 

 
Műszaki paraméterek: 

1. Gérvágó test:  magas minőségű egybe fröccsöntött alumíniumból 
 készült, zománcozott kivitelű, a lentebb látható 

alapreteszeléseken kívül egyéb fokok beállítása is 
lehetséges.  

2. Talapzat: fa 
3. Fűrész: cserélhető fűrészlappal, a csomagban egy univerzális 

 fűrészlapot talál, mely többféle anyag fűrészelésére, de 
 csak bizonyos korlátok között alkalmas, ezért kérjük 
 mindig a munkadarab anyagának megfelelő fűrészlapot 
 használjon. 

4. Vágási mélység állító csavar: Ezzel a csavarral tudja a kívánt vágási 
 mélységet beállítani. 

5. Vezető rudak: Ezek a rudak biztosítják a fűrész pontos megvezetését 
 
A gérvágón az alábbi fokoknál találhatóak alapreteszelések: 

 
 
Vágható szélesség 90°-nál: 160mm 
Vágható szélesség 45°-nál: 110mm 
Vágási magasság: 120mm 
Talapzat hossza: 400mm 
Fűrészlap hossza: 550mm 
Fűrészlap magasság: 45mm 

 
 
Alkatrészrendelés 
Kérjük vegye fel a kapcsolatot a jótállási jegyen szereplő szervizpartnerrel.  
 
Ott a következő adatok megadására lesz mindenképp szüksége: 
• A készülék típusa 
• A készülék sorozatszáma (S/N szám, közvetlenül a terméken található) 
• Alkatrész megnevezése, leírása  

(amennyiben rendelkezésre áll robbantott ábra, az alkatrész ott található száma) 
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