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“WARNUNG - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen”

Tragen Sie einen Gehörschutz.
Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher
Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!

Tragen Sie eine Schutzbrille.
Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter,
Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
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� Achtung!
Beim Benutzen von Geräten müssen einige
Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden,
um Verletzungen und Schäden zu verhindern.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicher-
heitshinweise deshalb sorgfältig durch.
Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die
Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.
Falls Sie das Gerät an andere Personen über-
geben sollten, händigen Sie diese Bedienungs-
anleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus.
Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle
oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser
Anleitung und den Sicherheitshinweisen ent-
stehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise
finden Sie im beiliegenden Heftchen!

� WARNUNG
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen können elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen zur
Folge haben.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und
Lieferumfang (Bild 1+2)

2.1 Gerätebeschreibung
1 Ein/Ausschalter
2 Arretierungsknopf
3 Holzsägeblatt
4 Metallsägeblatt
5 Sägeschuh
6 Sägeblattaufnahme
7 Feststellhebel für Sägeschuh
8 Stellrad für Hubzahlvorwahl

2.2 Lieferumfang
� Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie

das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
� Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-

wie Verpackungs-/ und Transportsicherun-
gen (falls vorhanden).

� Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang voll-
ständig ist.

� Kontrollieren Sie das Gerät und die Zube-
hörteile auf Transportschäden.

� Bewahren Sie die Verpackung nach Mög-
lichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

ACHTUNG
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und
Erstickungsgefahr!

� Universalsäge
� Sägeblatt (2x)
� Originalbetriebsanleitung
� Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße
Verwendung

Die Universalsäge ist zum Sägen von Holz, Ei-
sen, Buntmetallen und Kunststoffen unter Ver-
wendung des entsprechenden Sägeblatts be-
stimmt.
Die Abmessungen des Werkstücks sind auf die
Schnitttiefen in Holz und Eisen (siehe 4. Tech-
nische Daten) zu begrenzen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung
verwendet werden. Jede weitere darüber hi-
nausgehende Verwendung ist nicht bestim-
mungsgemäß. Für daraus hervorgerufene
Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der
Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.
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Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte be-
stimmungsgemäß nicht für den gewerblichen,
handwerklichen oder industriellen Einsatz
konstruiert wurden. Wir übernehmen keine
Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-,
Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei
gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung: 230 V~ 50 Hz

Leistungsaufnahme: 650 W

Hubzahl: 500-3000 min-1

Hubhöhe: 20 mm

Schnitttiefe Holz: 115 mm

Schnitttiefe Eisen: 10 mm

Schutzklasse: II / �

Gewicht: 2,82 kg

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden
entsprechend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel LpA 88,8 dB(A)

Unsicherheit KpA 3 dB

Schallleistungspegel LWA 99,8 dB(A)

Unsicherheit KWA 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.
Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust
bewirken.

Schwingungsgesamtwerte ermittelt entspre-
chend EN 60745.

Schneiden von Holz
Schwingungsemissionswert ah = 4,9 m/s2

Unsicherheit K = 1,5 m/s2

Warnung!
Der angegebene Schwingungsemissionswert
ist nach einem genormten Prüfverfahren
gemessen worden und kann sich, abhängig von
der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug
verwendet wird, ändern und in Ausnahmefällen
über dem angegebenen Wert liegen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert
kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges
mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert
kann auch zu einer einleitenden Einschätzung
der Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung
und Vibration auf ein Minimum!
� Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
� Warten und reinigen Sie das Gerät regel-

mäßig.
� Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät

an.
� Überlasten Sie das Gerät nicht.
� Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls

überprüfen.
� Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht

benutzt wird.
� Tragen Sie Handschuhe.

Restrisiken
Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug
vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer
Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren
können im Zusammenhang mit der
Bauweise und Ausführung dieses
Elektrowerkzeuges auftreten:
1. Lungenschäden, falls keine geeignete

Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter

Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-

Schwingungen resultieren, falls das Gerät
über einen längeren Zeitraum verwendet
wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und
gewartet wird.
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5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen,
dass die Daten auf dem Typenschild mit den
Netzdaten übereinstimmen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie
Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Sägeblattwechsel (Bild 2)
Vor allen Arbeiten an der Maschine und beim
Sägeblattwechsel die Universalsäge ausschal-
ten und den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen.

Drehen Sie den Ring (a) an der Sägeblattauf-
nahme (6), wie in Bild 2 gezeigt, bis sich das
Sägeblatt (b) in den Schlitz der Sägeblattauf-
nahme (6) schieben läßt. Lassen Sie nun den
Ring (a) wieder los, der Ring (a) müsste wieder
in die Ausgangsposition zurückgehen. Ist dies
nicht der Fall, so versuchen Sie von Hand den
Ring (a) in die Ausgangsposition zu drehen. 
Kontrollieren Sie nun, durch Ziehen am Säge-
blatt, ob dieses fest in der Aufnahme hält.

5.2 Verstellen des Sägeschuh (Bild 3)

Achtung!
Ziehen Sie den Netzstecker.

Zum Verstellen des Sägeschuhs lösen Sie den
Hebel (7) soweit, dass der Sägeschuh verscho-
ben werden kann. Stellen Sie den gewünsch-
ten Abstand ein und ziehen Sie den Hebel (7)
wieder fest.

Überprüfen Sie den festen Sitz des Säge-
schuhs!

6. Bedienung

6.1 Ein-/ Ausschalter (Bild 1/Pos. 1)

Einschalten:
Ein/Ausschalter drücken

Ausschalten:
Ein/Ausschalter loslassen

6.2 Feststellknopf (Bild 1/Pos. 2)
Mit dem Feststellknopf (2) kann der Ein-/ Aus-
schalter (1) im Betrieb arretiert werden. Zum
Ausschalten Ein-/ Ausschalter (1) kurz ein-
drücken. 

6.3 Elektronische Hubzahlregelung (Bild 1)
Über das Stellrad (8) kann die benötigte Hub-
zahl des Sägeblattes eingestellt werden.

� Niedrige Hubzahl (für Stahl)

� Mittlere Hubzahl (für Stahl, Weichmetall,
Kunststoff)

� Hohe Hubzahl (für Weichholz, Hartholz,
Weichmetall, Kunststoff)

6.4 Verwendung als Stichsäge (Bild 4)
Setzen Sie die Universalsäge, wie in Bild 4 ge-
zeigt auf das zu schneidende Material.
Schalten Sie die Universalsäge ein und schie-
ben Sie die Universalsäge gegen das zu
schneidende Material. Die Schnittgeschwindig-
keit ist dem Material anzupassen.

6.5 Zusätzliche Sicherheitshinweise
� Halten Sie das zu bearbeitende Werk-

stück niemals in der Hand oder über
dem Bein fest. Sichern Sie das Werk-
stück an einer stabilen Aufnahme. Es ist
wichtig, das Werkstück gut zu befestigen,
um die Gefahr von Körperkontakt oder Ver-
lust der Kontrolle zu minimieren.
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� Stützen Sie große Werkstücke ab, um
das Risiko des Verwindens oder eines
Bruches zu vermindern. Große Werk-
stücke können sich unter ihrem Eigenge-
wicht durchbiegen und müssen deshalb in
geeigneter Weise abgestützt werden.

� Bearbeiten Sie nur Materialien, die in
dieser Anleitung beschrieben und für
dieses Gerät zugelassen sind. Andere
Materialien können zu zusätzlichen Gefähr-
dungen für Ihre Gesundheit oder die Um-
welt führen.

7. Austausch der
Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerä-
tes beschädigt wird, muss sie durch den Her-
steller oder seinen Kundendienst oder eine
ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um
Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den
Netzstecker.

8.1 Reinigung
� Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlit-

ze und Motorengehäuse so staub- und
schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das
Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder
blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem
Druck aus.

� Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt
nach jeder Benutzung reinigen.

� Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit
einem feuchten Tuch und etwas Schmier-
seife. Verwenden Sie keine Reinigungs-
oder Lösungsmittel; diese könnten die
Kunststoffteile des Gerätes angreifen.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das
Geräteinnere gelangen kann.

8.2 Kohlebürsten
Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die
Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft über-
prüfen.
Achtung! Die Kohlebürsten dürfen nur von ei-
ner Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung
Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren
zu wartenden Teile.

8.4 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende
Angaben gemacht werden;
� Typ des Gerätes
� Artikelnummer des Gerätes
� Ident-Nummer des Gerätes
� Ersatzteilnummer des erforderlichen

Ersatzteils
Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter 
www.isc-gmbh.info

9. Entsorgung und
Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung
um Transportschäden zu verhindern. Diese
Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder
verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf
zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen
Zubehör bestehen aus verschiedenen Mate-
rialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen
Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsor-
gung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in
der Gemeindeverwaltung nach!

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an
einem dunklen, trockenen und frostfreiem so-
wie für Kinder unzugänglichem Ort. Die opti-
male Lagertemperatur liegt zwischen 5 und
30˚C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in
der Originalverpackung auf.
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„Figyelmeztetés – Sérülés veszélyének a lecsökkentéséhez olvassa el a használati
utasítást”

Viseljen egy zajcsökkentő fülvédőt 
A zaj befolyása hallásvesztességhez vezethet. 

Viseljen egy porvédőálarcot.
Fa és más anyagok megdolgozásánál az egészségre káros por keletkezhet. Azbeszt
tartalmú anyagokat nem szabad megmunkálni!

Viseljen egy védőszemüveget.
Munka közben keletkező szikrák vagy a készülékből kipattanó szillánkok, forgács
vagy porok vakulást okozhatnak. 
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� Figyelem!
A készülékek használatánál be kell tartani egy
pár biztonsági intézkedéseket, azért hogy
sérüléseket és károkat megakadályozzon.
Olvassa ezért ezt a használati utasítást
alaposan át. Őrizze jól meg, azért hogy
mindenkor rendelkezésére álljonak az
információk. Ha átadná más személyeknek a
készüléket, akkor kézbesítseki  vele ezt a
használati utasítást is.  
Nem vállalunk felelőséget olyan balesetekért
és károkért, amelyek ennek az utasításnak és
a biztonsági utasításoknak a figyelmen
hagyása által keletkeznek.

1. Biztonsági utasítások

A  megfelelő biztonsági utasítások a mellékelt
füzetetcskében találhatóak. 

� FIGYELMEZTETÉS!
Olvason minden biztonsági utalást és
utasítást el.
A biztonsági utalások és utasítások betartásán
belüli mulasztások következménye
áramcsapás, tűz és/vagy nehéz sérülések
lehetnek.
Őrizze meg a biztonsági utalásokat és
utasításokat a jövőre nézve.

2. Készülékleírás és a csomag
tartalma (1+2. ábra)

2.1 A készülék leírása
1 Ki- bekapcsoló
2 Bekapcsolási zár
3 Fafűrészlap
4 Fémfűrészlap
5 Fűrészsaru
6 Fěrészlap befogadó
7 Rögzítőkar a fűrészvezető talphoz
8 Állítókerék a löketszám előválasztásához

2.2 A szállítás terjedelme
� Nyissa ki a csomagolást és vegye ki

óvatosan a készüléket a csomagolásból.
� Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint

a csomagolási- / és szállítási biztosítékot
(ha létezik).

� Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás
terjedelme.

� Ellenőrizze le a készüléket és a
tartozékrészeket szállítási károkra.

� Ha lehetséges, akkor őrizze meg a
csomagolást a garanciaidő lejáratának a
végéig.

FIGYELEM
A készülék és a csomagolási anyag nem
gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a
műanyagtasakokkal, foliákkal és
aprórészekkel játszaniuk! Fennáll a
lenyelés és a megfulladás veszélye!

� Univerzális fűrész
� Fűrészlap (2x)
� Eredeti használati utasítás
� Biztonsági utasítások

3. Rendeltetésszerűi használat 

A multifűrész, a megfelelő fűrészlap
használatával,  fa, vas, színesfémek és
műanyagok fűrészelésére van előrelátva.
A munkadarab méreteit a fába és vasba mért
vágási mélységekre (lásd a Műszaki adatok c.
4. fejezetet) kell korlátozni.

A gépet csak rendeltetése szerint szabad
használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat,
nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó
bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért
a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.
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Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink
a meghatározásuk szerint nem kisipari,
kézműipari vagy ipari üzemek területén történő
bevetésre lettek tervezve. Ezért a nem
vállalunk szavatosságot, ha a készülék kisipari,
kézműipari vagy ipari üzemek területén
valamint egyenértékű tevékenységek területén
van használva.

4. Technikai adatok

Hálózati feszültség: 230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel: 650 W

Löketszám: 500-3000 min-1

Löketmagaság: 20 mm

Vágási mélység fa: 115 mm

Vágási mélység vas: 10 mm

Védőosztály: II / �
Tömeg: 2,82 kg

Zaj és vibrálás

A zaj és a vibrálási értékek az EN 60745
szerint lettek mérve.

Hangnyomásmérték LpA 88,8 dB(A)

Bizonytalanság KpA 3 dB

Hangteljesítménymérték LWA 99,8 dB(A)

Bizonytalanság KWA 3 dB

Hordjon egy zajcsökkentő fülvédőt.
A zaj befolyása hallásvesztességhez vezethet.

Rezgésösszértékek az EN 60745 szerint lettek
meghatározva.

Fának a vágása
Rezgéskibocsájtóérték ah = 4,9 m/s2

Bizonytalanság K = 1,5 m/s2

Figyelmeztetés!
A megadott rezgésemisszióérték egy normált
ellenőrzési folyamat szerint lett mérve és az
elektromos szerszám használatának a fajtájától
és módjától függően, megváltozhat és kivételes
esetekben lehet a megadott érték felett.

A megadott rezgésemisszióértéket fel lehet
használni az elektromosszerszámok egymással
való összehasonlításhoz.

A megadott rezgésemisszióértéket a
befolyásolás bevezető felbecsülésére is fel
lehet használni.

Csökkentse le a zajkibocsátást és a
vibrálást egy minimumra!
� Csak kifogástalan készülékeket használni.
� A készüléket rendszeresen karbantartani és

megtisztítani.
� Illessze a munkamódját a készülékhez.
� Ne terhelje túl a készüléket.
� Hagyja adott esetben leellenőrizni a

készüléket.
� Kapcsolja ki a készüléket, ha nem

használja.
� Hordjon kesztyűket.

Fennmaradt rizikók
Akkor is ha előírás szerint kezeli az
elektromos szerszámot, mégis maradnak
fennmaradó rizikók. Ennek az elektromos
szerszámnak az építésmódjával és
kivitelézésével kapcsolatban a következő
veszélyek léphetnek fel:
1. Tüdőkárok, ha nem visel megfelelő

porvédőmaszkot.
2. Hallás károsodás, ha nem visel megfelelő

zajcsökkentő fülvédőt.
3. Egészségi károk, amelyek a kéz-kar-

rezgésekből adódnak, ha a készülék
hosszabb ideig használva lesz, vagy ha
nem lesz szabályszerűen vezetve és
karbantartva.

10
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5. Beüzemeltetés előtt

Győződjön meg a rákapcsolás előtt arról, hogy
a típustáblán megadott adatok megegyeznek a
hálózati adatokkal.

Húzza mindig ki a hálózati csatlakozót, mielőtt
beállításokat végezne el a készüléken.

5.1 Fűrészlapcsere (2-es ábra)
Kapcsolja ki a gépen történő bármiljen fajta
munka előtt valamint a fűrészlapcserénél a
multi-fűrészt és húzza ki a hálózati
csatlakozót.

Fordítsuk el a fűrészlapbefogón (6) levő gyűrűt
(a) a 2. ábrán látható módon, amíg a fűrészlap
(b) bele nem csúsztatható a befogóba (6).
Most engedjük el a gyűrűt (a). Ennek vissza kell
állnia a kiindulási helyzetbe.
Ha a gyűrű (a) nem áll vissza, akkor próbáljuk
meg kézzel visszaállítani.
A fűrészlap meghúzásával ellenőrizzük, hogy
stabilan rögzült-e a befogóban.

5.2 A fűrészvezető talp beállítása (3. ábra)

Figyelem!
Húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót.

A vezetőtalp állításához oldjuk a rögzítőkart (7),
hogy a talp eltolhatóvá váljon. Állítsuk be a
kívánt távolságot, és húzzuk meg újra a
rögzítőkart (7).

Ellenőrizzük a vezetőtalp rögzítettségét!

6. Kezelés

6.1 Be-/ kikapcsoló (1-as kép/poz. 1)

Bekapcsolni:
Be- / Kikapcsolót nyomni

Kikapcsolni:
Be- / Kikapcsolót elengedni

6.2 Rögzítőgomb (1-as kép/poz. 2)
A rögzítőgombbal (2) lehet a be-/kikapcsolót (1)
az üzemben arretálni. A kikapcsoláshoz röviden
benyomni a be-/kikapcsolót (1).

6.3 Elektronikus löketszám szabályozás
Az állítókerék (8) révén állíthatjuk be a fűrészlap
kívánt löketszámát.

� Alacsony löketszám (acél esetén)

� Közepes löketszám (acél, puhafém,
műanyag esetén)

� Magas löketszám (puhafa, keményfa,
puhafém, műanyag esetén

6.4 Szúrófűrészkénti használat (4-as ábra)
Tegye a multi-fűrészt a 4-as képnek
megfelelően a vágásra szánt anyagra.
Kapcsolja be a multi-fűrészt és tolja a multi-
fűrészt a vágásra szánt anyag ellen. A vágási
sebességet, az anyagnak megfelelően, hozzá
kell alakalmazni.

6.5 Speciális biztonsági utasítások
� A megmunkálandó munkadarabot soha

ne tartsa a kezében vagy a lába fölött. A
munkadarabot egy stabil felvevőben
rögzítse. Fontos, hogy a munkadarabot
megfelelően rögzítse, hogy csökkentse a
testérintkezés vagy az irányítás
elvesztésének veszélyét.

� A nagy munkadarabokat támassza meg,
hogy csökkentse a betekeredés vagy
törés veszélyét. A nagy munkadarabok a
saját súlyuk alatt elgörbülhetnek és ezért
megfelelő módon ki kell támasztani.

� Kizárólag az ebben az útmutatóban
felsorolt és a jelen készülék számára
engedélyezett anyagokat munkáljon
meg. Az egyéb anyagok további veszélyt
jelenthetnek az egészsége és a környezet
számára.
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7. A hálózati csatlakozásvezeték
kicserélése

Ha ennek a készüléknek a hálózatra
csatlakoztató vezetéke megsérült, akkor ezt a
gyártó vagy annak a vevőszolgáltatása, vagy
egy hasonlóan szakképzett személy által ki kell
cseréltetni, azért hogy elkerülje a
veszélyeztetéseket. 

8. Tisztítás, karbantartás és 
pótalkatrészmegrendelés

Tisztítási munkák előtt húzza ki a hálózati
csatlakozót. 

8.1 Tisztítás
� Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető

nyíllásokat és a gépházat annyira por és
piszokmentesen, amennyire csak lehet.
Dörzsölje le a készüléket egy tiszta
posztóval le vagy pedig fúja ki sűrített
levegővel, alacsony nyomás alatt. 

� Mi azt ajánljuk, hogy a készüléket direkt
minden használat után kitisztítani. 

� Tisztítsa meg a készüléket rendszeresen
egy nedves posztóval és egy kevés
kenőszappannal. Ne használjon tisztító és
oldó szereket; ezek megtámadhatják a
készülék műanyagrészeit. Ügyeljen arra,
hogy ne jusson víz a készülék belsejébe. 

8.2 Szénkefék
Túlságos szikraképződés esetén,
ellenőriztesse le a szénkeféket egy
villamossági szakember által. 
Figyelem! A szénkeféket csak egy villamossági
szakember cserélheti ki. 

8.3 Karbantartás
A készülék belsejében nem található további
karbantartandó rész. 

8.4 A pótalkatrész megrendelése:
A pótalkatrészek megrendelésénél a
következő adatokat kell megadni
� A készülék típusát
� A kászülékk cikkszámát
� A készülék ident-számát
� A szükséges pótalkatrész pótalkatrész-

számá
Aktuális árak és inforációk a 
www.isc-gmbh.info alatt találhatóak.

9. Megsemmisítés és
újrahsznosítás  

A szállítási károk megakadályozásához a
készülék egy csomagolásban található. Ez a
csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét
felhasználható vagy pedig visszavezethető a
nyersanyagi körforgáshoz. 
A szállítási és annak a tartozékai különböző
anyagokból állnak, mint például fém és
műanyagok. A defekt alkatrészeket vigye a
különhulladéki megsemmisítéshez.
Érdeklődjön utánna a szaküzletben vagy a
községi közigazgatásnál!

10. Tárolás

A készüléket és a készülék tartozékait egy
sötét, száraz és fagymentes valamint gyerekek
számára nem hozzáférhető helyen tárolni. Az
optimális tárolási hőmérséklet 5 és 30 °C között
van. Az elektromos szerszámot az eredeti
csomagolásban őrizni.

12
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„Opozorilo! Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo!“

Uporabljajte zaščito sluha.
Vpliv hrupa lahko povzroči izgubo sluha. 

Uporabljajte masko za zaščito pred prahom.
Pri obdelovanju lesa in ostalih materialov lahko nastaja zdravju škodljiv prah.
Material, ki vsebuje azbest, se ne sme obdelovati!

Uporabljajte zaščitna očala.
Med delom nastajajoče iskre ali drobci, ostružki in prah, ki izstopajo iz naprave, lahko
povzročijo izgubo vida. 
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� Pozor! 
Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati
preventivne varnostne ukrepe, da bi tako
preprečili poškodbe in škodo na napravi. Zato
ta navodila skrbno preberite. Ta varnostna
navodila shranite dobro, da Vam bodo
informacije vsak čas na razpolago. V primeru,
da bi to napravo predali drugim osebam, Vas
prosimo, da ta navodila za uporabo izročite
skupaj z napravo. 
Mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za
nesreče ali škodo, ki bi nastala zaradi
neupoštevanja teh navodil in varnostnih
navodil. 

1. Varnostni napotki

Odgovarjajoče varnostne napotke lahko
preberete v priloženi knjižici.

� OPOZORILO!
Preberite varnostne napotke in navodila.
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil
ima lahko za posledico električni udar, požar
in/ali hude poškodbe.
Shranite vse varnostne napotke in navodila
za kasnejšo uporabo.

2. Opis naprave in obseg
dobave (sliki 1 + 2)

2.1 Opis naprave
1 Stikalo za vklop/izklop
2 Zaskočni gumb
3 List žage za rezanje lesa
4 List žage za rezanje kovin
5 Čevelj žage
6 Nastavek vstavljanje lista žage
7 Varovalo za žagin čevelj
8 Nastavno kolo za izbiro števila hodov

2.2 Obseg dobave
� Odprite embalažo in previdno vzemite

napravo iz embalaže.
� Odstranite embalažni material in embalažne

in transportne varovalne priprave (če
obstajajo).

� Preverite, če je obseg dobave popoln.
� Preverite morebitne poškodbe naprave in

delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med
transportom.

� Po možnosti shranite embalažo do poteka
garancijskega roka.

POZOR
Naprava in embalažni material nista igrača
za otroke! Otroci se ne smejo igrati s
plastičnimi vrečkami, folijo in malimi deli
opreme! Obstaja nevarnost zadušitve in
zaužitja takšnih delov materiala!

� Univerzalna žaga
� Žagin list (2x)
� Originalna navodila za uporabo 
� Varnostni napotki 

3. Predpisana namenska
uporaba

Večnamenska žaga je namenjena žaganju
lesa, železa, barvnih kovin in plastike z
uporabljanjem odgovarjajočega žagalnega
lista.
Mere obdelovanca morate omejiti na globine
reza v les in železo  (glejte 4. Tehnični podatki).

Stroj je dovoljeno uporabljati samo za namene,
za katere je bil konstruirani. Vsaka druga
uporaba ni dovoljena. Za kakršnokoli škodo ali
poškodbe, ki bi nastale zaradi nedovoljene
uporabe, nosi odgovornost uporabnik /
upravljalec, ne pa proizvajalec.

14
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Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso
bile konstruirane za namene profesionalne,
obrtniške ali industrijske uporabe. Ne
prevzemamo nobenega jamstva, če se
naprava uporablja za profesionalne, obrtniške
ali industrijske namene ali za izvajanje
podobnih dejavnosti.

4. Tehnični podatki

Omrežna električna napetost: 230 V~ 50 Hz
Moč: 650 W

Število hodov lista žage: 500-3000 min-1

Višina hoda lista žage: 20 mm

Globina rezanja - les: 115 mm

Globina rezanja - kovina: 10 mm

Razred zaščite: II / �
Teža: 2,82 kg

Hrup in vibracije

Vrednosti hrupa in vibracij so bile ugotavljane
v skladu z EN 60745.

Nivo zvočnega tlaka LpA 88,8 dB (A)

Negotovost KpA 3 dB

Nivo zvočne moči LWA 99,8 dB (A)

Negotovost KWA 3 dB

Uporabljajte zaščito za ušesa.
Hrup lahko povzroči izgubo sluha.

Skupne vrednosti vibracij ugotovljene v skladu
z EN 60745.

Rezanje lesa
Nihajna emisijska vrednost ah = 4,9 m/s2

Negotovost K = 1,5 m/s2

Opozorilo!
Navedena vrednost emisije tresljajev je bila
izmerjena po normiranem postopku in se lahko
spreminja in v izjemnih primerih prekorači
navedeno vrednost glede na vrsto in in način
uporabe električnega orodja.

Navedena vrednost emisije tresljajev se lahko
uporablja v primerjavo električnega orodja z
enim drugim orodjem.

Navedena vrednost emisije tresljajev se lahko
uporablja tudi za uvodno oceno škodovanja.

Omejite hrupnost in vibracije na minimum!
� Uporabljajte samo brezhibne naprave.
� Redno vzdržujte in čistite napravo.
� Vaš način dela prilagodite napravi.
� Ne preobremenjujte naprave.
� Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
� Izključite napravo, ko je ne uporabljate.
� Uporabljajte rokavice.

Ostala tveganja
Tudi, če delate s tem električnim orodjem
po predpisih, zmeraj obstaja nekaj ostalih
tveganj. Nastopijo lahko sledeče nevarnosti
v zvezi s konstrukcijo in izvedbo tega
električnega orodja:
1. Poškodbe pljuč, če ne uporabljate primerne

protiprašne zaščitne maske.
2. Poškodbe sluha, če ne uporabljate primerne

zaščite za ušesa.
3. Zdravstvene težave, ki so posledica

tresljajev rok, če dlje časa uporabljate
napravo ali, če je ne uporabljate in
vzdržujete pravilno.

5. Pred uporabo

Pred priklopom se prepričajte, če se podatki na
tipski podatkovni tablici skladajo s podatki o
električnem omrežju.

Zmeraj izvlecite električni priključni vtikač
preden začnete izvajati nastavitve na skobljiču.

15
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5.1 Zamenjava lista žage  (Slika 2)
Pred vsakim opravilom na stroju in pri
zamenjavi lista večnamenske žage izključite
žago in potegnite omrežni vtikač iz električne
vtičnice.

Obrnite obroč (a) na sprejemnem delu za list
žage (6) kot prikazuje slika 2 tako, da boste
lahko potisnili list žage (b) v režo sprejemnega
dela za list žage (6).
Sedaj ponovno spustite obroč (a) in obroč (a) bi
se moral vrniti v svoj izhodiščni položaj.
Če temu ni tako, potem poskusite z roko obrniti
obroč (a) v njegov izhodiščni položaj.
Sedaj preverite s potegom za list žage, če se
le-ta čvrsto nahaja v sprejemnem delu.

5.2 Nastavljanje žaginega čevlja (Slika 3)

Pozor!
Izvlecite priključni vtikač iz električne vtičnice.

Za nastavljanje žaginega čevlja odvijte ročico
(7) tako daleč, da bo možno premakniti žagin
čevelj. Nastavite želeni razmak in ponovno
zategnite ročico (7).

Preverite čvrsto namestitev žaginega čevlja!

6. Uporaba

6.1 Stikalo za vklop/izklop (Slika 1/Poz. 1)

Vklop:
Pritisnite stikalo za vklop/izklop

Izklop:
Spustite stikalo za vklop/izklop

6.2 Gumb za fiksiranje stikala 
(Slika 1/Poz. 2)

Z gumbom za fiksiranje stikala (2) lahko
fiksirate stikalo za vklop/izklop (1) v času
obratovanja žage. Za izklop stikala (1) samo na
kratko pritisnite na stikalo.

6.3 Elektronska regulacija števila hodov 
lista žage

Z nastavnim kolesom (8) je možno nastavljati
potrebno število hodov lista žage.

� Nizko število hodov (za jeklo)

� Srednje število hodov (za jeklo, mehke
kovine, plastiko)

� Visoko število hodov (za mehek les, trdi les,
mehke kovine, plastiko)

6.4 Uporaba večnamenske žage kot
vbodne žage (Slika 4)

Nastavite večnamensko žago na material, ki
ga želite žagati in kot je prikazano na sliki (4).
Vključite večnamensko žago in jo potiskajte
proti materialu, ki ga želite žagati. Hitrost
žaganja morate prilagajati vrsti materiala.

6.5 Posebni varnostni napotki
� Obdelovanca nikoli ne držite v roki ali

nad nogo. Obdelovanec zavarujte v
stabilnem prijemalu. Pomembno je, da
obdelovanec dobro pritrdite, saj boste le
tako zmanjšali nevarnost stika s telesom ali
izgubo kontrole.

� Velike obdelovance podprite, da bi
zmanjšali tveganje, da se zvije ali zlomi.
Veliki obdelovanci se lahko pod lastno težo
upognejo in jih morate zato na ustrezen
način podpreti.

� Obdelujte le materiale, ki so opisani v
teh navodilih in so odobreni za to
orodje. Drugi materiali lahko povzročijo
dodatno ogrožanje zdravja ali okolja.

7. Zamenjava električnega
priključnega kabla

Če se električni priključni kabel te naprave
poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali
njegova servisna služba ali podobno strokovno
usposobljena oseba, da bi preprečili ogrožanje
varnosti.
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8. Čiščenje, vzdrževanje in
naročanje rezervnih delov

Pred vsemi čistilnimi deli izklopite električni
vtikač iz električne priključne vtičnice. 

8.1 Čiščenje
� Zaščitne naprave, zračne reže in ohišje

motorja vzdržujte v karseda čistem stanju.
Napravo zdrgnite s čisto krpo ali pa jo
izpihajte s komprimiranim zrakom (pod
nizkim pritiskom).

� Priporočamo, da napravo očistite takoj po
vsaki uporabi.

� V rednih intervalih napravo očistite tudi z
mokro krpo in mazavim milom. Ne
uporabljajte nobenih čistilnih sredstev ali
razredčil; ta sredstva lahko začnejo nažirati
dele iz umetne mase. Pazite na to, da voda
ne more prodreti v notranjost naprave.

8.2 Oglene ščetke
Pri prekomernem iskrenju naj strokovnjak za
elektriko preveri oglene ščetke. 
Pozor! Oglene ščetke lahko zamenja le
strokovnjak za elektriko. 

8.3 Vzdrževanje
V notranjosti naprave se ne nahajajo nobeni
deli, kateri bi terjali vzdrževanje.

8.4 Naročanje rezervnih delov:
Pri naročilu rezervnih delov navedite naslednje
podatke:
� Tip stroja
� Številka artikla/stroja
� Identifikacijska številka stroja
� Številka rezervnega dela, ki ga naročate
Aktualne cene in informacije najdete na spletni
strani www.isc-gmbh.info

9. Odstranjevanje in reciklaža

Naprava je ovita v ovojnino, da bi preprečili
poškodovanje zaradi transporta. Ta ovojnina je
surovina in jo kot tako lahko ponovno
uporabimo ali pa jo predamo v reciklažo. 
Naprava in njegov pribor so sestavljeni iz
različnih materialov, kot n.pr. kovina in umetna
masa. Defektne konstrukcijske dele predajte
na deponijo za posebne odpadke. Povprašajte
v strokovni trgovini ali pri občinski upravi!

10. Skladiščenje

Napravo in pribor za napravo skladiščite na
temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem in
za otroke nedostopnem mestu. Optimalna
skladiščna temperature je med 5 in 30 ˚C.
Električno orodje shranjujte v originalni
embalaži.

17
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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU 
directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade, de acordo com a 
directiva CE e normas para o artigo

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset 

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
j vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobek
X potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek
W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobok
A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

e декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
G apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normoms
Q declară următoarea conformitate conform directivei UE 

şi normelor pentru articolul
z δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
B potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
f potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal 
T следующим удостоверяется, что следующие 

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
5 ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
Z Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
L erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet 

og standarder for artikkel
E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru 

Konformitätserklärung
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EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
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1AT Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und 
Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt 
werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der
sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann 
hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der 
nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den 
Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

@ Csak EU országok
Az elektromos szerszámokat ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki!

Az elhasználódott elektromos készülékekről szóló 2002/96/EG  irányelv alapján a használt
elektromos szerszámokat elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani.

Újrahasznosítási alternatíva a visszaküldési felhíváshoz:
Az elektromos berendezés tulajdonosa alternatív módon, a visszaküldés helyett köteles a
szakszerű újrahasznosításban közreműködni. Az elhasználódott berendezés a visszavételi
helyeken is leadható, melyek a nemzeti újhasznosítási és hulladéktörvények alapján elvégzik az
ártalmatlanítást. Ez nem vonatkozik a berendezések elektromos alkatrészeket nem tartalmazó
kiegészítőire.

A dokumentáció és a kísérő nyomtatványok utánnyomása, vagy más módon történő
sokszorosítása kivonatos formában is csak az ISC GmbH hozzájárulásával lehetséges
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X Le za države, članice Evropske zveze 
Električnega orodja ne odlagajte med gospodinjske odpadke!

V skladu z Evropsko normo 2002/96/ES o odsluženih električnih in elektronskih napravah ter
prenosu v nacionalno pravo, je potrebno odslužena električna orodja zbirati ločeno in jih
dostaviti okolju primerni predelavi.

Alternativo recikliranje k pozivu na vračanje izdelka
Lastnik električne naprave je zavezan, da v primeru odpovedi lastništva nad izdelkom,
alternativno sodeluje pri pravilnem recikliranju namesto vračanja izdelka. Odsluženo napravo
lahko v ta namen prepusti na kraju za vračanje izdelkov, ki bo opravilo odstranitev izdela med
odpadke v smislu zakona o kroženju surovin in odpadkov. V to niso zajeti deli pribora ali
pomagala brez električni sestavnih delov, ki so priloženi napravi.
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1AT 

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung
von Dokumentation und Begleitpapieren der
Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der ISC GmbH
zulässig.

@

Az termékek dokumentációjának és kisérô
okmányainak az  utánnyomása és
sokszorosítása, kivonatosan is csak az ISC
GmbH kifejezett beleegyezésével
engedélyezett.

X

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje
dokumentacije in spremljajočih dokumentov
proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je
dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme
ISC GmbH.
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1AT Technische Änderungen vorbehalten

@ Technikai változások jogát  fenntartva

X Tehnične spremembe pridržane.
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1AT GARANTIEKARTE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die
Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der
Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler
zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie
erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz,
Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und
Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden.

Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch (z.B.:
Leuchtmittel, Akkus, Reifen etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen etc.)
stellen keinen Garantiefall dar. 

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die
Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen
eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung
gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das
Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf
dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.  

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die
Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollten die
Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt.

Serviceadresse(n): Hans Einhell Österrreich GmbH,
Brunner Straße 81 A, A-1230 Wien

Hotline: +43/1/8691480 
+43/664/8213779

Hersteller-/Importeurbezeichnung: ISC GmbH, 
Eschenstraße 6, D-94405 Landau

E-Mail: info@einhell.at
Produktbezeichnung: Universalsäge KCUS 600 E
Produkt-/Herstellerkennzeichnungsnummer: 43.261.26
Artikelnummer: 22637
Aktionszeitraum: 07/2011
Firma und Sitz des Verkäufers: HOFER KG, Hofer-Straße 2, 4642 Sattledt

Fehlerbeschreibung: ………………………………..…………………………..…………………….

………………………………………………………………………………….

Name des Käufers: ………………………………

PLZ/Ort: ……………………….……     Straße:…………………………………………

Tel.Nr./email: ………………………………

Unterschrift: ………………….………………
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@ JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás napjától számított 3 év. Az elhasználódó ill. kopó
alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátorok, gumiabroncsok, stb.) a jótállási idő rendeltetésszerű használat
esetén 6 hónap. A napi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, stb.) a jótállás nem
vonatkozik.

A vásárlás tényének és a vásárlás időpontjának bizonyítására, kérjük őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott
jótállási jegyet.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a
jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem korlátozza. A
szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó ill. harmadik személy által
esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A fenti szerviz címen a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás termék kijavítására. A
jótállási idő lejártát követő javítások költsége azonban a fogyasztót terheli, amelyről részére minden esetben
kellő időben előzetes tájékoztatást nyújtunk.

Az importáló és forgalmazó cégneve és címe: 
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2, 2051 Biatorbágy

A gyártó cégneve, címe és email címe:
ISC GmbH, Eschenstraße 6, D-94405 Landau,
Deutschland

A szerviz neve, címe és telefonszáma:
EINHELL Hungaria Ltd
KÖZPONTI SZERVIZ -  VEVŐSZOLGÁLAT
1107 BUDAPEST, MÁZSA TÉR 5-7.
TEL: 06(1) 237 – 0494, FAX: 06(1) 237 – 0495
MOBIL: 06 (30) 747-1443. 
E-MAIL: RAKTAR@EINHELL.HU
NYITVA TARTÁS: H-CS: 8-17, P: 8-14

A termék megnevezése:
Univerzális fűrész

A termék típusa:
KCUS 600 E 43.261.26

Gyártási szám:
22637

A termék azonosításra alkalmas részeinek
meghatározása:

Termékjelölés:
07/2011

A jótállási igény bejelentésének időpontja: A javításra átvétel időpontja: 

A hiba oka: A javítás módja:

A fogyasztónak történő visszaadás időpontja: A javítási idő következtében a jótállás új
határideje:

A szerviz neve és címe: Kelt, aláírás, bélyegző:
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Ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, a terméket a vásárlást követő három
munkanapon belül érvényesített csereigény esetén kicseréljük. Amennyiben a hibás terméket már nem tartjuk
készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.

A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészek kerülhetnek beépítésre.

A jótállási igény bejelentése
A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése céljából
a fogyasztó üzleteinkkel vagy közvetlenül a jelen jótállási tájékoztatón feltüntetett szervizzel léphet kapcsolatba.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a
kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell
tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a
kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése
(kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A rögzített bekötésű, illetve a tíz kg-nál súlyosabb, vagy
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról
a forgalmazó gondoskodik.

A jótállási felelősség kizárása
A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szerviz bizonyítja, hogy a hiba
rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a
vásárlást követően keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a
termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat ill. helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a
termékért jótállást nem tudunk vállalni.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok
(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a
fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;
b) ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást,
illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud
eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére
figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Vevő neve: ………………………………..…………………………..…………………….……
Irányítószám/Város: ……………………….……    Utca: …………………………………………….
Tel.szám/e-mail cím: ………………………………

Aláírás: ………………….………………..............
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(3) Ha a kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát
a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

Eljárás vita esetén
A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek
másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek
indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legalább három munkanapon belül köteles értesíteni a
fogyasztót. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.
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X GARANCIJSKI LIST

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan prevzema blaga. Pri
uveljavljanju garancije predložite račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da shranite račun in
garancijski list. Proizvajalec jamči, da bo brezplačno odpravil vse napake, ki so posledica napak na
materialu in napak, nastalih pri proizvodnji, pri tem pa se proizvajalec lahko odloči za popravilo, menjavo
ali vračilo denarja. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi nesreč, nepredvidenih dogodkov (na
primer strele, vode, ognja), nepravilne uporabe ali nepravilnega prevoza, neupoštevanja varnostnih in
vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Garancijska doba za obrabne in
potrošne dele pri normalni uporabi v skladu z navodili znaša 6 mesecev. Sledi vsakodnevne rabe izdelka
(praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancijska doba se lahko podaljša, če to predvidevajo
zakonski predpisi. Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec
ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Po poteku garancijske dobe lahko
prav tako pošljete na servis v popravilo okvarjene naprave. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske
dobe, je potrebno plačati. V takšnem primeru boste vsekakor predhodno obveščeni.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči
v trenutku, ko potrošnik/končni porabnik prevzame blago. Če popravila ni mogoče izvesti v roku
45 dni, se prodajalec lahko odloči, ali bo izdelek zamenjal ali pa povrnil nakupno ceno.
Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe
dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje, ki je vsaj trikrat daljše od
garancijske dobe. Če za izdelek v Sloveniji ni zagotovljenega servisa, se za servisno mesto
štejejo prodajalne, kjer se izdelek prodaja. V tem primeru vas prosimo, da se oglasite v eni od
prodajaln.

Naslov(i) servisa: GMA Elektromehanika d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 115, SLO-1000 Ljubljana

Pomoč po telefonu: 00386 15838304 / 00386 41600170
Oznaka proizvajalca/uvoznika: ISC GmbH, 

Eschenstraße 6, D-94405 Landau
E-pošta: /  
Oznaka izdelka: Univerzalne žage KCUS 600 E
Številka izdelka/proizvajalca: 43.261.26
Številka izdelka: 22637
Obdobje akcije: 07/2011
Podjetje in sedež prodajalca: Hofer  trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 

1225 Lukovica

Opis napake: ………………………………..…………………………..…………………….
………………………………………………………………………………….

Ime kupca: ………………………………
Poštna številka in kraj: ……………………….……     Ulica:…………………………………………
Tel./e-pošta: ………………………………

Podpis: ………………….……………………
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