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ELEKTRICKÁ PILA NÁVOD K OBSLUZE

Obsah

Elektrická řetězová pila
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto elektrickou pilu. Než ji začnete používat,         
přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího 
použití.
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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležitá bezpečnostní upozornění

Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu
dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej 
proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny
k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě 
uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat 
originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list.  V případě 
přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu 
výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání sekačky. 
Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.

2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI
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Nevystavujte dešti ani vlhku.
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3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY

Popis stroje (viz obr. 1)

Řetěz 
Lišta  
Drapáková zarážka 
Ochranný kryt 
Otvor pro dolévání oleje pro mazání řetězu 
Ochrana pravé ruky 
Nádržka s kontrolkou oleje pro mazání řetězu 
Kryt pohonu řetězu 
Řetězové kolo

1 - 
2 -  
3 -  
4 -  
5 - 
6 - 
7 -  
8 - 
9 -

10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 -

Rychlonapínací madlo 
Kabel se zástrčkou 
Zadní rukojeť 
Pojistka spínače 
Přední rukojeť 
Ochranný kryt lišty 
Sériové číslo 
Spínač

Obsah dodávky

Stroj vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:

POZOR! Ostré lišty!

Řetězová pila 
Vodící lišta 
Řetěz 
Kryt lišty 
Nádoba na olej 
Návod k obsluze

Pokud díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se, prosím, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.

4. VŠEOBECNÉ POKYNY PŘED

POUŽITÍM ŘETĚZOVÉ PILY
POZOR! Řetězovou pilu nikdy neupravujte. Používejte pouze originální příslušenství
a náhradní díly. Výrobce neodpovídá za vady způsobené modifikací přístroje, nebo 
v případě, že nebyly dodrženy bezpečnostní pokyny ke správné obsluze řetězové pily 
uvedené v tomto návodu k obsluze. Neoprávněné úpravy nebo neoriginální náhradní díly 
mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění.

Přečtěte si pozorně návod k obsluze.
Vždy dodržujte „bezpečnostní pokyny».
Zkontrolujte správnou montáž a seřízení řetězu a vodící lišty.
Nezačínejte s řezáním do té doby, než se do řetězu dostane dostatečné množství oleje.



CZ33

ELEKTRICKÁ PILA NÁVOD K OBSLUZE

Všeobecné pokyny před použitím řetězové pily | Pokyny pro bezpečné používání

Nesprávné napínání řetězu  zvyšuje opotřebení řetězu, řetězové a vodicí lišty, a může způsobit

vážné poškození těchto dílů.

Nesprávné zacházení s prodlužovacím kabelem může vést k vážnému poškození motoru.

POZOR! 

- Nepoužívejte stočený prodlužovací kabel.

- Minimální průřez vodiče: 1 mm2 

- Maximální délka kabelu: 30m

- Napětí: 230 V-240V

5. POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ
POZOR! Nikdy nedržte elektrickou pilu pouze jednou rukou, může dojít k vážnému zranění

obsluhující osoby, pomocníků případně kolemjdoucích. Elektrická řetězová pila je navržena 

tak, aby ji bylo možné obsluhovat oběma rukama.

POZOR! Použití příslušenství, které není v souladu s doporučeními uvedenými

v Návodu k obsluze, může vést k vážným zraněním.

Noste ochranný oděv. Nenoste šperky ani volné oblečení, které mohou být zachyceny

pohybujícími se částmi pily. Doporučujeme používat schválené bezpečnostní rukavice

a pevnou obuv pro stabilní pracovní postoj (i v případě pomocníků).

Noste pro tyto účely schválené: 

- ochranný štít nebo ochranné brýle 

- ochranná sluchátka 

- helmu 

- bezpečnostní obuv s ochrannou výztuží, ocelovou špičkou a protiskluzovou 

  podrážkou

- oděv, který je pohodlný, ale ne volný 

- schválené zpevněné ochranné rukavice

- vždy noste s sebou lékárničku!

Dbejte na to, aby ostatní osoby udržovali dostatečnou vzdálenost od pracovního prostoru,

pokud je řetěz pily spuštěný. Udržujte kolemjdoucí, děti a domácí zvířata mimo pracovní 

plochu. Nedovolte nezkušeným osobám, aby obsluhovali elektrickou pilu nebo napájecí 

kabel.

Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepoužívejte pilu za deště, sněhu, vlhka,

nebo v blízkosti vody. Vniknutí vody (vlhkosti) do motoru může způsobit jeho zkrat.

Přístroj nepoužívejte, jste-li pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, jste-li unavení nebo

vyčerpaní. Přístroj nepoužívejte v případě užívání léků, které by mohly ovlivnit a omezit vaše 

rozhodovací schopnosti při bezpečné obsluze stroje. Udržujte všechny části těla v dostatečné 

vzdálenosti od řetězu, je-li motor pily zapnutý. Před nastartováním motoru dbejte na to, aby se 

řetěz pily nedostal do kontaktu s nežádoucím objektem.
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Dbejte zvýšené opatrnosti před úrazem elektrickým proudem. Nedotýkejte se uzemněných
kovových předmětů.
Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s napájecím kabelem. Nikdy nezvedejte ani 
nepřenášejte elektrickou pilu za napájecí kabel. Neodpojujte pilu ze zásuvky tažením za 
kabel. Udržujte kabel mimo dosah vody, oleje a ostrých předmětů. Vyhněte se umísťování 
kabelu pod dveře, ploty nebo jiné vodivé kovové předměty.
Před použitím zkontrolujte řetězovou pilu a napájecí kabel. Nepoužívejte pilu s poškozeným
kabelem. Nechte ji opravit v autorizovaném servisním místě. Udržujte rukojeti suché, čisté
a bez skvrn od oleje. 
Před připojením pily do sítě elektrického napětí se ujistěte, že všechny nástroje a kryty jsou
z elektrické pily odstraněny.
Ujistěte se, že prodlužovací kabel, je v dobrém stavu a schválen pro venkovní použití.
Ujistěte se, že rozměr kabelu je dostatečný vzhledem k výkonu řetězové pily. Viz část 
„ VŠEOBECNÉ POKYNY PŘED POUŽITÍM ŘETĚZOVÉ PILY “.
Pilu přenášejte za přední držadlo, vypnutou a v bezpečné vzdálenosti od těla. Nedotýkejte se 
spínače. Pokud pilu přenášíte nebo uskladňujete, vždy nasaďte kryt vodící lišty.
Připojte řetězovou pilu do zásuvky vybavené proudovým chráničem.
Dvojitá ochranná izolace! Vaše elektrická řetězová pila má dvojitou ochrannou
izolaci pro zvýšenou ochranu před úrazem elektrickým proudem. Dvojitá ochranná izolace 
obsahuje dvě samostatné vrstvy elektrické izolace nebo jednu vrstvu izolace dvojité tloušťky 
mezi operátorem a vodícím kabelem přístroje. Přístroje s dvojitou ochrannou izolací mohou 
být připojeny do běžné 220-240 VAC  zásuvky. Dodržujte stejná bezpečnostní opatření, stejně 
jako u jiných elektrických přístrojů. Dvojitá ochranná izolace poskytuje zvýšenou ochranu 
pouze proti vadné izolaci.
Utáhněte řetěz tak pevně, aby jej bylo možné snadno posunovat i rukou.
Řežte pouze dřevo.  Nepoužívejte pilu k jinému než určenému účelu.  Nepoužívejte pilu na
řezání kovu, plastů, zdiva nebo nedřevěných stavebních materiálů. Nepoužívejte lištu 
k odsunutí větví, kořenů nebo jiných objektů.
Při práci udržujte stabilní postoj a ujistěte se, že se v pracovním prostoru můžete bezpečně
pohybovat. Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu přes kořeny, kameny, větve, díry apod.  
Zvláště opatrní buďte při práci ve svahu.  Pracujte tak, abyste kmen měli po vaší pravé ruce 
a aby byl umístěn mezi Vás a vodící lištu. Pilu držte vždy oběma rukama co nejblíže k tělu 
pro snadnější kontrolu ovládání. Pokud je to možné nechte kmen nést váhu řetězové pily. Při 
pohybu vpřed udržujte kmen mezi Vámi a vodící lištou.
Při řezání na pilu příliš netlačte. Příliš velký tlak na pilu může při dořezávání kmene způsobit
ztrátu rovnováhy.
Kratší kusy dřeva před řezáním upravte a pevně zajistěte.
Věnujte mimořádnou pozornost řezání tenkých větví a kmínků, protože křehký materiál může
být zachycen řetězem, vymrštěn proti obsluze a může tak způsobit ztrátu rovnováhy, případně 
vážné poranění.
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Pokyny pro bezpečné používání | Ochrana proti zpětnému rázu

Doporučujeme řezat pouze takové kmeny, jejichž průměr odpovídá délce lišty, tak aby bylo

možné řez provést jediným řezem. 

(Viz „Technické údaje“, kde najdete doporučené délky vodících lišt pro Váš model řetězové 

pily).

Před opravou nebo údržbou řetězové pily vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.

Vaše řetězová pila splňuje všechny příslušné bezpečnostní normy. Opravy smí provádět

pouze odborný personál za použití výhradně originálních dílů.

Před použitím pečlivě zkontrolujte poškozené části pily, abyste zabránili případným poruchám

a zajistili bezpečný provoz. Zkontrolujte, zda všechny pohyblivé části pily jsou dobře nasazeny 

a nastaveny. S výjimkou  údržby, popsané v tomto návodu k obsluze, musí být poškozené 

díly či spínač vyměněny v autorizovaném servisním místě. S pilou nepracujte, v případě, že 

spínač nefunguje správně.

Skladujte pilu na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí, s vytaženou zástrčkou ze

sítě a s ochranným krytem nasazeným na liště.

6. OCHRANA PROTI ZPĚTNÉMU RÁZU
POZOR! Ke zpětnému rázu může dojít, když se přední část lišty dostane do kontaktu

s objektem nebo když řezaný materiál sevře řetěz v řezu. Při kontaktu s objektem může dojít

k vymrštění pily nazad se současným pohybem lišty nahoru a vzad směrem k obsluze. 

Sevření řetězu v řezu může vést k rychlému zpětnému pohybu lišty směrem k obsluze. Obě 

tyto reakce mohou vést ke ztrátě kontroly nad pilou s následnými těžkými úrazy. Je proto 

nezbytně nutné, aby se uživatelé seznámili s příčinami zpětného rázu a zabránili tak jeho 

vzniku použitím náležité péče a správných pracovních postupů. 

POZOR! Je mimořádně důležité před každým použitím zkontrolovat funkčnost brzdy řetězu

a stav nabroušení řetězu, aby byla zachována potřebná úroveň bezpečnosti pily při zpětném 

rázu. Viz «Technické údaje».

POZOR! Zajistěte, aby nedošlo ke kontaktu řetězu se zemí nebo s cizími předměty. Drátěné

ploty představují hrozící nebezpečí zpětného rázu. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, 

abyste zabránili nebezpečí vzniku zpětného rázu a jiných nehod, které mohou způsobit vážná 

zranění.

Ke zpětnému rázu může dojít, když se přední část lišty dostane do kontaktu s cizím objektem.

Směr zpětného rázu probíhá ve stejné rovině s vodící lištou. Při kontaktu s objektem může

dojít k vymrštění pily nazad se současným pohybem lišty nahoru a vzad směrem k obsluze. 

Elektrická pila může být odhozena i jinými směry v závislosti na poloze pily v okamžiku 

zpětného rázu.
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Základní pravidla

Seznámení se s příčinami a charakterem zpětného rázu pomáhá snížit nebo eliminovat
moment neočekávané situace. Moment překvapení zvyšuje riziko nehody. Většina zpětných 
rázů je slabá, některé jsou ale velmi nebezpečné a všechny se stávají velmi rychle.
Řetězovou pilu držte pevně oběma rukama. Při spuštěném motoru mějte pravou
ruku na zadní rukojeti a levou ruku na přední rukojeti. Rukojeť držte pevně všemi prsty, které 
obejmou rukojeť pily. Pevné držení Vám pomůže snížit zpětný ráz a umožní Vám mít pod 
kontrolou celou pilu.
Většina nehod způsobených zpětným rázem vzniká v souvislosti s odstraňováním větví.
Udržujte stabilní postoj. Ujistěte se, že místo, na kterém řežete, je bez jakýchkoliv překážek, 
které by mohly způsobit ztrátu Vaší rovnováhy. Nedovolte, aby se špička vodící lišty dotkla 
polena, větve anebo jakékoliv překážky, která by mohla být zasažena při provozu pily
a způsobit zpětný ráz.
Řezání provádějte nejvýše do výšky ramen. Neřežte špičkou lišty.
Neobsluhujte řetězovou pilu pouze jednou rukou!
Při řezání udržujte maximální otáčky.
Dávejte velký pozor při řezání s koncem vodící lišty / řetězu (na spodní straně polena).
Síla otáček řetězu tlačí pilu směrem dozadu, a pokud operátor nemá dostatečnou kontrolu, 
nebezpečná zóna zpětného rázu se může přiblížit zpět k zářezu a tím způsobit zpětný ráz. 
Řezání  prostřednictvím spodní části řetězu (na horní straně polena) táhne pilu směrem 
dopředu. Tím  tlačí sílu proti stromu a poskytuje stálou oporu a dává obsluhujícímu možnost 
větší kontroly nad pilou a následně i nad kontrolou nebezpečné zóny zpětného rázu.
Dodržujte pokyny pro údržbu a ostření řetězu a vodící lišty. Při výměně řetězů a vodících
lišt, používejte pouze varianty doporučované výrobcem. Viz „Technické údaje“.
Čím menší je rádius při řezání koncem vodící lišty, tím je menší riziko vzniku zpětného rázu.
Při použití řezacího zařízení a udržováním ostrého řetězu výrazně snižujete riziko síly
zpětného rázu.

7. BRZDA ŘETĚZU S OCHRANOU PROTI

ZPĚTNÉMU RÁZU
Pila je vybavena automatickou brzdou, která zastaví pohyb řetězu, pokud během řezání dojde 
ke zpětnému rázu. Brzda řetězu snižuje riziko nehody, ale pouze operátor může předejít vzniku 
nehody.

POZOR!Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze řetězové pily a nedovolte, aby v nebezpečné
zóně zpětného rázu došlo ke kontaktu s cizím objektem.

Brzda (obr. 8, A) je spouštěna buď manuálně (použitím levé ruky) nebo automaticky
působením setrvačné síly na závaží umístěné pod předním krytem. Nicméně jakmile dojde 
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k její aktivaci, mechanismus ochrany proti zpětnému rázu funguje v opačném směru proti síle 
zpětného rázu. Pila obsahuje kluznou spojku, která pilu chrání proti přetížení. Pokud se řetěz 
zastaví, i když je motor v chodu, došlo k přetížení pily. Snižte tlak na pilu do té míry, než dojde 
k opětovnému spuštění řetězu. V případě, že dojde k zaseknutí pily uvnitř stromu, ihned pilu 
zastavte a uvolněte ji.
Brzdu lze také aktivovat ručně sklopením předního ochranného krytu (obr. 8, B) dolů k liště.
Účelem ochranného krytu proti zpětnému rázu není jen aktivace brzdy řetězu. Jeho další
důležitou funkcí je snížit riziko kontaktu s řetězem pily v případě, že operátor ztrácí kontrolu 
nad stiskem přední rukojeti.
Používejte brzdu řetězu jako „parkovací brzdu“ pokud pilu přenášíte nebo ji pokládáte na
zem. Kromě automatického spuštění v případě zpětného rázu může být brzda aktivována i 
ručně a musí být aktivována v případě neúmyslného kontaktu s rotujícím řetězem.
Brzdu řetězu uvolníte zatažením ochranného krytu  směrem zpět k přední rukojeti.
Jak uvedeno, zpětný ráz je velmi nebezpečný a vzniká velmi rychle. Většina zpětných rázů
je slabá a při jejich vzniku nedochází ke spuštění brzdy řetězu. Pokud tato situace nastane, je 
důležité abyste udrželi pevné uchopení pily a neupustili ji.
Brzda řetězu může být aktivována ručně nebo silou setrvačnosti v závislosti na síle zpětného
rázu a na směru pily ve vztahu k předmětu, u kterého došlo ke kontaktu s nebezpečnou 
zónou zpětného rázu. 
- Je-li zpětný ráz příliš silný a levá ruka je příliš daleko od ochranného krytu, brzda řetězu se      
  aktivuje silou setrvačnosti brzdy řetězu proti síle zpětného rázu. 
- Je-li zpětný ráz slabý nebo pokud je levá ruka v blízkosti ochranného krytu, brzda řetězu se
  aktivuje manuálně pomocí levé ruky.
Pokud je řetězová pila otočena na stranu a operátor drží stranu přední rukojeti, v případě
zpětného rázu ochranný kryt nezasáhne levou ruku a tím nedojde k aktivaci brzdy řetězu. 
V situaci tohoto typu je setrvačnost jediný způsob, jak aktivovat brzdu řetězu, ale stejně 
jako v případě manuálního spuštění tento postup nemusí fungovat v každé situaci.

Kontrola brzdných pásů

POZOR! Před údržbou nebo čištěním, vždy vytáhněte zástrčku ze sítě.
POZOR! Pilu pravidelně čistěte.

Odstraňte piliny, smůlu a jiné nečistoty z brzdy řetězu a bubnu spojky.
Opotřebení a nečistoty ovlivňují funkci brzdy řetězu.
Pravidelně kontrolujte brzdné pásy a ujistěte se, že nejsou tenčí než 0,6 mm.

Kontrola ochranného krytu proti zpětnému rázu

POZOR! Před údržbou nebo čištěním, vždy vytáhněte zástrčku ze sítě.
POZOR! Stroj řádně prohlédněte.

Zkontrolujte viditelné vady ochranného krytu, jako např. trhliny. 
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Pohybujte ochranným krytem směrem dopředu a dozadu. Ujistěte se, že se pohybuje volně
a nic nebrání jeho pohybu.

Kontrola manuální funkce spuštění brzdy řetězu

POZOR! Před údržbou nebo čištěním, vždy vytáhněte zástrčku ze sítě.

Kontrolujte brzdu řetězu denně nebo při každém použití. Během chodu držte pilu pevně levou
rukou za přední rukojeť a pravou rukou za zadní rukojeť. Pootočte levým zápěstím a dotkněte 
se ochranného krytu, čímž aktivujete brzdu řetězu, aniž byste museli pustit přední rukojeť. 
Řetěz by se měl okamžitě zastavit.

Pokud brzda řetězu nefunguje správně, nechte ji opravit v autorizovaném servisním místě.

8. PRAVÝ OCHRANNÝ KRYT
Pravý ochranný kryt chrání pravou ruku v případě, že se řetěz zasekne nebo vyskočí z drážky 
nebo před zasažením větví, které by ohrozily držení pravé rukojeti. Ujistěte se, že pravý ochranný 
kryt není poškozený.

9. MONTÁŽ VODÍCÍ LIŠTY A ŘETĚZU

(viz obr. 10 až 14)

POZOR! Před údržbou nebo čištěním, vždy vytáhněte zástrčku ze sítě.
POZOR! Při manipulaci s řetězem používejte ochranné rukavice!
POZOR! Pilu pravidelně čistěte.
POZOR! Uvolněný řetěz může vyskočit z drážky a způsobit vážné zranění a v krajním
případě ohrozit na životě.

Vymontujte rychloupínací madlo (obr. 10, 1) a sejměte kryt pohonu řetězu.
Nasaďte řetěz (obr. 11, 2) na špici vodící lišty, tak aby hroty zubů na horní straně lišty
směřovaly směrem dopředu.
Přidržujte řetěz nad špicí vodící lišty (obr. 12, 3), přičemž zadní konec vodící lišty umístěte
naproti pastorku, aby vůči hnací hlavě svíral úhel 45°. Volný konec řetězu omotejte kolem
pastorku, vodící lištu nasuňte přes spojovací šroub naproti hnací hlavě, a řetěz vložte 
do vodící drážky.
Zasaďte čep (obr. 13, 4) do příslušného otvoru ve vodící liště.
Nasaďte kryt pohonu řetězu (obr. 13, 5).  
Zlehka utáhněte rychloupínací madlo, napněte řetěz otáčením řetězového kola (obr. 14, 6)
ve směru hodinových ručiček.
Správně napnutý řetěz poznáte podle toho, že celý dosedá na vodící lištu, ale současně jej
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lze snadno zvednout rukou z vodicí lišty (obr. 14, 7).

Zvedněte špici hnací lišty a současně rukou přitáhněte řetězové kolo poté, dotáhněte

rychloupínací madlo (obr. 14, 8).

Napnutí nově nasazeného řetězu musí být pravidelně kontrolováno, dokud nezapadne na své 

místo. Pravidelně jej kontrolujte i nadále, protože má zásadní vliv na kvalitu výkonu a životnost 

pily.

Napnutí řetězu se používáním uvolní. Proto je třeba jej pravidelně napínat.

Napnutí řetězu kontrolujte přinejmenším pokaždé, když doplňujete olej pro mazání řetězu.

10. ŘEZACÍ SOUČÁSTI
Tato část vysvětluje, jak správně používat a udržovat správné řezací součásti:

eliminuje riziko zpětného rázu

eliminuje riziko vypadnutí řetězu z drážky a jeho poškození

zvyšuje efektivitu řezání

prodlužuje životnost řetězu

Pět základních pravidel

1. Používejte pouze doporučené řezací součásti! 

     Viz „Technická údaje“ 

2. Z hlediska optimální funkčnosti pily je důležité udržovat řezací zuby ostré! 

     Postupujte dle pokynů a používejte doporučení ohledně ostření. Poškozený anebo špatně

     udržovaný řetěz zvyšuje riziko nehody.

3. Udržujte správnou výšku hloubkoměru! (obr. 21, B)

     Opotřebený hloubkoměr zvyšuje nebezpečí zpětného rázu!

4. Udržujte řetěz správně napnutý!

     Volný řetěz se snadno uvolní z drážky vodící lišty a zvyšuje riziko jejího opotřebení! 

5. Zajistěte, správnou funkčnost systému automatického promazávání a správnou údržbu

     řezacích prvků!
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11. MAZÁNÍ ŘETĚZU A VODÍCÍ LIŠTY

POZOR! Použití nevhodného oleje s sebou nese riziko poškození řezacích prvků a v krajním
případě i ohrožení života.

Olej pro mazání řetězu

Řetěz a lišta jsou promazávány systémem automatického promazávání. Doporučuje
používat výlučně olej určený pro řetězové pily, který má dobrou adhezi a viskozitu bez ohledu 
na počasí. Při volbě oleje je důležité, aby viskózní vlastnosti zvoleného oleje odpovídaly vlivům 
ročního období, ve kterém je pila používána.
Doporučujeme Vám používat biologicky odbouratelný olej jak s ohledem na ochranu Vaší
pily, tak s ohledem na životní prostředí.
Pokud nemáte olej určený pro řetězové pily, můžete použít olej do převodovek typu EP 90.
Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného oleje, obraťte se prosím na náš servis.

POZOR! Nikdy nepoužívejte použitý motorový olej!

Použitý motorový olej obsahuje nečistoty, které mohou poškodit olejovou pumpu, vodící lištu
i řetěz.

Doplňování oleje pro mazání řetězu

Vámi zakoupený model řetězové pily je vybaven systémem automatického
promazávání.

Kontrola automatického systému promazávání

Ke kontrole systému mazání řetězu uveďte pilu do provozu, podržte vodící lištu asi 20 cm od
upevněného světlého předmětu. Pilu nechte běžet ve středním rozsahu otáček; na světlém 
předmětu se vytvoří lehká olejová stopa.
Olej v nádrži vystačí asi na 20 minut nepřetržitého provozu.
Máte-li pochybnosti o funkčnosti promazávacího systému, a ani následující kroky tento stav
nezlepší, nechte ji opravit v autorizovaném servisu.
- Zkontrolujte, zda na vodící liště nezbyla olejová stopa, je-li tomu tak, olej setřete.
- Zkontrolujte drážku ve vodící liště, v případě potřeby ji očistěte od zbytků oleje.
Zkontrolujte, zda nedošlo k zanesení pastorku na špici pily. V případě potřeby jej vyčistěte
a promažte.

Kontrola opotřebení řetězu

POZOR! Před údržbou nebo čištěním, vždy vytáhněte zástrčku ze sítě.
POZOR! Stroj řádně prohlédněte.
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Před každým použitím zkontrolujte, zda-li řetěz:

nemá popraskané nýty a spoje
není ztuhlý
nemá opotřebené nýty a články
délka zubu činí minimálně 3 mm (1/8“)

Každý takový nedostatek je indikátorem opotřebení řetězu, a je potřeba jej vyměnit.

Kontrola hnacího pastorku

POZOR! Před údržbou nebo čištěním, vždy vytáhněte zástrčku ze sítě.
POZOR! Stroj řádně prohlédněte.

Hnací pastorek pravidelně kontrolujte. Jakmile dojde k jeho výraznému opotřebení, vyměňte jej.

12. UVEDENÍ DO PROVOZU

Zapnutí a vypnutí pily

POZOR! Při zapnutí vždy zaujměte stabilní postoj na rovném a pevném podkladu. Řetěz
pily se nesmí dotýkat ničeho jiného, než právě řezaného dřeva.

POZOR! Udržujte ostatní osoby mimo pracovní plochu.

Zapnutí

Levou rukou pevně uchopte přední rukojeť.
Pravou rukou pevně uchopte zadní rukojeť.
Pravým palcem stiskněte a přidržte pojistku spínače a ukazováčkem zmáčkněte spínač.

Vypnutí

Pilu vypnete uvolněním spínače.
Jestliže se pila nezastaví, odblokujte brzdu řetězu a odpojte napájecí kabel.
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13. POKYNY KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ

Naostření řětězu pilníkem

POZOR! Špatně nabroušené ostří zubů zvyšuje riziko zpětného nárazu!

Všeobecné pokyny týkající se ozubení pily

Dřevo nikdy neřežte pilou s tupým řetězem. V případě, že je nutné při řezání použít větší sílu, je
to tím, že zuby řetězu jsou tupé. Dalším indikátorem otupení pily je odlétávání pilin, namísto 
špon.
Ostrý řetěz produkuje při řezání velké špony, a hladce proniká dřevem.
Část řetězu, která provádí řez, se nazývá řezný článek. Ten se skládá ze zubu (obr. 21, A)
a hloubkoměru (obr. 21, B). Rozdíl ve výšce mezi těmito dvěma prvky je určující pro hloubku 
řezu.
Když ostříte pilu pilníkem, dbejte na:
- úhel horního plátku 
- úhel řezu 
- úhel horizontálního pilování 
- průměr pilníku  
- hloubka pilníku 

Bližší informace najdete v části „Technické údaje“.

Pilování řetězu pily je bez příslušných pomůcek velmi náročné. Doporučujeme použít speciální 
držák pilníku. Jeho použití je zárukou dostatečného naostření a tím snížení rizika zpětného 
nárazu.

Pilování zubů řetězu

Pro dosažení správného nabroušení zubů je zapotřebí použít kulatý pilník a pilníkový držák. 
Pro zjištění správných parametrů pilníku a jeho držáku viz část „Technické údaje“.
Řetěz pilujte pouze tehdy, je-li správně napnutý. Uvolněný řetěz ztěžuje pilování.
Vždy pilujte od vnitřní strany zubu směrem ven. Při zpětném tahu pilník zvedněte.
Nejprve naostřete hroty zubů na jedné straně.  Poté pilu otočte a pilujte hroty zubů na straně
druhé. 
Hroty zubů ostřete tak, aby byly stejně dlouhé. Jakmile horizontální délka klesne pod 3 mm
(1/8“), řetěz je opotřebený a nelze jej dál používat.

Prořezávání

POZOR! Jestliže řetěz pily uvízne v zářezu, zastavte pilu!
POZOR! Nepokoušejte se ji uvolnit trháním. Mohlo by dojít k neočekávanému uvolnění
řetězu, a dojít k poranění. Pilu opatrně uvolněte tahem.
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Při řezání kmene ležícího na zemi existuje riziko, že se pila zasekne, anebo že se kmen
rozštípne. Minimalizace tohoto rizika je ovšem obtížná.
Veďte přímý řez kmenem. Při dokončování řezu dbejte zvýšené opatrnosti, abyste pilu
nezařízli do země. Řez provádějte s pilou nastavenou na maximální otáčky. Buďte připraveni 
na prořezání kmene ke konci řezu. 
- Je-li možné kmen otočit, přestaňte řezat poté, co dospějete do 2/3 kmeney. 
- Kmen otočte a dokončete 1/3 chybějící průřez ze shora.
Při řezání kmenu podloženého na jedné straně, je velmi pravděpodobné, že se kmen
rozštípne, povedete-li přímý řez shora dolů.

- Nejprve kmen nařízněte zespod (přibližně do 1/3 průměru kmenu).
- Dokončete řez shora.
Při řezání podepřeného kmene na obou koncích při vedení přímého řezu shora existuje velká
pravděpodobnost, že se pila zasekne uprostřed řezu.
- Nařízněte kmen shora (cca. 1/3 průměru kmene).
- Řez dokončete zdola.

Odvětvování

POZOR! K většině nehod v důsledku zpětného nárazu dochází při odvětvování. Proto
věnujte maximální pozornost eliminaci tohoto rizika.

Všechny principy uplatňované výše v oddíle věnovaném prořezávání se týkají i řezání silných
větví.
Komplikované případy odvětvování provádějte v několika fázích.
Zajistěte bezpečný postoj odstraněním všech předmětů, o které byste mohli klopýtnout.
Kmen stromu, který ořezáváte, mějte vždy po své pravici. Pro lepší kontrolu si tělo pily udržujte 
co nejblíže tělu.

Kácení

POZOR! Kácení je činnost, která vyžaduje značné zkušenosti. Jestliže nemáte zkušenosti
s kácením stromů, tuto činnost neprovádějte! Neprovádějte žádné činnosti, pro které nemáte 
dostatečné zkušenosti!

POZOR! Začínající uživatelé řetězových pil by měli začít sbírat zkušenosti s pilou řezáním
kmenů s oporou, např. na dřevěné koze.

POZOR! Uživatelům, kteří nemají dostatek zkušeností doporučujeme, aby nekáceli kmeny
o průměru větším, než je délka vodící lišty jejich pily.

Nebezpečná zóna

Nebezpečná zóna se rozprostírá v bezprostředním okolí stromu a to do vzdálenosti, která činí
2,5 násobek výšky stromu. Zajistěte, aby během kácení do této zóny nepronikla žádná osoba.
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Směr kácení

Před kácením stromu vykliďte pracovní prostor od cizích předmětů, které by mohly ztížit

kácení a následné odvětvování. Zásadním předpokladem bezpečné práce je volný pohyb

a stabilní postoj.

Dále je velmi důležité, aby nedošlo k zaklesnutí dvou stromů. Zaklesnutý strom je velmi

nebezpečný.

Přestože si určíte směr shozu stromu, vždy počítejte i s variantou, že strom dopadne jinam.

Směr shozu stromu ovlivňují i další faktory jako např. přirozený záklon stromu, směr větru,

rozmístění a hustota větví, případně sníh. 

Po zvážení všech těchto faktorů zjistíte, že nemáte na výběr a vámi teoreticky naplánovaný

a preferovaný směr shozu není reálný.

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím vaši osobní bezpečnost je případná existence

suchých větví, které by v průběhu kácení mohly ohrozit vaši bezpečnost.

Prořezávání větví stojících stromů/ Ústupová zóna

Odstraňte všechny větve kolem základny stromu, které by vám mohly překážet při práci.  

Nejbezpečnější je řezat seshora dolů, přičemž kmen stromu byste měli mít mezi vámi a řetězem 

pily. Nikdy neřežte větve nacházející se nad úrovní vašich ramen. Vyčistěte podrost kolem stromu 

a stanovte si ústupovou a únikovou zónu s ohledem na hrozící překážky (kameny, větve, díry, 

atp.). Vaše ústupová zóna musí směřovat pod úhlem ca. 135° směrem dozadu od padajícího 

stromu.

Kácení

Kácí se třemi řezy. Tzv.„horní řez“, dále pak tzv. „spodní“anebo tzv.„vodorovný“ řez tvoří

tzv. „zářez“, který je určující pro směr shozu kácenému stromu. konečným řezem je tzv. 

„kácecí řez“, po kterém se strom skácí.

Zářez

Abyste mohli provést zářez, začněte řezem horního záseku. Za použití spodní části vodící

lišty, proveďte řez ve sklonu 45° v pravém úhlu ke směru plánovaného shozu.

Následně proveďte spodní zásek, a to tak aby se přesně setkal se spodní stranou horního

záseku.

Výška zářezu by měla činit cca.1/4 průměru stromu v úhlu 45°.

Linie vnitřního úhlu zářezu musí být vodorovná, a sice přesně v pravém úhlu ke směru shozu.
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Pokyny ke správnému použití | Údržba a uskladnění

Hlavní („kácecí“) řez

Kácecí řez se provádí ze zadní strany stromu a také musí být vodorovný.
Postavte se tak, abyste měli strom po své levé ruce a řežte spodní stranou vodící lišty
(zatažení řetězu).
Hlavní řez umístěte cca. 3-5 cm (1½ - 2“) nad spodním zásekem.
Řezejte pilou spuštěnou na maximální otáčky. Pilou pomalu vnikejte do stromu. Pozor
na pohyb stromu v opačném směru než je požadovaný směr shozu. Do hlavního řezu vložte 
klín anebo kácecí vložku jakmile to dovolí hloubka řezu.
Po dokončení řezu, musí být hlavní řez paralelní se zářezem a současně musí zbývat
proužek dřeva tzv. nedořez o minimální šíři 1/10 průměru stromu. 
Nedořez má za účel sloužit jako pant, který zajišťuje požadovaný směr shozu.
Jestliže je nedořez příliš malý, anebo došlo-li k jeho proříznutí, anebo se zářez a hlavní řez
nesetkali, směr shozu stromu je nekontrolovatelný.
Shoduje-li se hlavní řez se zářezem, strom začne padat, a to sám od sebe, anebo za použití
klínu anebo kácecí vložky.

14. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
POZOR! Před čištěním i údržbou vždy vypněte motor!

Zde je několik pokynů týkajících se údržby vaší řetězové pily. Máte-li pochybnosti o kterémkoli 
z nich, kontaktujte své servisní středisko.

Zkontrolujte napájecí kabel a zástrčku, zda nejsou poškozeny.
Poškozený kabel nebo zástrčku je nutno vyměnit.
Ventilační otvory udržujte v čistotě a otevřené.
Vyčistěte brzdu řetězu a zajistěte její správnou funkčnost. 
Kontrolujte systém automatického promazávání řetězu.
Pravidelně kontrolujte vodící lištu ze všech stran. Zkontrolujte, zda je olejový kanál čistý.
Vyčistěte vodící drážku.
Kontrolujte napnutí řetězu, hroty zubů a průchodnost (otáčení) řetězu.
Kontrolujte stav pastorku, v případě opotřebení je nutno jej vyměnit.
Odstraňte otřepení na hranách vodící lišty.
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15. TECHNICKÉ ÚDAJE
Model ........................................................................................................................................................... FZP 2001-E

Motor 2200

Jmenovité napětí ................................................................................................................................. 230-240 VAC 

Jmenovitý výkon............................................................................................................................................. 2200 W 

Síťová frekvence .................................................................................................................................................. 50 Hz 

Spojka ........................................................................................................................................................................ Ano 

Elektronická kontrola startování ........................................................................................................................ Ano

Hmotnost

Bez vodící lišty a řetězu ................................................................................................................................... 4,4 kg 

s 16“ lištou a řetězem ....................................................................................................................................... 5,1 kg

Mazání řetězu
Kapacita olejové nádrže ............................................................................................................................. 0,13 litru 

Olejová pumpa ....................................................................................................................................... automatická

Hladina hluku
Ekvivalent intenzity hluku dle mezinárodních standardů ............................................................. 105 dB(A)

Vibrace
Přední rukojeť ........................................................................................................................................... 2,788 m/s2 

Zadní rukojeť ............................................................................................................................................. 3,536 m/s2

Řetěz / vodící lišta
Doporučená délka lišty ...................................................................................................................... 16“/405 mm

Skutečná délka řezání ........................................................................................................................ 16“/405 mm

Rychlost řetězu, jmenovitý výkon ....................................................................... 12,5 m/sec., 7 zubů/pohon 

Počet hnacích článků ..................................................................................................................................... 16“/57

( “= Inch=palec)
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Likvidace

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 

že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 

komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 

výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 

unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 

prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 

produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 

potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 

by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 

vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 

likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 

uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 

informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích 

mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento 

výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 

likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj 

vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího 

upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

16. LIKVIDACE


