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FERĂSTRĂU CU LANŢ 
OREGON® MODEL CS1500-092  

ROMÂNĂ 4 
 

ATENŢIONARE! CITIȚI ȘI ÎNŢELEGEŢI TOATE AVERTIZĂRILE DE SIGURANȚĂ 
ȘI TOATE INSTRUCȚIUNILE. NERESPECTAREA AVERTIZĂRILOR ȘI A 
INSTRUCȚIUNILOR POATE DUCE LA ELECTROCUTARE, INCENDII ȘI / SAU 
VĂTĂMĂRI GRAVE. PĂSTRAȚI TOATE AVERTISMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE 
PENTRU A FACE REFERIRE LA ACESTEA ÎN VIITOR. 

Acest manual de instrucțiuni conține traducerea manualului redactat în limba engleză și este furnizat  
pentru a ajuta pe cei care nu vorbesc engleza ca limbă maternă. Fiind o lucrare tehnică, unii 
termeni pot avea un înţeles sau echivalent diferit atunci când sunt traduşi. Prin urmare, nu ar trebui să 
vă bazaţi pe această traducere şi ar trebui să consultaţi versiunea în limba engleză. Bazându-vă pe 
versiunea tradusă a instrucțiunilor poate duce la vătămări personale sau la prejudicii bunurilor dvs. 

DEUTSCH  36  
 

WARNHINWEIS: ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN LESEN 
UND VERSTEHEN. DIE NICHTBEFOLGUNG DER WARNUNGEN UND 
ANWEISUNGEN KANN ZU STROMSCHLAG, BRAND UND/ODER SCHWEREN 
VERLETZUNGEN FÜHREN. ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR 
ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN. 

Diese Betriebsanleitung enthält Übersetzungen aus einer Anleitung, die in englischer 
Sprache verfasst worden ist. Sie dienen denjenigen, deren Muttersprache nicht 
Englisch ist, als Hilfe. Da es sich um ein technisches Dokument handelt, kann es 
vorkommen, dass manche Begriffe in der Übersetzung nicht die gleiche Bedeutung 
haben. Verlassen Sie sich daher nicht nur auf die Übersetzung. Lesen Sie als 
Referenz auch die englische Version und vermeiden Sie somit Schäden an Personen 
und Eigentum. 

FRANÇAIS 68 
 

AVERTISSEMENT : LISEZ ET COMPRENEZ L’ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS 
ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS 
DE SÉCURITÉ ET DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER UNE DÉCHARGE 
ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE ET/OU DES BLESSURES GRAVES. CONSERVEZ 
L’ENSEMBLE DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 

Ce manuel d’instruction contient des traductions d’un manuel rédigé en anglais et 
fournies pour aider les personnes dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. La 
présente étant une documentation technique, certains termes peuvent ne pas avoir de 
synonyme ou de signification équivalente dans la langue de la traduction. Par 
conséquent, vous ne pouvez pas vous fier à cette traduction et devez vous reporter à la 
version anglaise, car s’en tenir aux instructions traduites pourrait causer du tort à votre 
personne et à votre propriété. 

SVENSKA 100 
 

VARNING: LÄS OCH VAR MEDVETEN OM ALLA SÄKERHETSVARNINGAR OCH 
ANVISNINGAR. UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA VARNINGARNA OCH 
INSTRUKTIONERNA KAN LEDA TILL ELEKTRISK STÖT, BRAND OCH/ELLER 
ALLVARLIG SKADA. BEHÅLL ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR 
FRAMTIDA BRUK. 

Denna bruksanvisning innehåller översättningar av en bruksanvisning skriven på 
engelska och tillhandahålls för att hjälpa de som inte har engelska som modersmål. Då 
det är en teknisk skrift kan vissa termer sakna liknande eller motsvarande betydelser i 
översättning. Därmed bör du inte förlita dig på denna översättning och bör alltid hänvisa 
till den engelska versionen i situationer där de översatta instruktionerna kan leda till 
person- eller egendomsskador. 

ITALIANO 132 
 

AVVERTENZA: LEGGERE E COMPRENDERETUTTE LE AVVERTENZE DI 
SICUREZZA E LE ISTRUZIONI. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE AVVERTENZE E 
ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI E/O LESIONI GRAVI. 
CONSERVARETUTTE LE AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI. 

Questo manuale contiene traduzioni di un manuale redatto in lingua inglese, fornite per 
aiutare chi non parla inglese come prima lingua.Trattandosi di un documento tecnico, 
alcuni termini potrebbero non avere un significato simile o equivalente al tradotto. Pertanto 
si esorta a non fare affidamento su questa traduzione e a consultare come riferimento 
incrociato la versione in inglese, in quanto fare affidamento sulle istruzioni tradotte 
potrebbe causare danni alle cose o lesioni personali. 
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OREGON® CHAIN SAW MODEL 
CS1500-092 

DANSK 164 
 

ADVARSEL: LÆS OG FORSTÅ ALLE SIKKERHEDSADVARSLER OG ALLE 
ANVISNINGER. MANGLENDE EFTERLEVELSE AF DE NEDENSTÅENDE INSTRUKTIONER 
KAN MEDFØRE ELEKTRISK STØD, BRAND, OG/ELLER ALVORLIG PERSONSKADE. 
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER FOR 
FREMTIDIG BRUG. 

Denne brugsanvisning indeholder oversættelsen af en manual udarbejdet på engelsk og er 
beregnet til at hjælpe dem, der ikke taler engelsk som deres første sprog. Da dette er en teknisk 
tekst, kan det ske, 
at visse begreber ikke har en lignende eller tilsvarende betydning som oversat. Du bør derfor 
ikke stole blindt på denne oversættelse og bør rådføre dig med den engelske version, da det 
kan resultere i skade på din person eller ejendom at stole blindt på de oversatte anvisninger. 

POLSKI                                                                                                        196 
 

OSTRZEŻENIE: PRZECZYTAJ ZE ZROZUMIENIEMWSZYSTKIE OSTRZEŻENIA 
BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE. 
NIEPRZESTRZEGANIEOSTRZEŻEŃIINSTRUKCJIMOŻESPOWODOWAĆPORAŻENIEPRĄDEM, 
POŻARI/LUBPOWAŻNEOBRAŻENIA. 
ZACHOWAJWSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ. 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera tłumaczenie podręcznika w języku angielskim i jest 
przeznaczona dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Ze względu na 
techniczny charakter tekstu znaczenie niektórych terminów może odbiegać od oryginału. 
Ponieważ korzystanie z przetłumaczonej instrukcji może doprowadzić do obrażeń ciała lub 
uszkodzenia mienia, tłumaczenie należy traktować jako źródło dodatkowe i powoływać się na 
wersję angielską. 

ČEŠTINA 228 
 

POZOR:VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY SI PŘEČTĚTE A 
UJISTĚTE SE, ŽE JSTE JIM POROZUMĚLI. 
NEDODRŽENÍUPOZORNĚNÍAPOKYNŮMŮŽEVÉSTKÚRAZUELEKTRICKÝM 
PROUDEM,POŽÁRUA/NEBOVÁŽNÉMUÚRAZU. 
VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A POKYNY SI PONECHEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. 

Tento návod k obsluze obsahuje překlad návodu vypracovaného v angličtině a má sloužit jako 
pomůcka pro ty, pro které angličtina není prvním jazykem. Protože se jedná o technický text, 
nemusí mít některé termíny po překladu obdobný či ekvivalentní význam. Z tohoto důvodu 
byste se neměli spoléhat na tento překlad a měli byste se odkazovat na anglickou verzi, aby 
nedošlo ke zranění či škodě na majetku v důsledku postupování podle přeloženého návodu. 

NEDERLANDS 260 
 

WAARSCHUWING: LEES EN BEGRIJP ALLE INSTRUCTIES EN ALLE 
WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID. WANNEER U DEZE 
WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES NIET NALEEFT, LOOPT U EEN RISICO OP 
ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND EN/OF ERNSTIGE 
VERWONDINGEN. BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES, ZODAT U ZE 
OOK LATER INDIEN NODIG KUNT RAADPLEGEN. 

Deze handleiding bevat vertalingen van een handleiding die in het Engels werd opgesteld. 
Deze vertalingen worden beschikbaar gesteld voor al wie een andere moedertaal dan het 
Engels heeft. Aangezien deze handleiding technische teksten bevat, is het mogelijk dat 
sommige vertaalde termen niet volledig overeenstemmen met de originele termen. Daarom 
vertrouwt u best niet op deze vertaling en raadpleegt u best de Engelse versie in de gevallen 
dat de vertaalde instructies betrekking hebben op de veiligheid. Anders bestaat het risico op 
letsels en materiële schade. 

EESTI 292 
 

HOIATUS! LUGEGE KÕIK OHUHOIATUSED JA JUHISED LÄBI NING TEHKE NENDE 
SISU ENDALE SELGEKS. HOIATUSTE JA JUHISTE MITTEJÄRGIMINE VÕIB LÕPPEDA 
ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU JA/VÕI RASKETE VIGASTUSEGA. 
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED EDASPIDISEKS ALLES. 

Käesolev juhend on inglise keeles koostatud juhendi tõlge, mis on mõeldud abiks neile, kelle 
emakeel ei ole inglise keel. Kuna tegu on tehnilise tekstiga, ei pruugi mõne termini tõlge olla 
päris täpne või samaväärne. Seetõttu ei tohiks usaldada tõlget, vaid peaks juhinduma 
ingliskeelsest versioonist, kui tõlgitud juhiste järgimisega võib kaasneda kehavigastuste või 
varalise kahju oht. 
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FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 
MODEL CS1500-092  

 
SIMBOLURI ȘI ETICHETĂ

 

SIMBOLURI ȘI ETICHETE 
Aceste simboluri și etichete apar pe fierăstrăul cu lanţ și/sau în acest manual  

 

SIMBOL NUME EXPLICAŢIE 

 CLASA II CONSTRUCŢII INSTRUMENTE SPECIFICE CU IZOLAŢIE DUBLĂ PENTRU 
CONSTRUCŢII 

 SIMBOL DE ALERTĂ INDICĂ FAPTUL CĂ TEXTUL CE URMEAZĂ 
EXPLICĂ PERICOL, AVERTISMENT SAU 
ATENŢIONARE.   

CITIŢI INSTRUCŢIUNILE 
MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI ORIGINAL 
CONŢINE INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND 
SIGURANŢA ŞI OPERAREA. CITIŢI ŞI URMAȚI 
INSTRUCȚIUNILE CU ATENȚIE.  

 
FOLOSIŢI PROTECŢIE PENTRU 

OCHI 

FOLOSIŢI OCHELARI DE PROTECȚIE ATUNCI CÂND 
OPERAŢI FERĂSTRĂUL. 

 
 

FOLOSIŢI DISPOZITIVE DE 

PROTECȚIE FONICĂ 
AUZULUI 

FOLOSIŢI DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A 
AUZULUI ATUNCI CÂND OPERAŢI FERĂSTRĂUL. 

 
 

FOLOSIŢI MÂNUŞI DE 

PROTECŢIE 

FOLOSIŢI MĂNUȘI CÂND OPERAŢI ŞI CÂND 
MANIPULAŢI FIERĂSTRĂUL. 

 
 

DISPOZITIVE DE 
PROTECŢIE A CAPULUI 

FOLOSIŢI DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A CAPULUI 
ATUNCI CÂND OPERAŢI FERĂSTRĂUL. 

 
 

 

PURTAŢI PANTALONI LUNGI 
 

PURTAŢI PANTALONI LUNGI ATUNCI CÂND 
OPERAŢI FERĂSTRĂUL. 

 
 

FOLOSIŢI 
ÎNCĂLŢĂMINTE DE 
PROTECŢIE 

PURTAŢI BOCANCI CU BOMBEU DE METAL 
ATUNCI CÂND  OPERAŢI FERĂSTRĂUL 

 
 

PUTERE ACUSTICĂ, Lwa 
 

NIVELUL DE PUTERE ACUSTICĂ 
 
110 

 

110 
 
 

 
 

 
 

ATENŢIE LA RECUL PERICOL! RECULUL POATE PRODUCE 
ACCIDENTĂRI GRAVE. 

 
 
 
 

CONTACT CU EXTREMITATEA 
ŞINEI 

 

EVITAŢI CONTACTUL CU EXTREMITATEA ŞINEI. 

 
 
 

 
 

UNGHI RECUL 
FERĂSTRĂU CU LANŢ 

PROIECTAT PENTRU UTILIZAREA CU FERĂSTRĂU 
CU LANŢ CU RECUL REDUS. 

  
 

UTILIZARE CU AMBELE MÂINI 
 

ŢINEŢI FERĂSTRĂUL CU AMBELE MÂINI. 

  UTILIZARE CU O SINGURĂ 
MÂNĂ 

 

NU ŢINEŢI FERĂSTRĂUL CU O SINGURĂ MÂNĂ. 

 
 

NU UTILIZAŢI SCARA NU UTILIZAŢI FERĂSTRĂUL ATUNCI CÂND 
SUNTEŢI PE O SCARĂ. 

 
 

 

NU ARUNCAȚI 
NU ARUNCAŢI ÎMPREUNĂ CU DEŞEURILE 

MENAJERE. ELIMINAŢI LA UN CENTRU 

AUTORIZAT DE RECICLARE.  
 

NU EXPUNEȚI LA PLOAIE NU FOLOSIȚI FERĂSTRĂUL ÎN CONDIȚII DE 
UMIDITATE. 

  
CABLU DEFECT 

VERIFICAŢI REGULAT DACĂ CABLUL DE 
ALIMENTARE ESTE DETERIORAT. 
DECONECTAŢI IMEDIAT ŞTECHERUL DE 
REȚEAUA ELECTRICĂ ÎN CAZUL ÎN CARE 
CABLUL ESTE DETERIORAT SAU SECȚIONAT. 

 
 

 

INSTRUMENT DE TĂIAT 
INSTRUMENT DE TĂIAT. NU ATINGEŢI 
LANŢUL ÎNAINTE DE A DECONECTA 
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ. 

 
 

RISC DE ÎMPIEDICARE  

CUNOAŞTEŢI ÎNTOTDEAUNA POZIŢIA CABLULUI. 

 
 

DECONECTAȚI ÎNAINTE DE A 

EFECTUA OPERAŢIUNI DE 

ÎNTREȚINERE 

DECONECTAȚI DE LA ALIMENTAREA CU ENERGIE 
ELECTRICĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ORICĂREI 
OPERAȚIUNI DE ÎNTREȚINERE. 

 
F/N 570775 - REV AD 5 



CS1500_OM_EU_570775_AC0614.indd   6 18/08/15  11:33 

 

 

 

DENUMIRI ŞI TERMENI COMPONENTE
FI    FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® MODEL CS1500-092

 

 
DENUMIRI ŞI TERMENI COMPONENTELOR  

Flanșă de aliniere: Protuberanța de pe 
mânerul şinei care se montează în slotul şinei 
Sistem de lubrifiere automat: Sistemul 
care lubrifiază automat şina de ghidaj şi 
lanțul ferăstrăului. 
Mânerul şinei: Mânerul de montare de pe 
unitatea motor care ajută la alinierea 
corespunzătoare a șinei de ghidaj 
Slot şină: Porțiunea decupată a șinei de 
ghidaj care se montează pe flanșa de 
aliniere și prezonul de fixare 
Zonă de siguranță: Un cerc de 6 m (20 ft) în 
jurul operatorul în care persoanele din 
apropiere, copiii şi animalele de companie nu 
trebuie să pătrundă 
Frână lanț: Un dispozitiv pentru oprirea sau 
blocarea lanțul ferăstrău, activat manual sau 
automat atunci când se produce un recul 
Dispozitiv de prindere lanț: Un dispozitiv 
pentru reținerea lanțului în caz de rupere 
sau deraiere 
Calibru lanț: Grosimea unei zale a lanţului 
de ferăstrău antrenat, care se potrivește în 
canalul şinei, indicată de numărul de 
componentă imprimat pe za 
Pas lanț: Distanța dintre oricare trei nituri 
consecutive de pe lanțul de ferăstrău 
împărțită la doi, indicată de numărul de 
componentă imprimat pe zaua de antrenare 
Unitate motor ferăstrău cu lanţ  Un 
ferăstrău cu lanţ fără lanţ sau şină de ghidaj 
Întinzător lanţ: O roată montată pe şina de 
ghidaj care reglează tensiunea lanţului când 
se roteşte 
Inel întinzător lanţ ferăstrău: Inelul 
poziţionat în jurul carcasei laterale a butonului 
de eliberare care atunci când este rotit 
reglează tensiunea lanţului ferăstrău 
Za antrenare: Zaua în formă de aripioară a 
lanţului ferăstrău care se potriveşte în şanţul 
şinei de ghidaj 
Pinion de antrenare: Partea dinţată, care 
antrenează lanţul ferăstrău 
Lungime efectivă de taiere: Distanța 
aproximativă dintre baza lisei dinţate 
şi marginea exterioară a zalei de tăiere când 
întinzătorul este configurat pe poziţia de 
mijloc 
Tăietura de doborâre: Ultima tăietură 
executată la tăierea unui copac practicată pe 
partea opusă tăieturii inferioare 
Mâner faţă: Mânerul suport situat spre partea 
din faţă a lanţului ferăstrău destinat pentru a fi 
cuprins de mâna stângă 
Protecţie mână faţă: O barieră structurală 
între mânerul frontal al unui ferăstrău cu lanţ şi 
şina de ghidaj, care serveşte şi ca un 
mecanism de activare a frânei lanţului 
Şină ghidaj O structură cu şină care sprijină 
şi ghidează ferăstrăul cu lanț. Uneori este 
numită doar "şină" 

Husă şină ghidaj Capacul de plastic care 
protejează şina de ghidaj şi lanţul ferăstrău 
atunci când aparatul nu este utilizat 
Recul: Mișcarea rapidă înapoi şi/sau în sus a 
şinei de ghidaj, care se produce atunci când 
partea superioară a lanţului aflat în vârful şinei 
de ghidaj face contact cu un obiect (precum 
un buștean sau ramură), sau atunci când 
lemnul cade şi prinde lanţul ferăstrăului în 
tăietură 
Lanţ de recul redus: Un lanţ care respectă 
cerințele de performanță pentru recul scăzut 
ANSI B175 1 şi CSA Z62 3 
Carcasă motor Capacul din plastic al 
unităţii motor a ferăstrăului cu lanţ 
Prezon de fixare: Protuberanța de pe flanşa 
de aliniere care trece prin slotul şinei 
Tăietură inferioară: O tăietură efectuată 
pe copac pentru a-i direcţiona căderea 
Mâner posterior Mânerul suport situat 
spre partea din spate a lanţului ferăstrău 
destinat pentru a fi cuprins de mâna 
dreaptă 
Protecţie mână spate: O barieră structurală 
din partea stânga jos a mânerului posterior 
care să protejeze operatorul în caz de rupere 
sau deraiere a lanţului ferăstrăului 
Şină ghidaj cu recul redus: O şină ghidaj cu 
rază maximă a vârfului conform ANSI B175 1 
şi CSA Z62 3 şi care a demonstrat că reduce 
considerabil reculul 
Lanţ ferăstrău: O buclă de lanţ cu dinţi de 
tăiere care taie lemnul, acţionată de 
unitatea motor şi susţinută de şina de 
ghidaj. Uneori este denumit simplu "lanţul" 
Carcasă laterală: Capacul de plastic al 
unităţii motor care acoperă unitatea cu 
pinioane şi întinzătorul de lanţ. Aceasta e 
este înlăturată şi montată cu ajutorul 
butonului lateral de eliberare 
Lisă dinţată: Un dispozitiv montat pe partea 
din faţă a ferăstrăului ce acţionează ca pivot 
punct atunci când se face contact cu 
un copac sau buştean pentru a face tăierea 
mai uşoară, de asemenea, cunoscut ca 
"opritor cu gheare" 
Dispozitiv de descărcare a sarcinii: Cârlig 
pe mânerul din spate peste care prelungitor 
este curbat pentru a proteja cablul de 
alimentare şi pentru a preveni deconectarea 
acestuia în timpul funcţionării 
Blocare a butonului de pornire: Un 
dispozitiv mobil de blocaj care împiedică 
acţionarea neintenţionată a comutatorului de 
pornire. 
Comutator de declanşare: Un dispozitiv care 
porneşte şi opreşte ferăstrăul cu lanţ 
Componente de uzură: Componente 
precum lanţul ferăstrăului şi şina de ghidaj 
care se pot uza în timpul utilizării şi pot fi 
înlocuite de către utilizator 
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FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 
MODEL CS1500-092  

 

IDENTIFICAREA 
PRODUSULUI 

 
COMPONENTELE 
FERĂSTRĂULUI CU LANŢ 

 
IDENTIFICAREA PRODUSULUI 

 

 
 
 
 
 
HUSĂ ŞINĂ GHIDAJ 

                                                                              UNITATE MOTOR 
 

 
MÂNER FAŢĂ 

 
 

MANETĂ POWERSHARP® 

 
LISĂ DINŢATĂ 

 

 
BUTON ELIBERARE 
CARCASĂ LATERALĂ 

    INEL ÎNTINZĂTOR LANŢ FERĂSTRĂU 
 
 
 

PROTECŢIE MÂNĂ SPATE 

CAPAC REZERVOR DE 
ULEI 

VIZOR NIVEL ULEI 

PREZON FIXARE 

ÎNTINZĂTOR LANŢ 

PINION DE ANTRENARE 

PIATRĂ ASCUŢIRE 

 
CABLU DE ALIMENTARE 

CARCASĂ LATERALĂ 

                                      PLĂCUŢĂ DE FABRICAŢIE     PROTECŢIE MÂNĂ FAŢĂ 
 
 

LANŢ FERĂSTRĂU 

ŞINĂ GHIDAJ 
 

 

OPRITOR LANŢ MÂNER SPATE 

           BLOCARE A BUTONULUI DE PORNIRE 

COMUTATOR DE DECLANŞARE 

 
 
 

 
 

DISPOZITIV DE DESCĂRCARE A SARCINII 

 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAŢIE: A se vedea "Pregătirea pentru utilizare" pentru o listă a elementelor incluse 
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NORME DE SIGURANȚĂ
 FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 

MODEL CS1500-092  

 
INTRODUCERE 

 

Acest ferăstrău cu lanţ este proiectat pentru utilizare uşoară ocazională. 
Aceasta ferăstrău cu lanţ nu este conceput pentru doborî  copaci mari sau 
pentru a tăia buşteni cu diametru mare. Acest ferăstrău cu lanţ nu este 
conceput pentru îngrijirea copacilor. Nu tăiaţi copaci sau cherestea cu un 
diametru mai mare decât lungimea de taiere efectivă a ferăstrăului cu lanţ, 17 
inch (43 cm). 

 

NORME DE SIGURANȚĂ 
AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANŢĂ PENTRU UNELTE ELECTRICE 

 
ATENŢIONARE: CITIȚI ȘI ÎNŢELEGEŢI TOATE AVERTIZĂRILE DE 

SIGURANȚĂ ȘI TOATE INSTRUCȚIUNILE. NERESPECTAREA 
AVERTIZĂRILOR ȘI A INSTRUCȚIUNILOR POATE DUCE LA 
ELECTROCUTARE, INCENDII ȘI / SAU VĂTĂMĂRI GRAVE. 

 
PĂSTRAȚI TOATE ATENŢIONĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU A FACE 
REFERIRE LA ACESTEA ÎN VIITOR. TERMENUL "INSTRUMENT ELECTRIC" 
DIN ATENŢIONĂRI SE REFERĂ LA INSTRUMENTUL DVS. ELECTRIC 
CONECTAT LA REŢEAUA ELECTRICĂ (CU FIR) SAU CU BATERII  (FĂRĂ FIR). 

 
SIGURANŢĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

• Păstraţi locul de muncă curat şi bine 
iluminat. Zonele aglomerate sau întunecate 
pot duce la accidente. 

• Nu utilizaţi instrumentul electric în medii 
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor 
inflamabile, gazelor sau prafului. 
Instrumentele electrice pot crea scântei 
care pot aprinde praful sau gazele. 

• Păstraţi copiii şi persoanele din apropiere 
la o distanţă considerabilă atunci când 
operaţi instrumentul electric. Lucrurile 
care vă distrag atenţia vă pot determina 
să pierdeți controlul. 

SIGURANŢĂ ELECTRICĂ 

• Ștecherul instrumentului electric trebuie să 
corespundă prizei. Niciodată nu modificaţi 
ştecherul în nici un fel. Nu utilizaţi 
adaptoare pentru ştecherele instrumentelor 
electrice cu împământare (circuit 
împământare). Ştecherele nemodificate şi 
prizele potrivire vor reduce riscul de şoc 
electric. 

• Evitaţi contactul cu suprafeţele de 
împământare precum ţevi, radiatoare şi 
frigidere. Există un risc crescut de şoc 
electric în cazul în care corpul dvs. face 
contact cu un circuit de împământare. 

• Nu expuneţi instrumentele electrice la 
ploaie sau condiţii de umezeală. Apa 
ce pătrunde într-un instrument electric 
va creşte riscul de electrocutare. 

• Nu folosiţi cablul de alimentare în mod 
necorespunzător. Nu folosiţi niciodată 
cablul pentru a transporta, trage sau 
deconectarea instrumentul electric. 
Păstraţi cablul departe de căldură, ulei, 
margini ascuţite sau piese în mişcare. 
Cablurile deteriorate sau încurcate 
sporesc riscul de electrocutare. 

• Când utilizaţi instrumentul electric în 
aer liber folosiţi un prelungitor potrivit 
pentru utilizare în aer liber. Utilizarea 
unui cablu adecvat pentru exterior 
reduce riscul de şoc electric. 

• Dacă nu se poate evita utilizarea unui 
instrument electric într-o locaţie umedă, 
folosiţi o sursă de alimentare cu un 
întreruptor pentru lipsa circuitului de 
împământare (GFCI). Utilizarea unui 
GFCI reduce riscul de şoc electric. 
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FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 
MODEL CS1500-092  

 
SIGURANŢĂ PERSONALĂ 

• Fiţi vigilent, fiţi atent la ceea ce 
faceţi şi acţionaţi întotdeauna cu grijă şi simţ 
practic atunci când utilizaţi instrumentul electric. 
Nu folosiţi 
un instrument electric atunci când sunteţi obosit 
sau sub influenţa drogurilor, alcoolului sau 
medicamentelor. Un moment de neatenție în 
utilizarea instrumentelor electrice poate duce la 
vătămări corporale grave. 

• Folosişi echipament individual de protecție. 
Folosiţi întotdeauna protecţie pentru ochi 
Echipamentul de protecție precum masca de 
praf, pantofii de protecție antiderapanţi, casca 
sau echipamentul de protecţie a auzului utilizat în 
condiţii corespunzătoare va reduce vătămările. 

• Prevenirea pornirii neintenţionate. Asiguraţi-vă că 
butonul de pornire este în poziţia oprit 
înainte de conectarea alimentării cu energie 
electrică şi/sau bateriei atunci când ridicaţi sau 
transportaţi aparatul. Transportul instrumentelor 
electrice cu degetul pe comutatorul de pornire al 
instrumentelor electrice care au comutatorul 
deblocat poate duce la accidente. 

• Îndepărtaţi orice cheie de reglare sau altă cheie 
înainte de a porni instrumentul electric. O cheie 
care e încă ataşată de o componentă a 
instrumentului electric ce efectuează mişcări de 
rotaţie poate duce la vătămare corporală. 

• Nu vă întindeţi mai mult decât vă este la 
îndemână. Fiţi stabil 
şi echilibrat în orice moment (Fig. 1). Acest lucru 
permite un control mai bun al instrumentului 
electric în situaţii neaşteptate. 
 
Figura 1 

 
NORME DE SIGURANȚĂ 

 
 
• Purtaţi îmbrăcăminte corespunzătoare. Nu 
purta hainele largi sau bijuterii. Păstraţi părul, 
îmbrăcămintea şi mănuşile departe de 
piesele în mişcare. Hainele largi, bijuteriile sau 
părul lung pot fi prinse în piesele în mişcare. 

• În cazul în care sunt prevăzute dispozitive 
pentru extragerea şi colectarea prafului, 
asiguraţi-vă că acestea sunt conectate şi 
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea 
dispozitivelor de extragere a prafului poate 
reduce riscurile legate de praf. 

UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UNELTELOR 
ELECTRICE 
• Nu forțați instrumentul electric. Utilizați 
instrumentul electric adecvat pentru aplicația 
dvs. Instrumentul electric potrivit va face 
treaba mai bine și mai sigur în domeniul 
pentru care a fost proiectat. 

• Nu utilizați instrumentul electric dacă 
întrerupătorului nu îl pornește sau opreşte. 
Orice instrument electric ce nu poate fi 
controlat cu ajutorul întrerupătorului este 
periculos și trebuie reparat. 

• Deconectați ștecherul instrumentului electric 
de la sursa de alimentare și/sau baterie 
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării 
accesoriilor  
sau depozitării instrumentelor electrice. Aceste 
măsuri preventive de siguranță reduc riscul 
pornirii accidentale a instrumentelor electrice. 

• Unelte electrice inactive trebuie depozitate 
astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor și 
persoanele ce nu sunt familiarizate cu 
instrumentul electric 
sau aceste instrucțiuni de operare a 
instrumentului electric. Instrumentele electrice 
sunt periculoase în mâinile utilizatorilor 
neinstruiți. 

• Întreţineţi instrumentele electrice. Verificați 
alinierea necorespunzătoare sau blocarea 
componentelor în mișcare, ruperea pieselor 
precum și orice alte condiții care ar putea afecta 
funcționarea instrumentului electric. Dacă este 
deteriorat, instrumentul electric trebuie reparat 
înainte de utilizare. Multe accidente sunt 
cauzate de instrumente electrice întreținute 
necorespunzător. 

• Păstrați instrumentele de tăiere ascuțite și 
curate. Instrumentele de tăiere atent întreținute, 
cu muchii tăietoare ascuțite sunt mai puţin 
susceptibile la blocaje şi sunt mai ușor de 
controlat. 
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       NORME DE SIGURANȚĂ
 FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 

MODEL CS1500-092  

• Utilizaţi instrumentele electrice, 
accesoriile şi burghiele, etc. în 
conformitate cu aceste instrucţiuni luând 
în considerare condiţiile de lucru şi 
operaţiunile ce 
trebuie efectuate. Utilizaţi 
instrumentele electrice pentru 
operațiuni care nu pot duce la apariţia 
situațiilor periculoase. 

SERVICE 
 

Instrumentele dvs. electrice trebuie 
întreţinute de către o persoană 
calificată şi piesele de schimb folosite 
trebuie să fie identice cu cele înlocuite. 
Astfel se asigură siguranța de 
exploatare a instrumentului electric. 

 

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ 
PENTRU FIERĂSTRĂUL CU 
LANŢ 

• Păstrați toate părțile corpului departe 
de lanțul ferăstrăului când acesta 
este în funcţiune: Înainte de a porni 
ferăstrăul cu lanţ, asigurați-vă că lanțul 
ferăstrăului nu este în contact cu 
niciun obiect. Un moment de neatenție 
în timpul operării ferăstrăului cu lanț 
poate provoca ca hainele sau corpul 
dvs. să vină în contact cu lanțul 
ferăstrăului. 

• Țineți întotdeauna mâna dreaptă pe 
mânerul din spate al ferăstrăului cu 
lanţ şi mâna stângă pe mânerul din 
față (fig. 2).  Dacă ţineţi ferăstrăul cu 
lanţ invers există riscul de 
accidentare. Nu ar trebui să ţineţi 
astfel ferăstrăul niciodată.   

 
Figura 

2 

• Ţineți instrumentul electric numai de 
suprafețele izolate pentru prindere, 
deoarece lanțul ferăstrăului poate 
atinge cabluri ascunse sau propriul 
cablu de alimentare. Lanţul ce atinge 
un cablu prin care trece curent electric 
poate expune suprafeţe metalice ale 
instrumentului electric şi poate duce la 
electrocutarea operatorului. 

• Purtați ochelari de protecție și 
protecție auditivă. Se recomandă 
echipament de protecție suplimentar 
pentru cap, mâini şi picioare. 
Îmbrăcămintea de protecție adecvată 
va reduce accidentarea 
produsă de bucăţi de material aruncate 
de lanţ sau contactul accidental cu 
lanțul ferăstrăului. 

• Nu utilizați un ferăstrăul cu lanț atunci 
când vă aflaţi într-un copac. Operarea 
unui ferăstrău cu lanț în timp ce sunteţi 
într-un copac poate duce la vătămări 
corporale. 

• Păstrați întotdeauna stabilitatea și 
operaţi ferăstrăul cu lanț doar atunci 
când sunteţi în picioare pe o suprafață 
sigură și dreaptă. Suprafețe 
alunecoase sau instabile pot cauza o 
pierdere de echilibru sau a controlului 
asupra echipamentului. 

• Când tăiați o ramură care se află sub 
tensiune, aveţi grijă la efectul de arc.  
Atunci când tensiunea din fibrele de 
lemn este eliberată, ramura tensionată 
poate lovi operatorul și/sau face ca 
ferăstrăul cu lanț să scape de sub 
control. 

• Utilizați prudență extremă atunci când 
efectuaţi operaţiuni de tăiere a  
tufişurilor şi a puieţilor. Materialul 
subțire poate prinde lanțul ferăstrăului 
și poate fi biciuit spre dvs. sau vă poate 
dezechilibra. 
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FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 
MODEL CS1500-092  

 
• Transportați ferăstrăul cu lanț de mânerul 
din față cu aparatul oprit și ţineţi-l la distanță 
de corp.  La transportul sau depozitarea 
echipamentului, întotdeauna montaţi husa 
şinei de ghidaj (Fig. 3). Manipularea corectă 
a ferăstrăului cu lanţ va reduce 
probabilitatea contactului accidental cu 
lanțul în mișcare al ferăstrăului. 
 
          Figura 3 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Urmați instrucțiunile de ungere, 
tensionare a lanțului și schimbare a 
accesoriilor.  Un lanţ tensionat şi lubrifiat 
necorespunzător se poate rupe sau 
crește șansa de recul. 

• Păstrați mânerele uscate, curate și fără 
ulei și grăsimi. Mânerele uleioase sunt 
alunecoase cauzând pierderea 
controlului. 

• Folosiţi numai pentru a tăia lemn. Nu folosiți 
ferăstrăul cu lanț în scopuri 
necorespunzătoare. De exemplu: nu folosiți 
ferăstrău cu lanț pentru a tăia plastic, zidărie 
sau materiale de lemn nedestinate 
construcțiilor. Utilizarea ferăstrăului cu lanţ 
pentru operațiuni necorespunzătoare poate 
duce la apariţia situațiilor periculoase. 

• Se recomandă ca utilizatorul începător fie 
instruit practic în utilizarea ferăstrăului și a 
echipamentul de protecție recomandat de 
către un operator cu experiență. Practica 
inițială ar trebui să constea în tăierea 
buştenilor pe o capră sau jgheab pentru 
lemne. 

 
NORME DE SIGURANȚĂ 

 
 
• În afară de piesele de uzură identificate în 
acest manual, ferăstrăul cu lanț nu are 
componente ce necesită să fie reparate de 
utilizator. 

• Piesa de lucru, şina și lanțul pot fi fierbinți 
după tăiere. Purtați mănuși pentru a vă proteja 
de arsuri. 

• A fost semnalat că utilizarea prelungită a 
instrumentelor electrice provocă tulburări 
vasculare, musculare și/sau neurologice (cum 
ar fi sindromul degetului alb sau sindrom 
Raynaud), în special atunci când operarea 
instrumentului se face pe vreme rece. Dacă 
observați amorțeală sau pierderea de senzație 
la nivelul extremităților, opriţi utilizarea 
instrumentul până când simptomele dispar. 
Pentru a reduce incidența traumatismelor 
induse de vibrații, urmați aceste instrucțiuni: 

-  Purtați mănuși și menţineţi mâinile și 
corpul calde.  

-  Mențineţi o prindere fermă a ferăstrăul cu 
lanț, dar nu utilizaţi pe perioade lungi şi 
nu exercitaţi presiune excesivă.  Lăsaţi 
ferăstrăul cu lanţ să facă munca. 

 - Asiguraţi-vă că sistemul de tăiere este 
întreținut în mod corespunzător.  

- Luaţi pauze frecvente 

Vibrația în condiții normale de utilizare poate fi 
diferită de valorile indicate în acest manual, în 
funcție de materialul pe care îl tăiaţi, 
întreținerea sistemului de tăiere și alți factori. 

• Amplasaţi cablul de alimentare în spatele dvs. 
şi fiţi întotdeauna conștient de poziţia sa.  
Menținerea cablului în spatele dvs. şi 
conştientizând poziția sa va ajuta la 
minimizarea pericolelor de împiedicare şi va 
preveni secţionarea cablului cu ferăstrăul. 

• În cazul în care cablul este tăiat sau 
deteriorat, încetați imediat utilizarea 
ferăstrăului cu lanţ și deconectați cablul de la 
rețeaua de alimentare. Cablurile deteriorate 
sau secţionate sporesc riscul de electrocutare. 

• Atunci când utilizaţi echipamentul într-un 
mediu umed, folosiţi un întreruptor pentru lipsa 
circuitului de împământare cu un curent de 
declanșare mai mic de 30 mA. Utilizarea unui 
GFCI reduce riscul de şoc electric. 
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NORME DE SIGURANȚĂ
 FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 

MODEL CS1500-092 

 
CAUZELE ŞI PREVENIREA 
RECULULUI DE CĂTRE 
OPERATOR 

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ 

ÎMPOTRIVA RECULULUI CU CARE ESTE 

ECHIPAT ACEST FERĂSTRĂU CU LANŢ 
 

PERICOL: NICIODATĂ NU 
MODIFICAȚI ȘI NU ÎNCERCAȚI SĂ 
DEZACTIVAŢI FRÂNA LANȚULUI. 

 

Reculul poate să apară atunci când vârful 
şinei de ghidaj atinge un obiect sau atunci 
când lemnul se strânge și prinde lanțul 
ferăstrăului în tăietură. 
Atunci când vârful şinei face contact cu un 
obiect, în unele cazuri, poate provoca o 
reacție bruscă inversă, aruncând şina de 
ghidaj în sus și înapoi spre operator. 
Prinderea lanțului în partea de sus a şinei de 
ghidaj poate împinge rapid şina înapoi spre 
operator. 
Oricare dintre aceste reacții pot duce la 
pierderea controlului asupra ferăstrăului care 
ar putea duce la vătămări corporale grave. 
Nu vă bazați în mod exclusiv pe dispozitivele 
de siguranță încorporate în ferăstrău. Ca 
utilizator al ferăstrăului cu lanţ ar trebui să 
luaţi mai multe măsuri pentru a evita 
accidentările în timpul desfăşurării 
operaţiunilor pe care le întreprindeţi. 
Reculul este rezultatul utilizării incorecte a 
instrumentului și/sau proceduri de operare 
sau condiţii incorecte și pot fi evitate 
adoptând măsurile de precauție de mai jos: 

• Mențineți o priză fermă cu degetele 
înfăşurate în jurul mânerelor ferăstrăului, cu 
ambele mâini pe ferăstrăul și poziționați 
corpul și brațele dvs. pentru a vă permite să 
faceţi faţă forțelor de recul. Forțele de recul 
pot fi controlate de către operator, dacă sunt 
luate măsuri de precauție adecvate. Nu daţi 
drumul ferăstrăului cu lanț. 

• Nu vă întindeţi mai mult decât vă este la 
îndemână şi nu tăiaţi la înălţimi ce 
depăşesc înălțimea umărului. Aceasta 
ajută la prevenirea contactului 
neintenționat și permite un control mai bun 
al ferăstrăul cu lanț în situații neașteptate. 

• Urmați instrucțiunile OREGON® pentru 
ascuţirea şi întreținerea lanțului ferăstrăului. 
Scăderea calibrului de mărime al lanţului 
poate duce la creșterea reculului. 

PERICOL: FOLOSIȚI NUMAI ŞINE ŞI 
LANŢURI DE SCHIMB SPECIFICATE DE 
OREGON®. Şinele de şi lanţurile 
de schimb necorespunzătoare pot 
duce la ruperea lanţului şi un risc 
ridicat de recul. 

 
FRÂNĂ LANŢ 

Acest ferăstrău cu lanț vine echipat cu o 
frână pentru lanț, care oprește atât 
motorul cât și mișcarea lanțului atunci 
când apare reculul (fig 4). Frâna poate fi 
activată prin mișcarea înainte a 
protecţiei frontale pentru mână în timp 
ce ferăstrăul se rotește înapoi în timpul 
producerii reculului; acesta poate fi 
activată şi de forțele de inerție 
generate de un recul  

 
FIG. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANŢ 

Fierăstrăul cu lanţ este echipat cu un lanţ 
care este conform cu cerinţele de 
performanţă pentru un recul redus ale 
Institutul naţional pentru standardizare 
din SUA (ANSI) şi Asociaţia pentru 
standardizare din Canada (CSA), 
ANSI B175 1 şi respectiv CSA Z62 3, la 
testarea în conformitate cu proviziile 
standardelor. Pentru informaţii cu privire 
la lanţurile de schimb consultaţi capitolul 
"Specificaţii şi componente" din acest 
manual.
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FERĂSTRĂU CU LANŢ 
OREGON® MODEL CS1500-092  

 
Şină 

Acest ferăstrău este echipat cu o şină 
de ghidaj cu recul scăzut cu un vârf cu 
rază mică. Vârful cu rază mică are 
şanse mai mici să producă recul decât 
o şină de aceeași dimensiune cu un 
vârf cu rază mai mare 

 

Când înlocuiți şina, comandaţi şina 
listată în acest manual pentru a 
menține performanțe cu recul scăzut 

DEPOZITARE, TRANSPORT ŞI 
ELIMINARE 

 

 
 

DEPOZITAREA FERĂSTRĂULUI CU 
LANŢ 
• Deconectaţi ferăstrăul de la 
alimentarea cu energie electrică 

• Asiguraţi-vă că firul de alimentare nu 
are tăieturi şi că nu este deteriorat 

• Curățați cu atenţie ferăstrăul cu lanţ 

• Montați husa şinei de ghidaj 

• Depozitaţi într-un loc uscat. 

• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. 

• Este normal ca o cantitate mică de 
ulei să se scurgă de pe şina de ghidaj 
atunci când ferăstrăul nu este în 
funcţiune. Pentru a proteja împotriva 
acestor scurgeri, montaţi capacul 
şinei de ghidaj și amplasaţi un 
material absorbant sub şină 

 
TRANSPORTUL FERĂSTRĂULUI CU 
LANŢ 

Instrumentele se pot deplasa în timpul 
transportului. Asiguraţi-vă că 
instrumentul este fixat corespunzător și 
nu poate cădea sau nu se poate deplasa 
făcând contact cu persoane sau bunuri 

• Deconectaţi ferăstrăul de la 
alimentarea cu energie electrică 

• Montați şina de ghidaj 

• Dacă se dorește, se curăţă şina și 
lanțul de ulei pentru a reduce 
scurgerile 

 
NORME DE 
SIGURANȚĂ 

 
 
FERĂSTRĂU CU LANŢ 

Acest produs OREGON® este proiectat 
şi fabricat cu materiale şi componente 
de înaltă calitate care pot fi reciclate şi 
refolosite. La încheierea duratei de 
viaţă a produsului şi în conformitate cu 
Directiva 2002/95/CE, instrumentul 
electric va fi eliminat  
separat de deşeurile menajere. În 
Uniunea Europeană există sisteme de 
colectare separate pentru produse 
electrice și electronice uzate. Vă 
rugăm să eliminaţi 
acest echipament într-un mod ecologic, 
predându-l unei unităţi de colectare a 
deșeurilor/centru local de reciclare
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PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE
 FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 

MODEL CS1500-092 

 
PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE 

PERICOL: PENTRU A EVITA 
VĂTĂMAREA CORPORALĂ 
GRAVĂ, NU FOLOSIŢI 
FERĂSTRĂUL FĂRĂ CA ŞINA, 
LANŢUL DE TĂIERE ŞI CAPACUL 
LATERAL SĂ FIE CORECT 
ASAMBLATE. 

 
ATENŢIONARE! NU ÎNCERCAȚI SĂ 

FOLOSIȚI FERĂSTRĂUL DACĂ 
ORICARE  COMPONENTĂ ESTE 
DETERIORATĂ SAU LIPSEŞTE. 

VERIFICAREA POZIȚIEI 
PROTECŢIEI FRONTALE 
PENTRU MÂNĂ 
 

După despachetare ferăstrăului cu lanţ, 
verificaţi poziţia dispozitivului frontal de 
protecţie. Ferăstrăul cu lanţ nu poate 
funcţiona cu frâna de lanţ activă. Trageţi 
dispozitivul de protecţie înapoi spre 
mânerul frontal înainte de operare (fig. 
5) 

 
ATENŢIONARE! UN 

INSTRUMENT ELECTRIC CARE 
ESTE CONECTAT LA 
ALIMENTAREA CU ENERGIE 
ELECTRICĂ POATE PORNI 
ACCIDENTAL. DECONECTAŢI 
FERĂSTRĂUL CU LANŢ DE LA 
ALIMENTAREA CU ENERGIE 
ÎNAINTE DE PREGĂTIREA PENTRU 
UTILIZARE SAU EFECTUAREA 
OPERAŢIUNILOR DE ÎNTREȚINERE. 

 

CE CONŢINE CUTIA 
Aceste componente sunt expediate 
împreună cu ferăstrăul cu lanţ: 

• Unitate motor ferăstrăul cu lanţ şi şina 
de ghidaj ataşată 

• Husă şină ghidaj 

• Ulei pentru şină şi lanţ 
 

După ce aţi despachetat ferăstrăul cu 
lanţ, inspectaţi-l cu atenţie pentru a vă 
asigura că nu a fost deteriorat în timpul 
transportului şi că nu lipsesc 
componente. În cazul în care există piese 
deteriorate sau lipsă, nu utilizaţi ferăstrăul 
cu lanţ. Contactaţi compania OREGON® 
pentru a obţine piese de schimb. Pentru 
numere de telefon specifice, consultaţi 
capitolul "Serviciul asistenţă clienți în 
funcţie de ţară" 

 
Figura 
5 

PROTECŢIE MÂNĂ FAŢĂ 
ÎN POZIȚIE DE FUNCȚIONARE 

PROTECŢIE MÂNĂ 
FAŢĂ ÎN POZIŢIE 
DE FRÂNĂ 
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FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 
MODEL CS1500-092  

 
UMPLEREA REZERVORULUI DE 
ULEI AL ŞINEI ŞI LANŢULUI 

 
IMPORTANT: ULEIUL DE PE ŞINĂ ŞI 
LANŢ PREVINE UZAREA PREMATURĂ. 
NU FOLOSIŢI FERĂSTRĂUL CU LANŢ ÎN 
CAZUL ÎN CARE ULEIUL NU ESTE 
VIZIBIL ÎN VIZORUL DE CONTROL. 
VERIFICAŢI NIVELUL ULEIULUI 
FRECVENT ŞI COMPLETAŢI DUPĂ CUM 
ESTE NECESAR. 
 

Uleiul de pe lanţ şi şină este necesar pentru 
a lubrifia şina de ghidaj şi lanţul în mod 
corespunzător. Ferăstrăul cu lanţ este 
echipat cu dispozitiv automat de lubrifiere 
care depune ulei pe şină şi lanţ atunci când 
aparatul funcţionează, menţinându-le 
lubrifiate în mod corespunzător. Utilizaţi 
uleiul pentru şină şi lanţ OREGON® pentru 
cel mai bune rezultate. Este special 
conceput pentru a oferi frecare redusă şi 
tăiere rapidă. Nu folosiţi NICIODATĂ ulei 
sau alţi lubrifianţi care nu sunt special 
concepuţi pentru utilizarea pe şină şi lanţ. 
Acest lucru poate duce la o colmatare a 
sistemului de lubrifiere care poate cauza 
uzura prematură a şinei şi lanţului. 
 

Amplasaţi ferăstrăul cu lanţ pe o suprafaţă 
plată, stabilă, astfel că capacul de ulei să fie 
orientat în sus (Fig 6)

 
PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE 

 
 
PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI DE LUBRIFIERE 

ATENŢIONARE! PENTRU A REDUCE 
RISCUL DE ACCIDENTARE, NU UTILIZAŢI 
FERĂSTRĂUL CU LANŢ FĂRĂ CAPACUL 
LATERAL. 
 

ATENŢIE: ŢINEŢI MÂINILE, 
ÎMBRĂCĂMINTEA ŞI PĂRUL DEPARTE DE 
PINIONULUI DE ANTRENARE ATUNCI 
CÂND PREGĂTIŢI DISPOZITIVUL DE 
LUBRIFIERE. 
 

Dacă aceasta este prima dată când umpleți 
rezervorul de ulei pentru şină şi lanţ, sau dacă 
ferăstrăul cu lanţ a fost depozitat pentru o 
lungă perioadă de timp, fără a fi utilizat, 
pregătiţi dispozitivul de lubrifiere  
Purtaţi mănuşi. 
• Deconectaţi ferăstrăul de la alimentarea cu 
energie electrică 
• Deşurubaţi butonul de eliberare al capacului 
lateral, dar nu îndepărtaţi capacul lateral 

• Slăbiţi inelul de tensionare al lanţului (rotiţi-l 
în sens orar) până la final de cursă 

• Slăbiţi butonul de eliberare al capacului 
lateral şi îndepărtaţi capacul lateral 

• Îndepărtaţi şina de ghidaj şi lanţul 
• Introduceţi ştecherul ferăstrăului cu lanţ în 
priză 
• Instalaţi capacul lateral, apoi strângeţi uşor 
butonul de eliberare al capacului lateral 

• Porniţi ferăstrăul cu lanţ aproximativ două 
minute 
• Deconectaţi alimentarea cu energie a 
ferăstrăului cu lanţ, îndepărtaţi 
capacul lateral şi verificați dacă este 
ulei pe mânerul şinei (Fig 7) 

 

 

 

 

 

• Curăţaţi reziduurile din zona 
capacului 

• Îndepărtaţi capacul 

• Introduceţi cu grijă uleiul pentru şină 
şi lanţ în rezervor 

• Puneţi capacul şi asiguraţi-vă că 
se vede ulei în rezervor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
• În cazul în care uleiul nu este prezent 
pe mânerul şinei, remontaţi capacul 
lateral şi a porniţi ferăstrăul cu lanţ 
încă 30 de secunde 
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PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE
 FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 

MODEL CS1500-092 

 
• Când începe să se scurgă ulei din orificiu, 
deconectaţi ferăstrăul cu lanţ de la 
alimentarea cu energie electrică şi înlocuiţi 
şina şi lanţul aşa cum este descris în 
capitolul "Întreţinerea şinei de ghidaj". 
În cazul în care uleiul nu este vizibil în 
rezervor, este necesar să introduceţi mai 
mult ulei 

TENSIONAREA LANŢULUI 
FIERĂSTRĂULUI 

• tensionaţi inelul de întindere al lanţului până 
când zalele tăietoare de sub şină fac contact 
cu şina (fig. 9) 

 
 INCORECT 

 
 
 
 
 
 
 
CORECT 

 

 

A  ATENŢIONARE! UN INSTRUMENT 

ELECTRIC CARE ESTE CONECTAT LA 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

POATE PORNI ACCIDENTAL. 

DECONECTAŢI FERĂSTRĂUL CU LANŢ DE 

LA ALIMENTAREA CU ENERGIE ÎNAINTE 

DE PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE SAU 

EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE 

ÎNTREȚINERE. 

 

     ATENŢIONARE! ÎN CAZUL ÎN CARE 

LANŢUL ESTE ÎNCĂ DETENSIONAT ATUNCI 

CÂND FERĂSTRĂUL CU LANŢ ESTE LA 

SARCINĂ MAXIMĂ, ÎNLOCUIŢI LANŢUL. 

 
IMPORTANT: TENSIONAŢI LANŢUL NUMAI 

ATUNCI CÂND ACESTA ESTE RECE. UN 

LANŢ FIERBINTE SE POATE CONTRACTA ŞI 

DETERIORA ŞINA DE GHIDAJ SAU LANŢUL 

ÎN TIMP CE SE RĂCEȘTE. 
Purtaţi mănuşi. 
• Deconectaţi ferăstrăul de la alimentarea 
cu energie electrică înainte de a tensiona 
lanţul 

• Deşurubaţi butonul de eliberare al 
capacului lateral, dar nu îndepărtaţi capacul 
lateral 

• Ţineţi vârful şinei de ghidaj (fig. 8) orientat 
în sus şi rotiţi inelul de tensionare al 
lanţului în sensul acelor de ceasornic 

 

 
 
 
 
 
• Lanţul este tensionat corect atunci când, cu un 
oarecare efort, o mână cu mânuşă poate trage 
lanţul lin în jurul şinei. Lanţul trebuie să atingă 
partea inferioară a şinei (Fig 10) 

FIG. 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Strângeţi butonul de eliberare de pe partea laterală 

• După o scurtă perioadă de utilizare, permite 
lanţului să se răcească, deconectaţi ferăstrăul 
cu lanţ de la alimentarea cu energie electrică 
şi verificaţi întinderea din nou. Verificaţi 
tensionarea lanţului în prima jumătate de oră 
de utilizare și periodic pe întreaga viață a 
lanţului, reglând atunci când este necesar, 
doar când lanţul şi şina sunt reci la atingere. 
Niciodată nu tensionaţi lanţul atunci când este 
încins 

 

Lanţ se va întinde în utilizarea normală, cu 
toate acestea, lipsa de ulei, utilizarea agresivă 
sau neefectuarea operaţiunilor de întreţinere 
recomandată pot duce la întindere prematură 
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FERĂSTRĂU CU LANŢ 
OREGON® MODEL CS1500-092  

 

UTILIZAREA 
FERĂSTRĂULUI CU LANŢ 

 
UTILIZAREA FERĂSTRĂULUI CU LANŢ 

 
PRINDERE 

Întotdeauna prindeţi instrumentul cu 
ambele mâini. Apucaţi mânerul frontal cu 
mâna stângă şi mânerul din spate cu 
mâna dreaptă (Fig 11). Înfăşuraţi 
degetele peste partea de sus a 
mânerului cu degetul mare sub mâner 

 
FIG. 11 PRINDEŢI CU DEGETUL 

MARE SUB MÂNER 

 
 
 
 
 
 
 

UTILIZARE GENERALĂ 
 

     PERICOL: PENTRU A EVITA 

VĂTĂMAREA CORPORALĂ GRAVĂ, NU VĂ 

ÎNTINDEŢI MAI MULT DECÂT VĂ E LA 

ÎNDEMÂNĂ ŞI NU STAŢI PE SCARĂ, SCAUN 

CU TREPTE SAU ORICE POZIŢIE LA 

ÎNĂLŢIME, CARE NU ESTE COMPLET 

SIGURĂ. NU TĂIAŢI LA ÎNĂLŢIMI CE 

DEPĂŞESC ÎNĂLȚIMEA UMĂRULUI. 

 
     ATENŢIONARE! PENTRU A REDUCE 

RISCUL DE ACCIDENTARE, PURTAŢI 

ÎNTOTDEAUNA CIZME, MĂNUŞI, CASCĂ, 

PROTECŢII PENTRU OCHI ŞI URECHI 

OMOLOGATE. 

 
 
POZIŢIE 

Staţi cu ambele picioare pe teren solid cu 
greutatea distribuită egal pe cele două 
membre (fig. 12) 

 
Figura 

12 
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UTILIZARE FERĂSTRĂU CU LANŢ FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 

MODEL CS1500-092
 

 
OPRIREA FERĂSTRĂULUI CU LANŢ 

Eliberaţi butonul de declanşare pentru a 
opri ferăstrăul cu lanţ 

 
PORNIREA FERĂSTRĂULUI CU LANŢ 

ATENŢIONARE! PENTRU A 
REDUCE RISCUL DE ACCIDENTARE, 
NICIODATĂ NU DEZACTIVAŢI 
BUTONUL DE INTERBLOCARE PRIN 
ACOPERIREA CU BANDĂ, CABLURI 
SAU ÎNŢEPENIREA SA. 

 

Asiguraţi-vă că frâna de lanţ nu este 
activată 

 

Apucaţi ferm mânerele din faţă şi spate 
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul de 
blocare cu degetul mare (1). Pentru a 
porni ferăstrăul, strângeţi comutatorul de 
declanşare (2) (fig. 13). Nu este necesar 
să continuați să apăsaţi de butonul de 
blocare. Acesta va rămâne decuplat 
până când comutatorul de declanşare 
este eliberat 

TESTAREA FRÂNEI PENTRU LANŢ 

Asiguraţi-vă că frâna de lanţ este funcţională 
înainte de a utiliza ferăstrăul cu lanţ. Pentru a 
verifica funcționarea frânei: 

• Așezați mașina pe o suprafață plană. 

• Porniţi ferăstrăul pentru scurt timp 

• Ţine mâna stângă pe mânerul frontal şi rotiţi 
încheietura stânga pentru a deplasa protecţia 
frontală către înainte pentru a activa manual 
frâna de lanţ (fig. 14) 

 
 
 

Figura 14 

 
Figura 13 

(1) BUTON BLOCARE  

(2) 

COMUTAT

OR DE  
DECLANŞARE 

 
• Eliberarea butonul de declanşare 

 

O frână de lanţ ce funcţionează corect 
va opri motorul şi lanţul ferăstrăului 
imediat 
În cazul în care motorul şi lanţul 
ferăstrăului nu se opresc imediat, 
verificaţi frâna lanţului la un service 
aprobat 

• Returnaţi protecţia frontală în poziţia 
de funcționare 
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FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 
MODEL CS1500-092  

 
UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 
CABLULUI DE ALIMENTARE 

 

 
 
 
TĂIERE 

 
UTILIZAREA FERĂSTRĂULUI CU LANŢ 

 
ALEGEREA UNUI PRELUNGITOR 

Alegeţi un prelungitor care este: 

• special pentru utilizare în exterior 

 • are o dimensiune a conductorului 
(AWG) destul de mare pentru a 
transporta curentul pe întreaga lungime 
a cablului conform tabelului de mai jos 
 

Selectaţi gabaritul prelungitorului în funcţie 
de lungimea dorită și specificaţiile electrice 
de pe eticheta produsului 
 

Acestea sunt dimensiunile recomandate în 
funcţie de lungimea cablului 

 

  LUNGIMEA CABLULUI (M) DIMENSIUNE MINIMĂ 
CONDUCTOR 

0–15 14 AWG (1.5mm2) 

16-30 12 AWG (3.0mm2) 

Asiguraţi-vă că izolaţia nu este crăpată 
sau fisurată şi că ştecherul şi priza sunt 
intacte. 

 
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE 
DESCĂRCARE A SARCINII 
Este important să utilizaţi dispozitivul 
de descărcare a sarcinii din două 
motive: 

• Protejează atât cablul de alimentare cât şi 
prelungitorul şi prizele de uzură 

• Împiedică deconectarea accidentală de la 
prelungitor a ferăstrăului cu lanţ 
 

Pentru a utiliza dispozitivul de descărcare 
a sarcinii, îndoiţi prelungitorul în U şi 
introduceţi-l prin orificiul mânerului din 
spate. Treceţi bucla de cablu peste cârlig 
şi trageţi uşor de el până rămâne fix.  

 

ATENŢIONARE! PENTRU A REDUCE 
RISCUL DE ACCIDENTARE, PURTAŢI 
ÎNTOTDEAUNA CIZME, MĂNUŞI, CASCĂ, 
PROTECŢII PENTRU OCHI ŞI URECHI 
OMOLOGATE. 
 

ATENŢIONARE! PENTRU A REDUCE 
RISCUL DE ELECTROCUTARE, ASIGURAȚI-
VĂ CĂ IZOLAŢIA CABLULUI ESTE INTACTĂ 
ŞI CABLUL ESTE ÎNTR-UN LOC USCAT, 
UNDE NU EXISTĂ RISCUL DE A FI TĂIAT 
SAU CĂLCAT. 
 

ATENŢIONARE! PENTRU A REDUCE 
RISCUL DE ACCIDENTARE, ÎNTOTDEAUNA 
ASIGURAŢI-VĂ CĂ SUNTEŢI STABIL ŞI 
ŢINEŢI FERM FERĂSTRĂUL CU LANŢ 
CU AMBELE MÂINI ÎN TIMP CE MOTORUL 
FUNCȚIONEAZĂ. 
 

ATENŢIONARE! PENTRU A REDUCE 
RISCUL DE ACCIDENTARE, PLANIFICAŢI 
PREVENTIV ŞI ALEGEŢI MAI MULTE CĂI DE 
EVACUARE ÎNAINTE DE ÎNCEPUTUL 
LUCRUL. 
 

ATENŢIE: STABILI O ZONĂ DE 
SIGURANŢĂ PENTRU PERSOANELE DIN 
APROPIERE DE 6 M (20 FT) ÎNAINTE DE A 
ÎNCEPE SĂ UTILIZAŢI ACEST ECHIPAMENT. 
Zona de siguranţă este un cerc de minimum 6 
m (20 ft) în jurul operatorul în care persoanele 
din apropiere, copiii şi animalele de companie 
nu trebuie să pătrundă (Fig. 16). Operaţiunile 
de tăiere a copacilor necesită 
o zonă de siguranţă mai mare zona în funcţie 
de dimensiunea copacului. Consultaţi capitolul 
"Tăierea unui copac". 
 

 
FIG. 16 

 
Figura 15 

 
 

 

 

IMPORTANT: EXERSAŢI TĂIEREA 
BUŞTENILOR PE O CAPRĂ DE 
LEMNE PÂNĂ CÂND VĂ OBIŞNUIŢI 
CU UTILIZAREA FERĂSTRĂULUI. 
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UTILIZARE FERĂSTRĂU CU LANŢ FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 

MODEL CS1500-092
 

Pentru a obţine cea mai bună performanţă şi 
pentru a utiliza ferăstrăul în condiţii de 
siguranţă, urmaţi aceste instrucţiuni: 

• Respectaţi toate normele naţionale şi locale 
aplicabile şi reglementările pentru tăiere 

• Luaţi pauze dese pentru a reduce riscul de 
accidentare 

• Înainte de a începe operaţiunile de tăiere, 
asiguraţi-vă că lanţul ferăstrăului este 
tensionat în mod corespunzător şi lanţul 
este ascuţit 
 

Ferăstrăul cu lanţ este conceput doar pentru 
tăierea lemnului 
Nu utilizaţi ferăstrăul cu lanţ pentru a tăia orice 
alte materiale şi nu permiteţi lanţului să vină în 
contact cu pământ, pietre, cuie, capse sau 
cabluri. Aceste materiale sunt extrem de 
abrazive şi vor îndepărta stratul de protecţie de 
pe lanţ într-un timp foarte scurt 
 

Ascuţi sau înlocuiţi lanţului ferăstrăului dacă 
apar oricare dintre aceste situaţii: 

• Presiunea necesară pentru a practica 
tăieturi creşte considerabil 

• Așchiile de lemn ce sar de pe lanţ sunt 
foarte fine sau sub formă de praf 
 

Nu utilizaţi un lanţ teşit deoarece va creşte 
efortul depus pentru a tăia, se vor produce 
tăieturi zimţate, va creşte uzura ferăstrăul 
cu lanţ 
şi va creşte riscul de recul. Nu forţaţi un lanţ 
teşit să taie 

• Prindeţi ferăstrăul cu lanţ în mod adecvat 
pentru a avea o bună aderenţă şi aşezaţi-vă 
într-o poziţie corespunzătoare în faţa 
buşteanului cu ferăstrăul cu lanţ oprit. Apăsaţi 
butonul de blocare şi strângeți comutatorul de 
declanşare. Lăsaţi lanţul să atingă viteza 
maximă înainte de a începe tăierea 
• Începe tăierea prin apăsarea uşoară 
a şinei de ghidaj pe lemn. Apăsaşi uşor şi 
lăsaţi ferăstrăul cu lanţ să facă restul 

• Menţine o viteză constantă de-a lungul 
operaţiunii de tăiere, slăbind presiunea chiar 
înainte de sfârşitul tăieturii 

• Fiţi întotdeauna conștient de poziţia cablului 
de alimentare pentru a preveni împiedicarea 
de cablu şi tăierea acestuia 

• Cunoaşteţi în permanenţă poziţia vârfului 
şinei şi evitaţi contactul cu alte obiecte 

• Dacă ferăstrăul cu lanţ se opreşte brusc în 
timpul tăierii, îndepărtaţi ferăstrăul de zona 
de tăiere, apoi reluaţi operaţiunea utilizând 
o presiune mai slabă pe piesa de lucru 

TĂIEREA CRENGILOR 

ATENŢIE: CRENGILE CARE CAD 
POT RICOŞA SAU "ARCUI ÎNAPOI" 
DUPĂ CE AU CĂZUT LA SOL, AŞA 
CĂ ESTE ESENŢIAL SĂ PĂSTRAŢI 
SOLUL CURAT PENTRU A AVEA MAI 
MULTE CĂI DE EVACUARE. Curăţaţi 
spaţiul de lucru şi purtaţi cască de 
protecţie. 
 

Tăierea crengilor este eliminarea ramurilor 
moarte sau prea mari pentru a întreţine 
sănătatea plantelor 

• Planificaţi căi de evacuare înainte de a 
începe tăierea şi asiguraţi-vă că nu există 
obstacole. Întotdeauna fiţi pregătiţi să vă 
feriţi de ramuri care cad. 

• Asiguraţi-vă că trecătorii sau persoanele 
care vă ajută se află la o distanţă sigură 
astfel încât să nu fie loviţi de ramuri. 
Trecătorii sau cei care ajută nu trebuie să 
stea direct în faţa sau în spatele operatorul. 
A se vedea Fig 16 

• Staţi într-o poziţie stabilă şi ţineţi 
ferăstrăul cu lanţ ferm cu ambele mâini. Nu vă 
întindeţi mai mult decât puteţi. Nu urcaţi într-un 
copac sau pe o scară pentru a ajunge la 
ramurile aflate la înălţime 

• Fixaţi crengile care ar putea fi periculoase 
• Utilizaţi echipament auxiliar adecvat 
• Tăiaţi crengile inferioare înainte de a 
tăia pe cele aflate la înălţime 

• Permiteţi ferăstrăului cu lanţ  să atingă 
viteza maximă înainte de a începe să 
tăiaţi 

• Se aplică o presiune uşoară pe ramură 
• Pentru ramurile lungi (Fig 17), tăiaţi mai întâi 
vârful crengii (1) pentru a elibera tensiunea din 
ramură, apoi tăiaţi mai aproape de trunchi (2). 

 
Figura 

17 

 
 
 

 
(1) 

 (2) 
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FIERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 
MODEL CS1500-092  

 
 • Ramurile groase (mai mari de 10 cm (4 inch) 
în diametru) se pot despica sau prinde lanțul 
atunci când se face o singură tăietură de 
deasupra. Pentru a evita așchierea sau ca 
lanţul să fie prins, mai întâi faceţi o tăietură 
superficială de detensionare în partea de jos a 
ramurii (1), apoi tăiaţi creanga de tot din 
partea de sus (2), aliniind-o cu tăietura 
inferioară (Fig 18)  

 
UTILIZAREA FERĂSTRĂULUI CU LANŢ 

 
 
DOBORÂREA UNUI COPAC 

ATENŢIE: UN COPAC SE POATE 
ROSTOGOLI SAU POATE ALUNECA ÎN 
PANTĂ DUPĂ CE ESTE TĂIAT.   

Planificați și îndepărtaţi obstacolele pentru a 
stabili o cale de retragere înainte de a început 
tăierea. Calea de retragere ar trebui fie 
orientată înapoi și pe diagonală spre partea din 
spate a liniei unde se prevede că va cădea 
buşteanul (Fig. 20). 

 
 

 
Figura 
20 

 
OPŢIUNI PENTRU CĂI DE RETRAGERE 

 
 

 

 
DIRECȚIA DE 

CĂDERE 

RETRAGERE 
 

 
 
 
 

RETRAGERE 

 

 
 
 
 
45° 

 
 

 
 

 
 
 

 • După ce cea mai mare parte a ramurilor a 
fost eliminată, faceţi o tăietură netedă 
aproape de trunchi  

(Fig 19) 

 

Doborârea este tăierea unui copac 
• Înainte de a începe operaţiunile de tăiere, 
luaţi în considerare înclinaţia naturală a 
copacului, amplasamentul crengilor mai mari 
și direcția vântului pentru a prevedea în ce 
direcţie se va prăbuşi copacul 

• Îndepărtați murdăria, pietrele, coaja, cuiele, 
capsele și sârma ce se poate găsi pe copac 
în zona în care se vor practica tăieturile 
pentru doborârea copacului 

• Când operaţiunile de secţionare şi doborâre 
se efectuează de două sau mai multe 
persoane în același timp, operațiunea de 
doborâre trebuie să se desfăşoare la o 
distanţă egală cu cel puțin două ori înălțimea 
arborelui tăiat de operaţiunea de secţionare 

• Copacii nu trebuie tăiați într-un mod care ar 
putea pune în pericol persoanele, lovi reţele 
utilitate sau provoca daune. În cazul în care 
copacul atinge reţele utilitate 
, părăsiți imediat zona și informați compania 
ce deţine reţeaua respectivă 

• Utilizați dinţii de metal pe partea din față a 
ferăstrăului pentru a sprijini ferăstrăul pe 
lemn. Sprijiniţi lisa dinţată de lemn și folosiţi-
o ca punct de pârghie pentru a crește 
stabilitatea atunci când tăiaţi buşteni cu 
diametru mare 
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UTILIZARE FERĂSTRĂU CU LANŢ FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 

MODEL CS1500-092
 

TĂIETURĂ INFERIOARĂ 
• Mai întâi, executaţi crestătura cu 1/3 din 
diametrul arborelui, perpendicular pe direcția 
de cădere. Prima oară executaţi crestătura 
orizontală inferioară (1). Acest lucru va ajuta 
ca laţul sau şina de ghidare să nu fie ciupite 
atunci când se execută a doua tăietură (2) 
(Fig 21)  

• Dacă există o șansă că pomul să nu cadă în 
direcția dorită sau se poate clătina înainte şi 
prinde lanțul ferăstrăului, opriți tăierea înainte ca 
tăietura de doborâre să fie executată și folosiţi 
pene de lemn, plastic sau aluminiu pentru a 
deschide tăietura și doborî copacul în 
direcţia dorită 

• Când copacul începe să scadă, scoateți 
ferăstrăul cu lanț din crestătură, opriţi motorul, Figura 21 TĂIETURĂ 

INFERIOARĂ aşezaţi ferăstrăul cu lanț jos şi apoi folosiţi 
 

DIRECȚIA DE 
CĂDERE 

 

 
 

CRESTĂTURĂ 
 

 
 
 

TĂIETURA DE DOBORÂRE

 
 

 
(2) 

(1) 

cale DE retragere planificată 

• Fiți atent la ramurile încinse care cad și aveţi 
grijă unde călcaţi 

 
FASONAREA UNUI COPAC 

ATENŢIE: RAMELE SUB TENSIUNE SE 
POT "ARCUI" ŞI ATINGE OPERATORUL 
SAU FACE CA FERĂSTRĂUL CU LANŢ SĂ 
SCAPE DE SUB CONTROL PROVOCÂND 
VĂTĂMĂRI CORPORALE.  

Fiţi întotdeauna atent la 
• Pasul doi este să executaţi tăietura 
inferioară de doborâre  
cu cel puţin 50 mm (2 in) mai mare sus 
decât tăietura orizontală inferioară (fig 22). 
Executaţi tăietura inferioară de doborâre 
paralelă cu tăietura orizontală 

lemnul aflat sub tensiune care poate lovi 
operatorul sau lanțul ferăstrăului când este 
tăiat. 
 

Fasonarea este îndepărtarea ramurilor unui 
copac căzut  

• Când efectuaţi fasonarea, lăsați ramurile 
inferioare mai mari 

FIG. 22 

 
 

DIRECȚIA 
DE 
CĂDERE 

 
 

CRESTĂTURĂ 

TĂIETURA DE 
DOBORÂRE 
 

50 MM 
(2 IN) 

 

 
 
TĂIETUR

A DE 
DOBORÂ

RE 

 
 

50 MM 
(2 IN) 

să susțină buşteanul ridicat de la sol 

• Îndepărtaţi ramurile mici într-o singură tăietură 

 • Ramurile sub tensiune trebuie tăiate de jos 
în sus, pentru a evita prinderea ferăstrăului 
(Fig 23)  

 
Figura 23 

 
PUNCT PIVOTARE 

 
TĂIERE 
RAMURI 

FASONARE

• Executaţi tăietura de doborâre în aşa fel încât 
să  rămână destul lemn care să se comporte 
ca un punct de pivotare. Lemnul de pivotare 
face ca buşteanul să nu se răsucească și se 
cadă într-o direcție greșită. Nu tăiați prin 
punctul de pivotare. 

• Când tăietura de doborâre se apropie 
punctul de pivotare, copacul ar trebui să 
înceapă să scadă.

 
 
 
 

 
NU FACEŢI CONTACT CU SOLUL 
PĂSTRAŢI RAMURILE DE SUSŢINERE PÂNĂ DUPĂ CE 
BUŞTEANUL ESTE TĂIAT 
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FIERĂSTRĂU CU LANŢ 
OREGON® MODEL CS1500-092  

 
SECȚIONAREA UNUI BUŞTEAN 

        ATENŢIE: SECȚIONAREA 
BUȘTENILOR SUB TENSIUNE CREŞTE 
RISCUL DE RECUL. Utilizați una dintre 
metodele de mai jos pentru a sprijini 
buşteanul la secționare. 
 

Secţionarea este tăierea unui buştean în 
bucăţi. Este important să vă asigurați că 
aveţi o poziție fermă și greutatea este 
distribuită uniform pe ambele picioare. Atunci 
când este posibil, buşteanul trebuie ridicat și 
susținut de ramuri, buşteni sau pene. 

• Când buşteanul este susținut pe toată 
lungimea sa, se începe tăietura de la partea 
superioară (tăietură superioară) 
(Fig 24) 

 
Figura 

24 

 
UTILIZAREA FERĂSTRĂULUI CU LANŢ 

 
 
• Când buşteanul este susținut la ambele 
capete, se taie 1/3 din diametrul efectuând o 
tăietură de sus, apoi se execută o tăietură 
inferioară a restului de 2/3 din diametru, 
aliniată cu prima tăietură (Fig 26)  

 
Figura 26 

SECȚIONAREA UNUI BUŞTEAN 

1-A TĂIETURĂ SUPERIOARĂ (1/3 
DIAMETRU) PENTRU A EVITA 
AȘCHIEREA 

 

 
 
 
 
 

2-A TĂIETURĂ INFERIOARĂ (2/3 
DIAMETRU) CARE SĂ ÎNTÂLNEASCĂ 1-A 
TĂIETURĂ  (PENTRU A EVITA 
PRINDEREA) 

BUŞTEANUL ESTE SUSŢINUT PE TOATĂ 
LUNGIMEA SA 

TĂIERE DE DEASUPRA EVITAŢI 
ATINGEREA SOLULUI 

 
• Atunci când secţionaţi pe o suprafaţă înclinată, 
staţi întotdeauna în partea din amonte a 
buşteanului (Fig 27)  

 

Figura 27 
SECȚIONAREA PE O SUPRAFAŢĂ ÎNCLINATĂ 
 

STAŢI ÎN PARTEA DIN 
AMONTE A BUŞTEANULUI 
CÂND EFECTUAŢI 
TĂIEREA DEOARECE 
BUŞTEANUL SE POATE 
ROSTOGOLI 

• Când buşteanul este susținut la unul dintre 
capete, se taie 1/3 din diametrul efectuând o 
tăietură pe partea inferioară, apoi se 
execută o tăietură superioară a restului de 
2/3 din diametru, aliniată cu prima tăietură  

(Fig 
25) 

 
Figura 25  

BUŞTEANUL ESTE SUSŢINUT LA UN CAPĂT 

A 2-A TĂIETURĂ (2/3 DIAMETRU) 
PENTRU A ÎNTÂLNI 1-A TĂIETURĂ 
(PENTRU A EVITA PRINDEREA) 

 

 
 
 
 
 

1-A TĂIETURĂ INFERIOARĂ (1/3 
DIAMETRU) PENTRU A EVITA AȘCHIEREA 

• Pentru a menține controlul complet atunci 
când se efectuează tăierea, eliberați presiunea 
de tăiere aproape de sfârșitul crestăturii fără a 
relaxare strânsoarea mânerului ferăstrăului cu 
lanţ. 

• Nu lăsați lanţul să atingă solul 

• După finalizarea tăieturii, așteptați ca 
lanțul ferăstrăului să se oprească 
înainte de a mişca ferăstrăul 

• Opriți întotdeauna motorul înainte 
de a trece de la un copac la altul 
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UTILIZARE FERĂSTRĂU CU LANŢ FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 

MODEL CS1500-092
 

 
ASCUȚIREA CU POWERSHARP® 

 
           ATENŢIONARE! POWERSHARP® 

NU TREBUIE UTILIZAT ÎN PREZENȚA 
MATERIALELOR NEACOPERITE EXTREM 
DE INFLAMABILE PRECUM BENZINA SI 
ACETILENA. 

• Cu ferăstrăul funcţionând la viteză maximă, 
ridicați ușor maneta PowerSharp® timp de 3-
5 secunde (Fig 28). Vor fi vizibile scântei 
atunci când zalele tăietoare vor intra în 
contact cu piatra de ascuţit 

 
Figura 28 

 
           ATENŢIE: ASCUȚIREA CU 

SISTEMUL POWERSHARP® PRODUCE 
SCÂNTEI CU ENERGIE REDUSĂ 

 
           ATENŢIE: SISTEMUL INTEGRAT 

DE ASCUŢIRE POWERSHARP® POATE 
FI FOLOSIT DOAR PE LANŢURI 
POWERSHARP®. NU ÎNCERCAȚI 
NICIODATĂ SĂ ASCUȚIŢI ALTE TIPURI 
DE LANŢ CU DISPOZITIVUL INTEGRAT 
DE ASCUŢIRE. SE VA PRODUCE 
DETERIORAREA LANŢULUI ŞI A 
DISPOZITIVULUI DE ASCUŢIRE. 

 
PREZENTARE POWERSHARP® 

Acest ferăstrău cu lanț este echipat cu 
sistemul integrat de ascuţire PowerSharp®, 
un mod rapid și ușor de a ascuţi lanțul 
ferăstrăului. Este timpul să ascuțiţi lanțul 
ferăstrăului atunci când efectuarea unei 
tăieturi durează mai mult sau când așchiile de 
lemn devin mai mici, acestea fiind 
transformate în praf în cazuri extreme.  

 
ASCUȚIREA LANȚULUI 

IMPORTANT: LANŢUL POWERSHARP® 
ESTE ECHIPAT CU ZALE TĂIETOARE 
FOARTE ASCUŢITE 
CARE POT FI ASCUŢITE DOAR CU UN 
DISPOZITIV DE ASCUŢIRE 
POWERSHARP® VERITABIL. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 • Efectuaţi un test de tăiere pentru a 
determina dacă lanțul a fost ascuțit suficient. 
Dacă nu, repetați procedura de ascuțire 
până când lanțul este suficient de ascuțit.  

 
IMPORTANT: NU SE APLICĂ FORȚĂ PREA 
MARE ATUNCI CÂND SE EFECTUEAZĂ 
ASCUȚIREA. FORŢA EXCESIVĂ POATE 
REDUCE PERFORMANȚA PIETREI DE 
ASCUŢIT. 
 
IMPORTANT: ESTE NORMAL SĂ VEDEŢI O 
CANTITATE MICĂ DE SCÂNTEI ŞI FUM ÎN 
TIMPUL ASCUȚIRII DEOARECE ZALELE 
TĂIETOARE INTRĂ ÎN CONTACTAȚI 
PIATRĂ ŞI FRECAREA ÎNCĂLZEŞTE 
LANŢUL. 
 
CÂND TREBUIE ÎNLOCUITĂ PIATRA DE 
ASCUŢIT 

Piatra ascuțit este concepută să se uzeze în 
același ritm ca și lanțul. Înlocui întotdeauna şi 
piatra atunci când înlocuiţi lanțul chiar dacă 
pare că este încă utilizabilă. Consultați 
capitolul "Înlocuirea unui lanț de ferăstrău 
uzată și a unei pietre de ascuţit" din acest 
manual. 
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FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 
MODEL CS1500-092  

 

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 

 
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 

 
 
 
 
 
 

ATENŢIONARE: NEIDENTIFICAREA ŞI 

NEÎNLOCUIREA PIESELOR DETERIORATE 

SAU UZATE POATE PROVOCA VĂTĂMĂRI 

CORPORALE GRAVE. VERIFICAȚI 

LANŢUL FIERĂSTRĂULUI ÎN MOD 

REGULAT  INSPECȚIA PERIODICĂ ESTE 

PRIMUL PAS CĂTRE O ÎNTREȚINERE 

CORESPUNZĂTOARE. RESPECTAŢI 

INDICAȚIILE DE MAI JOS PENTRU 

SIGURANŢĂ ŞI SATISFACŢIE MAXIMĂ. 

ÎNLOCUIŢI IMEDIAT ORICE PIESE 

DETERIORATE SAU UZATE EXCESIV 

ATENŢIONARE! UN INSTRUMENT 

ELECTRIC CARE ESTE CONECTAT LA 

ALIMENTAREA CU ENERGIE 

ELECTRICĂ POATE PORNI 

ACCIDENTAL. DECONECTAŢI 

FERĂSTRĂUL CU LANŢ DE LA 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ÎNAINTE 

DE PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE 

SAU EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR 

DE ÎNTREȚINERE. 

ATENŢIE: LA CURĂȚAREA 

FERĂSTRĂUL, NU SCUFUNDAȚI ÎN APĂ 

SAU ALTE LICHIDE. 
 

INSPECȚIA 
Înainte de fiecare utilizare și în cazul 
în care ferăstrăul a fost scăpat, 
verificaţi aceste componente: 
• Cablu: Verificaţi dacă cablul este într-o 
stare bună şi nu este îndoit sau corodat 
şi dacă izolaţia este intactă. Dacă acest 
cablu este deteriorat, nu utilizaţi 
echipamentul. Contactaţi un furnizor de 
servicii autorizat. 

• Mânere: Mânerele din față și spate 
nu trebuie să aibă crăpături sau să 
fie deteriorate. Acestea ar trebui să 
fie curate și uscate. 

• Protecţie mână faţă: Protecţie din faţă 
pentru mână trebuie să nu fie 
deteriorată și să se poată mișca cu 
ușurință înainte și înapoi. Atunci când 
este mişcată, protecţia frontală ar trebui 
să activeze frâna de lanț. 

• Şină ghidaj Şina trebuie să fie dreaptă 
și neciobită şi fără fisuri sau uzură 
excesivă. 

• Lanţ ferăstrău: Lanțul trebuie să fie 
tensionat în mod corespunzător și 
ascuțit și toate componentele să fie 
fără fisuri, ciobituri, dinţi rupţi sau să 
nu prezinte uzură excesivă. Consultați 
capitolele "Tensionarea 
lanţului ferăstrăului” şi “Ascuţirea cu 
PowerSharp®" 

• Carcasă laterală: Capacul lateral 
trebuie să fie lipsit de crăpături şi 
nedeteriorat. Trebuie să se 
potrivească perfect peste corpul 
ferăstrăului fără a prezenta deformări. 
Asigurați-vă că opritorul lanţului nu 
este crăpat. 

• Frână lanț: Testați frâna lanțului 
pentru a vă asigura că funcționează 
corect. Consultați capitolul "Testarea 
lanțului de frână" din "Utilizare 
generală" 

• Nivel ulei Asigurați-vă că rezervorul de 
ulei este plin înainte de utilizare 

• Carcasă motor: Asiguraţi-vă că nu 
există fisuri în capac și reziduuri în 
orificiile de admisie a aerului. 

 

Inspectaţi periodic aceste componente: 

• Pinion de antrenare: Verificaţi dacă 
există caneluri adânci, dinţi rupţi sau 
bavuri. 

• Întinzător lanţ: Verificaţi dacă 
întinzătorul are fisuri, ciobituri, 
şuruburi slăbite, este deformat sau 
deteriorat 

• Zona de fixare a şinei de sub carcasa 
laterală: Asigurați-vă că prezonul de 
fixare al şinei nu este îndoit, cu filetul 
tocit sau defect și că suportul şinei și 
flanșa de aliniere sunt fără reziduuri și 
intacte 
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ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE FERĂSTRĂU CU LANŢ 

OREGON® MODEL CS1500-092
 

CURĂŢARE 
 

        ATENŢIE: LA CURĂȚAREA 
UNITĂŢII MOTOR A FERĂSTRĂULUI, NU 
SCUFUNDAȚI ÎN APĂ SAU ALTE LICHIDE. 
 

Purtaţi mănuşi. 

• Deconectaţi ferăstrăul de la alimentarea cu 
energie electrică 

• Scoateţi aşchiile de lemn şi alte resturi din 
carcasa motorului şi orificiile de ventilare 

• Întotdeauna curăţaţi aşchiile de lemn, 
praful de rumeguş şi murdăria din făgaşul 
şinei la înlocuirea lanţului 

• Asiguraţi-vă că firul de alimentare şi 
ştecherul sunt uscate înainte de 
conectarea la o priză 

ÎNTREŢINEREA ŞINEI DE GHIDAJ 

• Întoarceți şina (Fig 30) 
 
Figura 30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Există o garnitura de cauciuc care este 
important în funcționarea ferăstrăului. 
Garnitura de cauciuc trebuie să fie pe poziţie 
în jurul prezonului de pe întinzător înainte ca 
acesta să fie înşurubat pe şină (fig. 31) 

 
Figura 31 

 
            ATENŢIE: ŞINA DE GHIDAJ POATE 
FI FIERBINTE DUPĂ TĂIERE. Purtați 

mănuși pentru a vă proteja de arsuri. 
 

Pentru a face ca şina să fie simetrică şi 
pentru a maximiza durata de viaţă a acesteia, 
întoarceți şina pe partea cealaltă ocazional. 
 

Purtaţi mănuşi. 
• Deconectaţi ferăstrăul de la alimentarea cu 
energie electrică 

• Deşurubaţi butonul de eliberare al capacului 
lateral, dar nu îndepărtaţi capacul lateral 

• Slăbiţi inelul de tensionare al lanţului (rotiţi-l 
în sens orar) până la final de cursă 

• Slăbiţi butonul de eliberare al capacului 
lateral şi îndepărtaţi capacul lateral 

• Demontaţi şina şi lanţul şi inspectaţi dacă 
acestea sunt deteriorate şi uzate 

• Demontaţi şurubul din partea din spate a 
întinzătorului lanţului şi scoateţi întinzătorul 
de pe şina de ghidaj (fig. 29) 

 
 
 
 
 
 
• Amplasaţi întinzătorul lanţului pe lateralul 
şinei de ghidaj cu faţa spre dvs. astfel încât 
bucată dreptunghiulară să nu depășească 
marginile şinei de ghidaj şi remontaţi 
şurubul. 

• Amplasaţi şina de ghidaj pe suportul şinei 
glisând slotul şinei peste flanşa de aliniere 
(Fig 32). 

 
Figura 32 SUPORT 

ŞINĂ  FLANŞĂ DE 

ALINIERE 

       
 

PREZON DE FIXARE 
 

• Înlocuiţi lanţul ferăstrăului după cum este 
descris în capitolul "Înlocuirea unui lanţ 
uzat şi a pietrei de ascuţire" 

• Tensionaţi lanţul după cum este descris în 
capitolul "Tensionare lanţului ferăstrăului" 
din secţiunea "Pregătirea pentru utilizare" 
din acest manual 
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FIERĂSTRĂU CU LANŢ 
OREGON® MODEL CS1500-092  

 
ÎNLOCUIREA UNUI LANŢ 
FERĂSTRĂU ŞI A PIETREI DE 
ASCUŢIRE 
 

        ATENŢIE: ÎNLOCUIŢI LANŢUL DE 
FERĂSTRĂU ŞI PIATRA DE ASCUŢIT 
POWERSHARP® ÎN ACELAŞI TIMP. ÎN 
CAZ CONTRAR S-AR PUTEA DUCE 
AJUNGE LA SCĂDEREA 
PERFORMANŢEI SAU DETERIORAREA 
LANŢULUI ŞI/SAU A PIETREI DE 
ASCUŢIT. 
 

       ATENŢIE: SISTEMUL INTEGRAT 
DE ASCUŢIRE POWERSHARP® POATE FI 
FOLOSIT DOAR PE LANŢURI 
POWERSHARP®. ELIMINAŢI PIATRA DE 
ASCUȚIT ATUNCI CÂND UTILIZAŢI UN 
LANŢ TĂIETOR CARE NU ESTE 
POWERSHARP®. ÎN CAZ CONTRAR 
SE POATE AJUNGE LA DETERIORAREA 
LANŢULUI FERĂSTRĂULUI, SISTEMULUI 
DE ASCUŢIRE ŞI/SAU A FERĂSTRĂULUI 
CU LANŢ. 
 

Când lanţul ferăstrăului se fisurează sau are 
dinţi rupţi, este întins până la punctul în care 
nu poate avea tensiunea necesară sau pur 
şi simplu nu poate fi ascuţit, acesta trebuie 
înlocuit. 
 

Purtaţi mănuşi. 
• Deconectaţi ferăstrăul de la alimentarea cu 
energie electrică 

• Deşurubaţi butonul de eliberare al capacului 
lateral, dar nu îndepărtaţi capacul lateral 

• Slăbiţi inelul de tensionare al lanţului (rotiţi-l 
în sens orar) până la final de cursă 

• Slăbiţi butonul de eliberare al capacului 
lateral şi îndepărtaţi capacul lateral 
• Îndepărtaţi lanţul ferăstrăului. 

• Deşurubaţi cele două şuruburi care 
fixează piatra de ascuţire (fig. 33). 

 
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 

 
 
• Îndepărtaţi piatra 

• Asiguraţi-vă că mânerul PowerSharp ® şi zona 
înconjurătoare nu prezintă reziduuri. 

• Puneţi piatra nouă pe mâner şi montaţi 
şuruburile 

• Fixaţi noul lanţ pe pinionul de antrenare astfel 
încât marginile de tăiere ale dinţilor din partea 
de sus a şinei să fie cu spatele la unitatea 
motor (fig. 34). 

 
Figura 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Introduceţi lanţul în şanţul şinei şi glisaţi şina 
în direcţia opusă motorului pentru a tensiona 
lanțul (Fig 35). 

 
Figura 35 
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ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 

MODEL CS1500-092
 

 
• Instalaţi capacul lateral, asigurându-vă că 
opritorul lanţului este montat corect în poziţia 
sa, apoi strângeţi uşor butonul de eliberare al 
capacului lateral (fig. 36) 

 
Figura 

36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tensionaţi lanţul după cum este descris în 
capitolul "Tensionare lanţului ferăstrăului" din 
secţiunea "Pregătirea pentru utilizare" din 
acest manual 

 
IMPORTANT: LANȚUL FIERĂSTRĂULUI  

TREBUIE SĂ FIE CORECT TENSIONAT ÎNAINTE 

DE UTILIZARE. A SE VEDEA CAPITOLUL 

"TENSIONAREA LANŢULUI FERĂSTRĂULUI" 

DIN SECŢIUNEA "PREGĂTIREA PENTRU 

UTILIZARE" A MANUALULUI. 
 

ÎNLOCUIREA UNEI ŞINE DE GHIDAJ 
UZATE 

 
            ATENŢIONARE! MARGINILE UNEI 

ŞINE DE GHIDAJ UZATE, ÎN SPECIAL 

MARGINILE CANELURII UNDE LANŢUL ATINGE 

ŞINA, POT FI EXTREM DE ASCUŢITE. UTILIZAŢI 

ECHIPAMENT OMOLOGAT DE PROTECŢIE 

PENTRU MÂINII. 
 

Când şina de ghidaj se fisurează 
sau prezintă uzură excesivă în jurul marginilor, 
în special pe marginile canelurii unde lanţul 
atinge şina, aceasta trebuie înlocuită. De 
asemenea, dacă pinionul de vârf este uzat, are 
dinţi lipsă sau nu se roteşte lin, şina trebuie 
înlocuită. 

 

Purtaţi mănuşi. 
• Deconectaţi ferăstrăul de la alimentarea cu 
energie electrică 

• Deşurubaţi butonul de eliberare al capacului 
lateral, dar nu îndepărtaţi capacul lateral 

• Slăbiţi inelul de tensionare al lanţului (rotiţi-l 
în sens orar) până la final de cursă 

• Slăbiţi butonul de eliberare al capacului lateral 
şi îndepărtaţi capacul lateral 
• Îndepărtaţi şina de ghidaj şi lanţul  
• Demontaţi şurubul din partea din spate a 
întinzătorului lanţului şi scoateţi întinzătorul de pe 
şina de ghidaj după cum este descris în capitolul 
"Întreţinerea şinei de ghidaj". 
• Amplasați întinzătorul pe noua şină 
de ghidaj şi remontaţi şurubul. 

• Înlocuiţi şina de ghidaj după cum este descris în 
capitolul "Întreţinerea şinei de ghidaj" 

• Înlocuiţi lanţul ferăstrăului după 
cum este descris în capitolul 
"Înlocuirea unui lanţ uzat şi a 
pietrei de ascuţire" 

• Tensionaţi lanţul după cum este descris în 
capitolul "tensionarea lanţului fierăstrăului". 

 
ÎNLOCUIREA DISPOZITIVULUI DE 
TENSIONARE  
 

Înlocuiţi întinzătorul dacă acesta nu 
tensionează şina şi lanţul în mod 
corespunzător sau dacă este deteriorat 
 

Purtaţi mănuşi. 
• Deconectaţi ferăstrăul de la alimentarea cu 
energie electrică 
• Deşurubaţi butonul de eliberare al capacului 
lateral, dar nu îndepărtaţi capacul lateral 

• Slăbiţi inelul de tensionare al lanţului (rotiţi-l 
în sens orar) până la final de cursă 

• Slăbiţi butonul de eliberare al capacului 
lateral şi îndepărtaţi capacul lateral 

• Îndepărtaţi şina de ghidaj şi lanţul 
• Demontaţi şurubul din partea din spate a 
întinzătorului lanţului şi scoateţi întinzătorul 
de pe şina de ghidaj după cum este descris 
în capitolul "Întreţinerea şinei de ghidaj". 

• Amplasați întinzătorul pe noua şină de 
ghidaj şi remontaţi şurubul. 

• Amplasaţi şina de ghidaj pe suportul şinei 
glisând slotul şinei peste flanşa de aliniere 
după cum este descris în capitolul "întreţinerea 
şinei de ghidaj" 

• Înlocuiţi lanţul ferăstrăului după cum este 
descris în capitolul "Înlocuirea unui lanţ uzat şi 
a pietrei de ascuţire" 

• Tensionaţi lanţul după cum este 
descris în capitolul "Tensionare 
lanţului ferăstrăului" din secţiunea 
"Pregătirea pentru utilizare" din acest 
manual 
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FIERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 
MODEL CS1500-092  

 
ÎNLOCUIREA PINIONUL DE 
ANTRENARE 
 

Înlocuiţi pinionul de antrenare la fiecare 
două înlocuiri ale lanţului ferăstrăului sau 
atunci când pinionul este deteriorat. 
 

Purtaţi mănuşi. 

• Deconectaţi ferăstrăul de la alimentarea cu 
energie electrică 

• Deşurubaţi butonul de eliberare al capacului 
lateral, dar nu îndepărtaţi capacul lateral 

• Slăbiţi inelul de tensionare al lanţului (rotiţi-l 
în sens orar) până la final de cursă 

• Slăbiţi butonul de eliberare al capacului 
lateral şi îndepărtaţi capacul lateral 

• Îndepărtaţi şina de ghidaj şi lanţul 

• Utilizaţi o şurubelniţă plată mică pentru a 
deschide şi elimina e-clip-ul, apoi înlăturaţi 
pinionul şi arcul (Fig 37) 

 
 

 
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 

 
 
• Înlocuiţi şina şi lanţul ferăstrăului după cum 
este descris în capitolul "Înlocuirea unui lanţ 
uzat şi a pietrei de ascuţire" 

• Tensionaţi lanţul după cum este descris în 
capitolul "Tensionare lanţului ferăstrăului" din 
secţiunea "Pregătirea pentru utilizare" din 
acest manual 

 

TENSIONAREA LANŢULUI 
FIERĂSTRĂULUI 
 
IMPORTANT: TENSIONAŢI LANŢUL NUMAI 
ATUNCI CÂND ACESTA ESTE RECE. UN 
LANŢ FIERBINTE SE POATE CONTRACTA 
ŞI DETERIORA ŞINA DE GHIDAJ SAU 
LANŢUL ÎN TIMP CE SE RĂCEȘTE. 
 

În cazul în care lanţul nu atinge partea 
inferioară a şinei atunci când lanţul ferăstrăului 
este nefuncţional şi rece, acesta trebuie 
tensionat. 
 

Tensionaţi lanţul după cum este descris în 
capitolul "Tensionare lanţului ferăstrăului" din 
secţiunea "Pregătirea pentru utilizare" din acest 
manual 
 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
PENTRU ÎNTREȚINERE 
 

Pentru mai multe informaţii despre întreţinerea 
lanţului fierăstrăului, şinei de ghidaj şi pinionului 
de antrenare consultaţi manualul de Întreţinere  
şi siguranţă OREGON ® de la 
http://oregonproducts.com/maintenance/manual.htm 

 

• Introduceţi noul arc şi pinion de antrenare şi 
instalaţi un nou e-clip (fig. 38). 
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DEPANARE
 FIERĂSTRĂU CU LANŢ 

OREGON® MODEL CS1500-092  

DEPANARE 
Utilizaţi acest tabel pentru a vedea posibile soluţii pentru problemele 
ferăstrăului cu lanţ. Dacă aceste sugestii nu rezolva problema, consultaţi 
capitolul "Garanţie şi Service". 

 

SIMPTOM CAUZĂ POSIBILĂ ACŢIUNI RECOMANDATE 

 
 

 
Motorul se 

opreşte în 
timpul tăierii 

 

Lanţ prins în tăietură 
Efectuaţi o tăietură inferioară a ramurii pentru a 
diminua presiunea asupra crengii. Consultaţi 
capitolul "Tăiere" 

 
Cablul de 
alimentare este 
deteriorat sau rupt 

Dacă prelungitorul este deteriorat, nu îl utilizaţi, 
înlocuiţi-l. Dacă cablul de alimentare al 
ferăstrăului cu lanţ este deteriorat, nu îl utilizaţi 
şi contactaţi un furnizor de servicii aprobat 

 
Frâna lanţului este 
activată 

Amplasaţi protecţia faţă în poziţia de 
funcționare după cum este descris în capitolul 
"Verificarea poziției protecţiei frontale pentru 
mână" 

 

 
 
 
 
 
 

Motorul nu 
funcţionează 

sau 
funcţionează 
intermitent 

Ferăstrăul nu este 
conectat la o sursă de 
alimentare 

Introduceţi ştecherul ferăstrăului cu lanţ în priză 

 
Cablul de 
alimentare este 
deteriorat sau rupt 

Dacă prelungitorul este deteriorat, nu îl utilizaţi, 
înlocuiţi-l. Dacă cablul de alimentare al 
ferăstrăului cu lanţ este deteriorat, nu îl utilizaţi 
şi contactaţi un furnizor de servicii aprobat 

 

Siguranţa circuitului de 
împământare cu un 
curent de declanșare 
este sărită 

Deconectaţi prelungitor, resetaţi siguranţa şi 
conectaţi prelungitorul la sursa de 
alimentare. 

Priză electrică defectă Conectaţi prelungitorul al o altă priză 

 
Frâna lanţului este 
activată 

Amplasaţi protecţia faţă în poziţia de 
funcționare după cum este descris în capitolul 
"Verificarea poziției protecţiei frontale pentru 
mână" 

Butonul de blocare 
nu este apăsat 

    Apăsaţi butonul de blocare înainte de a 
apăsa comutatorul de declanşare. A se 
vedea capitolul "Operaţiunea generale". 

 

Reziduuri în capacul 
lateral 

Deconectaţi ferăstrăul cu lanţ, scoateţi capacul 
lateral şi curăţaţi reziduurile. 

 

 
Motorul nu se 

opreşte atunci 
când frâna de 
lanţ este activă 

Reziduurile împiedică 
mişcarea completă a 
protecţiei frontale. 

 
Curăţaţi reziduurile de la mecanismul extern al 
frânei. 

 
Posibilă defecţiune 
a frânei de lanţ 

AVERTIZARE: OPEREAZĂ UN FERĂSTRĂU CU 

LANŢ FĂRĂ O FRÂNA DE LANŢ FUNCŢIONALĂ AR 

PUTEA DUCE LA VĂTĂMĂRI CORPORALE GRAVE. 
Contactaţi un furnizor de servicii aprobat înainte 
de a utiliza 

 
 

Motor 
funcţionează dar 

lanţul nu se 
roteşte. 

 
Lanţ nu cuplează 
cu pinionul de 
angrenare. 

Reinstalaţi lanţul, asigurându-vă că zalele de 
angrenare de pe lanţ sunt fixate pe pinionul de 
antrenare. A se vedea capitolul "Înlocuirea 
unui lanţ uzat şi a pietrei de ascuţire" 

Pinionul din vârful şinei 
de ghidaj nu se 
roteşte. 

Înlocuiţi şina de ghidaj. A se vedea "înlocuirea 
unei şine de ghidaj 
uzate".  
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FIERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 
MODEL CS1500-092  

 
DEPANARE 

 
 
 
 
 
 
 

Simptom CAUZĂ POSIBILĂ ACŢIUNI RECOMANDATE 

 
 
 
 
 

 
Lanţul nu taie 
corect. 

Tensiune în lanț 
insuficientă. 

Întindeţi lanţul. A se vedea capitolul "Tensionarea lanţului 
ferăstrăului". 
din secțiunea "Pregătirea pentru utilizare" din manual  

Lanţ teşit 
 

A se vedea capitolul "ascuțirea cu powersharp®". 

 
Lanţ instalat 
invers 

Instalaţi lanţul cu dinţi în direcţia corectă. A se vedea 
capitolul "Înlocuirea unui lanţ uzat şi a pietrei de 
ascuţire". 

 

Lanţ uzat. 
Înlocuiţi lanţul. A se vedea "Înlocuirea unui lanţ uzat şi a 
pietrei de ascuţire". 

Lanţ uscat sau 
tensionat excesiv. 

Verificaţi nivelul de ulei. Umpleţi rezervorul de ulei dacă 
este necesar. 
A se vedea capitolul "umplerea rezervorului de ulei al 
şinei şi lanţului". 

 

Lanţul nu este în 
canelura şinei. 

Reinstalaţi lanţul pe canelură. A se vedea "Înlocuirea unui 
lanţ uzat  
şi a pietrei de ascuţire". 

Şina şi lanţul 
sunt prea 

încinse şi/sau 
scot fum 

 
Lanţul este lubrifiat 
necorespunzător. 

 

Verificaţi nivelul de ulei. Umpleţi rezervorul de ulei dacă 
este necesar. 
A se vedea capitolul "umplerea rezervorului de ulei al 
şinei şi lanţului". 
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SPECIFICAȚII ȘI COMPONENTE FERĂSTRĂU CU LANŢ 

OREGON® MODEL CS1500-092
 

 
SPECIFICAȚII ȘI COMPONENTE 

 
ATENŢIONARE! FOLOSIREA PIESELOR DE SCHIMB DIFERITE DE CELE 

SPECIFICATE ÎN ACEST MANUAL DE INSTRUCŢIUNI CREŞTE RISCUL DE 
ACCIDENTARE. NU UTILIZAŢI NICIODATĂ ACCESORII DE TĂIERE DIFERITE 
DE CELE DESCRISE ÎN ACEST MANUAL. LEZIUNI GRAVE SAU CHIAR 
FATALE AR PUTEA REZULTA PRIN FOLOSIREA ACCESORIILOR 
NEPOTRIVITE. 

 

PIESE DE SCHIMB NUMĂR COMPONENTĂ 

ŞINĂ GHIDAJ 180SDEA041 

91PS062X LANŢ ŞI PIATRĂ, 
POWERSHARP® 

 

571037 

PINION DE ANTRENARE 570964 

ÎNTINZĂTOR LANŢ 570963 

SPECIFICAŢII FERĂSTRĂU CU LANŢ 

TENSIUNE 230 V CA ~50 Hz 

AMPERAJ 10.4 A 

PUTERE 2400 W 

CAPACITATE ULEI 140 ml (4.7 oz) 

ULEI ŞINĂ ŞI LANŢ marca OREGON ® 

GREUTATE FĂRĂ COMBUSTIBIL 5.7 kg (12.6 lb) 

GREUTATE FĂRĂ COMBUSTIBIL, ŞINĂ ŞI 
LANŢ 

4.8 kg (10.6 lb) 

NIVELUL PUTERE ACUSTICĂ GARANTAT Lwa 
(1) (2) 

110 dBA (Kwa=2.5 dBA) 

VIBRAȚII 4.35 m/s2 (K=1.5m/s2) 

LUNGIME MAXIMĂ ŞINĂ 450 mm (18 inch) 

LUNGIME EFECTIVĂ DE TĂIERE 43 cm (17 inch) 

PAS LANŢ 3/8" Low Profile™ 

CALIBRU LANŢ .050 in 

DINŢI PINION DE ANTRENARE 6 

VITEZA DE ÎNCĂRCARE LANŢ 14.7 m/s (48.1 ft/s) 

 

(1) conform Directivei 2000/14/CE privind zgomotul, modificată prin 2005/88/CE 
 

(2) Măsurat conform EN 60745-1:2009+A11:2010 şi EN60745-2-
13:2009+A1:2010; Nivelul presiune sunet, LpA, este 96dB(A) cu o 
incertitudine KpA de 2 5dB(A) 
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FIERĂSTRĂU CU LANŢ 
OREGON® MODEL CS1500-092  

 

GARANȚIE ȘI SERVICE 
 

Garanții 
 

Blount, Inc oferă garanţie pentru toate 
ferăstraiele cu lanţ înregistrate OREGON 
® CS1500 pentru o perioadă de trei (3) 
ani. Această garanţie este valabilă numai 
pentru unităţile care au fost folosite 
pentru uz personal care nu au fost 
închiriate sau folosit în scopuri 
comerciale sau industriale. În timpul 
perioadei de garanţie, la alegerea sa 
Blount va înlocui sau oferii reparații doar 
cumpărătorului iniţial, fără costuri 
suplimentare, pentru orice produs sau 
componentă care la o examinare Blount 
a fost depistată că are defecte de 
material şi/sau manopera. Cumpărătorul 
va suporta toate costurile de transport 
și orice costuri pentru eliminarea 
oricărei componente predate pentru 
înlocuire în conformitate cu această 
garanţie. 

 

PĂSTRAŢI CHITANŢA 
ORIGINALĂ 

 

Vă rugăm să ataşaţi chitanţa originală 
aferentă achiziţiei iniţiale acestui 
manual şi fişier. Pentru service în 
garanţie, vă rugăm să aduceţi 
produsului şi chitanţa furnizorului de 
unde aţi achiziţionat produsul sau 
contactaţi OREGON ® prin 
telefon. Pentru numere de telefon 
specifice diverselor ţări, consultaţi 
"Serviciul asistenţă clienți în funcţie de 
ţară". 

 
GARANȚIE ȘI SERVICE 

 
 
 
 
 
INFORMAŢII SERVICE 
ŞI SUPORT 
 

Vizitaţi-ne pe web la oregonproducts.com 
pentru centrul de informaţii pentru service 
sau contactaţi departamentul nostru de 
asistenţă clienţi pentru consiliere tehnică 
suplimentară, reparaţii sau piese de 
schimb. Pentru numere de telefon 
specifice diverselor ţări, consultaţi 
Serviciul asistenţă clienți în funcţie de 
ţară" 
 

Pentru siguranţă, folosiţi doar piese de 
schimb originale pentru ferăstrăul cu lanţ. 
Centrul nostru de servicii dispune de 
personal instruit care poate să furnizeze 
eficient sprijin şi asistenţă pentru reglarea, 
repararea sau înlocuirea tuturor 
produselor OREGON®. 
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CE - DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
FI           FERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® MODEL CS1500-092 

 

 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE 

 

Blount International Inc. 
4909 SE International Way 
Portland Oregon, 97222 Statele Unite ale Americii 

DECLARĂ CĂ URMĂTOARELE PRODUSE: 

 
Nume marcă: OREGON 
Număr model: CS1500-092 
Nume echipament: FERĂSTRĂU CU LANŢ 
Număr de ordine: 1500 numărul de serie este imprimat pe maşină şi 
indică data de fabricaţie 
ÎN CONFORMITATE SAU DEPĂŞEŞTE CERINŢELE URMĂTOARELOR 
NORME EUROPENE ŞI/SAU STANDARDE: 
Directiva Utilajelor 2006/42/CE; În baza examinării de tip CE efectuată de: 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 
0197) Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg, 
Germania; 0197 

Standarde de siguranță: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-13:2009+A1:2010 
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 
2006/96/CE Compatibilitate electromagnetică (CEM) 
2004/108/CE 
Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACh) 
1907/2006 
Restricţii ale substanţelor periculoase (RoHS) 
2002/95/CE hidrocarburile aromatice policiclice 
(HAP) 2005/69/CE Directiva zgomot (ODN) 
2000/14/CE conform anexei V 

Putere acustică măsurată = 107 
dB(A) Incertitudine, K

WA 
= 2 5 

dB(A) 
Putere acustică garantată, L

WA  = 110 dB(A) 

Numărul de certificat examinare de tip CE: BM 50284318 
 
 

Reprezentantul producătorului: Documentație tehnică reţinută de 
Reprezentantul producătorului în CE: 

Marnix Kuypers 

Blount International-Europe-S 

A John DeHaven Rue Emile Francqui, 5 

Manager securitatea produselor şi conformitate 1435 Mont-Saint-Guilbert 

Blount International Inc Portland Or 97222 SUA Belgia 
 
 

Data/locul: 

03 IUNIE 2014, Portland OR SUA 
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FIERĂSTRĂU CU LANŢ OREGON® 
MODEL CS1500-092  

 

SERVICIUL ASISTENŢĂ 
CLIENŢI ÎN FUNCŢIE DE ŢARĂ 

SERVICIUL ASISTENŢĂ CLIENŢI ÎN 
FUNCŢIE DE ŢARĂ 

 
 

TARA 
 

TELEFON 
 

ADRESĂ E-MAIL 

 

Franța 
 

0-800 913086 
 

info@blount.be 

 

Germania 
 

0800-180-2167 
 

info@blount.be 

 

REGATUL UNIT 
 

0-800-098-8536 
 

info@blount.be 

 

Suedia 
 

020-100230 
 

info@blount.be 

 

Australia 
 

1800 648 647 
 

info@blount.be 

 

Noua Zeelandă 
 

0508-056868 
 

info@blount.be 

 

Alte țări 
 

+32 10 30 11 11 
 

info@blount.be 

 
 

Importat de 
 

OREGON® Cordless Tool System | Blount Europe 
SA Rue Emile Francqui, 5 
B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgia 
+32 10 30 11 11 
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Blount International - Europe S 
A Rue Emile Francqui, 5 
1435 Mont-Saint-Guibert 
Belgia 
+32 10 30 11 11 
oregonproducts.com 
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