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INSTRUKCJA OBSŁUGIELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

PLSpis treści

Elektryczna piła łańcuchowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy Państwu za zakupienie tej piły elektrycznej. Przed rozpoczęciem jej         

użytkowania prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją do          

ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
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1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA               

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

Produkt należy starannie rozpakować, należy zwrócić uwagę na wyjęcie z opakowania 

wszystkich części produktu. 

Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczyć przed dostępem dzieci. 

Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą 

być powodem urazu,  pożaru i/lub ciężkiego zranienia.  

Opakowanie

Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego go przed uszkodzeniem w czasie 

transportu. Opakowanie jest surowcem wtórnym i należy poddać je recyklingowi.  

Instrukcja obsługi 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi przepisami 

bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i właściwym 

korzystaniem z urządzenia. Instrukcje należy przechowywać w celu późniejszego z niej 

korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca się przechowanie oryginalnego opakowania 

wraz z materiałami opakunkowymi, dokument zakupu i kartę gwarancyjną. Przechowanie 

opakowania ułatwi w przyszłości ewentualny transport urządzenia (przeprowadzka, odesłanie 

do naprawy). 

Uwaga: Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać 

również instrukcję obsługi. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji zapewni 

właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również instrukcje 

konserwacji urządzenia i napraw. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w 

wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi. 



91

INSTRUKCJA OBSŁUGIELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

PLObjaśnienia do tabliczek i zaleceń na maszynie

2. OBJAŚNIENIA DO TABLICZEK I ZALECEŃ 

NA MASZYNIE

Przed uruchomieniem maszyny należy 
starannie przeczytać instrukcję obsługi.

Ten produkt jest wykonany zgodnie z 
zatwierdzonymi normami.

UWAGA! Piły łańcuchowe są 
niebezpieczne! Niedbałe albo 
nieostrożne użytkowanie może 
spowodować poważne obrażenia, które 
mogą nawet spowodować śmierć.

Przy obsłudze maszyny zawsze 
wykorzystujemy:
- kask ochronny
- słuchawki ochronne
- okulary ochronne

Piła łańcuchowa jest urządzeniem 
elektrycznym o podwójnej izolacji.

Nie można jej wystawiać na deszcz i 
wilgoć.
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3. OPIS MASZYNY I ZAKRES DOSTAWY

Opis maszyny (patrz rys. 1)

Łańcuch     

Prowadnica   

Osłona bezpieczeństwa                                    

Osłona ochronna 

Wlew oleju do smarowania łańcucha          

Ochrona prawej ręki                                          

Zbiornik ze wskaźnikiem oleju do smarowania 

łańcucha  

Osłona napędu łańcucha                                          

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 - 

6 - 

7 -  

 

8 -

9 -

10 - 

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 

16 - 

17 -

Koło łańcuchowe 

Uchwyt do szybkiego napinania  

Przewód z wtyczką 

Tylna rękojeść 

Zabezpieczenie wyłącznika 

Przednia rękojeść 

Osłona ochronna prowadnicy 

Numer fabryczny

Wyłącznik

Zawartość dostawy

Maszynę ostrożnie wyjmujemy z opakowania i sprawdzamy, czy wszystkie części są w 

komplecie: 

105

Przy uszkodzeniu przewodu należy 
wyjąć wtyczkę z gniazdka!

Maksymalna dopuszczalna długość 
prowadnicy.

Poziom hałasu i jego wpływ na 
środowisko naturalne odpowiada 
Dyrektywie Europejskiej. Poziom 
hałasu piły elektrycznej jest 
wyspecyfikowany w rozdziale “Dane 
techniczne” i na etykiecie maszyny.
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UWAGA! Ostre krawędzie!

Piła łańcuchowa

Prowadnica 

Łańcuch 

Osłona prowadnicy 

Zbiorniczek na olej 

Instrukcja obsługi

Jeżeli brak jest części albo są uszkodzone, to należy zwrócić się do sprzedawcy, u którego 

maszyna została zakupiona.

4. OGÓLNE ZALECENIA DO 

PRZYGOTOWANIA PIŁY 

ŁAŃCUCHOWEJ 
UWAGA! Piły łańcuchowej nie wolno przerabiać. Korzystamy wyłącznie z oryginalnego 

wyposażenia i części zamiennych. Producent nie odpowiada za usterki spowodowane 

modyfikacją urządzenia, albo w przypadku, gdy nie były przestrzegane zalecenia 

bezpieczeństwa związane z właściwą obsługą piły łańcuchowej podane w tej instrukcji 

obsługi. Samowolne zmiany albo nieoryginalne części zamienne mogą spowodować 

poważne obrażenia albo nawet śmierć.

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Zawsze przestrzegamy „zaleceń bezpieczeństwa».

Sprawdzamy poprawność montażu i regulacji łańcucha i prowadnicy.

Nie rozpoczynamy cięcia do chwili, aż do łańcucha nie dostanie się dostateczna ilość oleju.

Niewłaściwy naciąg łańcucha przyspiesza zużycie łańcucha, prowadnicy i może 

spowodować poważne uszkodzenia tych elementów.

INiewłaściwe obchodzenie się z przewodem zasilającym może spowodować poważne 

uszkodzenie silnika.

UWAGA!

- Nie korzystamy ze skręcanego przedłużacza.

- Minimalny przekrój przewodów: 1 mm2

- Maksymalna długość przedłużacza: 30m

- Napięcie: 230 V-240V
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5. ZALECENIA DLA BEZPIECZNEGO 

UŻYTKOWANIA
UWAGA! Nigdy nie trzymamy piły elektrycznej tylko jedną ręką, może to spowodować 

poważne obrażenia u osoby obsługującej, pomocników,  ewentualnie osób postronnych. 

Elektryczna piła łańcuchowa jest zaprojektowana tak, aby obsługiwać ją obiema rękami

UWAGA! Zastosowanie wyposażenia, które nie jest zgodne z zaleceniami podanymi w 

Instrukcji obsługi, może spowodować poważne obrażenia.

Należy nosić odzież ochronną. Nie należy nosić biżuterii, ani luźnego ubrania, które może 

być uchwycone przez ruchome części piły. Zalecamy stosowanie atestowanych rękawic 

bezpieczeństwa i mocnego obuwia zapewniającego stabilną postawę podczas pracy 

(również w przypadku pomocników).

Korzystajcie z zatwierdzonych w tym celu:

- maski albo okularów ochronnych 

- słuchawek ochronnych 

- kasku 

- obuwia ochronnego z wkładką wzmacniającą, stalowym czubkiem i podeszwą 

  przeciwpoślizgową

- odzieży, która jest wygodna, ale nie jest luźna 

- atestowanych, wzmocnionych rękawic ochronnych

- zawsze nosimy ze sobą apteczkę!

Uważamy, aby pozostałe osoby utrzymywały bezpieczną odległość od miejsca pracy, jeżeli 

łańcuch piły pracuje. Nie dopuszczamy osób postronnych, dzieci i zwierząt domowych do 

miejsca pracy. Nie pozwalamy osobom niedoświadczonym, aby obsługiwały piłę elektryczną 

albo przebywały koło przewodu zasilającego.

Miejsce pracy utrzymujemy w czystości i zapewniamy dobre oświetlenie. Nie korzystamy z 

piły podczas deszczu, śniegu, w miejscu wilgotnym albo w pobliżu wody. Przedostanie się 

wody (wilgoci) do silnika może spowodować zwarcie.

Z urządzenia nie korzystamy będąc pod wpływem alkoholu albo substancji odurzających, 

jeżeli jesteśmy zmęczeni albo wyczerpani. Z urządzenia nie korzystamy w przypadku 

stosowania leków, które mogą wpłynąć i ograniczyć Waszą zdolność do bezpiecznej obsługi 

maszyny. Wszystkie części ciała utrzymujemy w dostatecznej odległości od łańcucha, jeżeli 

silnik piły jest włączony. Przed uruchomieniem silnika uważamy, aby łańcuch piły nie stykał 

się z jakimś przedmiotem.

Zachowujemy zwiększoną ostrożność przed porażeniem prądem elektrycznym. Nie 

dotykamy uziemionych przedmiotów metalowych.

Zachowujemy zwiększoną ostrożność przy manipulacji z przewodem zasilającym Nigdy 

nie podnosimy ani nie przenosimy piły elektrycznej za przewód zasilający. Nie wyłączamy 

piły z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy utrzymywać poza zasięgiem wody, 
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oleju i ostrych przedmiotów. Unikamy przeciągania przewodu pod drzwiami, płotem albo pod 
innymi przedmiotami metalowymi.
Przed użyciem sprawdzamy piłę łańcuchową i przewód zasilający. Nie korzystamy z piły z 
uszkodzonym przewodem. Oddajemy ją do naprawy w autoryzowanym serwisie. Rękojeść 
musi być sucha, czysta i bez plam oleju.
Przed podłączeniem piły do sieci elektrycznej sprawdzamy, czy wszystkie narzędzia i osłony 
zostały usunięte z piły elektrycznej.
Sprawdzamy, czy przedłużacz, jest w dobrym stanie, i czy jest przystosowany do użycia na 
zewnątrz. Sprawdzamy, czy przekrój przewodu jest dobrze dobrany do mocy piły 
łańcuchowej. Patrz część „ OGÓLNE ZALECENIA DO PRZYGOTOWANIA PIŁY
 ŁAŃCUCHOWEJ “.
Piłę przenosimy za przedni uchwyt, wyłączoną i w bezpiecznej odległości od ciała. Nie 
dotykamy wyłącznika. Jeżeli przenosimy albo przechowujemy, to zawsze zakładamy osłonę 
prowadnicy.
Podłączamy piłę łańcuchową do gniazdka wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy.
Podwójna izolacja ochronna! Państwa elektryczna piła łańcuchowa ma podwójną 
izolację ochronną, co stanowi dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Podwójna izolacja ochronna  zawiera dwie niezależne warstwy izolacji elektrycznej albo 
jedną warstwę o podwójnej grubości pomiędzy operatorem, a przewodem zasilającym 
urządzenie. Urządzenia z podwójną izolacją ochronną mogą być podłączone do zwykłego 
gniazdka 220-240 VAC. Należy przestrzegać takich samych zasad bezpieczeństwa, jak dla 
innych urządzeń elektrycznych. Podwójna izolacja ochronna stanowi ochronę dodatkową 
tylko w przypadku wadliwej izolacji.
Napinamy łańcuch tak mocno, aby można go było łatwo przesuwać samą ręką.
Tniemy wyłącznie drewno. Nie używamy piły do innych celów. Nie używamy tej piły do cięcia 
metali, tworzyw, muru albo innych, niż drewniane materiałów budowlanych. Prowadnicy nie 
używamy do odsuwania gałęzi, korzeni albo innych przedmiotów.
Przy pracy utrzymujemy stabilną postawę i sprawdzamy, czy w miejscu pracy można się 
bezpiecznie poruszać. Zachowujemy zwiększoną ostrożność przy przechodzeniu 
przez korzenie, kamienie, gałęzie, doły, itp. Szczególnej ostrożności wymaga praca na 
zboczu. Pracujemy tak, żeby pień był z prawej strony, a aby znajdował się między Wami 
a prowadnicą. Piłę zawsze trzymamy w obu rękach, jak najbliżej ciała, żeby pewnie ją 
obsługiwać i sterować. Jeżeli jest to możliwe, to pień powinien podpierać piłę łańcuchową. 
Przy ruchu do przodu pień powinien być między Wami, a prowadnicą.
Przy cięciu nie naciskamy za mocno na piłę. Zbyt duży nacisk na piłę może przy kończeniu 
cięcia pnia spowodować utratę równowagi.
Krótsze kawałki drewna przed cieciem należy zamocować i zabezpieczyć.
Szczególną uwagę poświęcamy cięciu cienkich gałęzi i pieńków, ponieważ kruchy materiał 
może być uchwycony przez łańcuch i odrzucony w stronę obsługi, co może spowodować 
utratę równowagi, ewentualnie poważne obrażenia.
Zalecamy ciąć tylko takie pnie, których średnica odpowiada długości prowadnicy tak, aby 
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wystarczało wykonanie tylko jednego cięcia. (Patrz „Dane techniczne“, gdzie znajdują się 

zalecane długości prowadnic dla Państwa modelu piły łańcuchowej).

Przed naprawą albo konserwacją piły łańcuchowej należy zawsze wyjąć wtyczkę z 

gniazdka.

Państwa piła łańcuchowa spełnia wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa. Napraw 

mogą dokonywać tylko specjaliści z zastosowaniem wyłącznie oryginalnych części 

zamiennych.

Przed użyciem starannie sprawdzamy uszkodzone części piły, żeby zapobiec ewentualnym 

awariom i zapewnić bezpieczną pracę. Sprawdzamy, czy wszystkie ruchome części piły są 

dobrze zmontowane i ustawione. Z wyjątkiem konserwacji opisanej w tej instrukcji obsługi, 

uszkodzone części lub wyłącznik muszą być wymieniane w serwisie autoryzowanym. Z piłą 

nie wolno pracować w przypadku, gdy wyłącznik nie działa poprawnie.

Piłę przechowujemy w bezpiecznym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci, z wtyczką 

wyjętą z gniazdka i osłoną ochronną założoną na prowadnicę z łańcuchem.

6. OCHRONA PRZED WSTECZNYM 

ODBICIEM
UWAGA! Do odbicia piły wstecz może dojść, gdy przednia część prowadnicy natrafi na 

jakiś przedmiot albo, kiedy cięty materiał zaciśnie się na łańcuchu w rzazie. Przy kontakcie z 

przedmiotem może dojść do szarpnięcia piły do tyłu w połączeniu z jednoczesnym ruchem 

prowadnicy do góry i wstecz, w kierunku obsługi. Zakleszczenie łańcucha w rzazie może 

spowodować szybkie wsteczne odbicie listwy w kierunku obsługi. Obie te reakcje mogą 

spowodować utratę kontroli nad piłą i doprowadzić do poważnego wypadku. Dlatego 

jest niezbędne, aby użytkownicy zapoznali się z przyczynami wstecznego odbicia piły i 

zapobiegali temu zjawisku zachowując ostrożność i stosując bezpieczne metody pracy.

UWAGA! Niezwykle ważne jest sprawdzenie przed każdym użyciem piły działania hamulca 

łańcucha i stanu naostrzenia łańcucha tak, aby zachować niezbędny poziom 

bezpieczeństwa piły przy odbiciu wstecznym. Patrz «Dane techniczne».

UWAGA! Zapewniamy, aby nie dochodziło do kontaktu łańcucha z ziemią albo z 

przedmiotami obcymi. Druciane płoty stanowią poważne zagrożenie w zakresie odbicia 

wstecznego. Przestrzegamy wszystkich zaleceń bezpieczeństwa, aby zapobiec odbiciom 

wstecznym i wypadkom, które mogą spowodować poważne obrażenia u ludzi.

Do odbicia wstecznego może dojść, gdy przednia część prowadnicy zetknie się z ciałem 

obcym.
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Kierunek odbicia wstecznego leży w jednej płaszczyźnie z prowadnicą. Przy kontakcie z 

przedmiotem może dojść do odrzucenia piły do tyłu i do równoczesnego ruchu prowadnicy 

do góry i w kierunku obsługi. Elektryczna piła może być odrzucona i w innych kierunkach, 

zależnie od jej położenia w chwili wystąpienia odbicia wstecznego.

Podstawowe zasady

Zapoznanie się z przyczynami i charakterem odbicia wstecznego pomaga zmniejszyć albo 

wyeliminować moment powstania nieoczekiwanej sytuacji. Element zaskoczenia zwiększa 

ryzyko wypadku. Większość odbić wstecznych jest słaba, ale niektóre z nich są bardzo 

niebezpieczne i dochodzi do nich niezwykle szybko.

Piłę łańcuchową trzymamy mocno w obu rękach. Przy włączonym silniku trzymamy prawą 

ręką tylny uchwyt a lewą mamy na przednim uchwycie. Rękojeść trzymamy mocno 

wszystkimi palcami, które obejmują uchwyt piły. Mocny chwyt pomoże Państwu 

zamortyzować odbicie wsteczne i umożliwi utrzymanie piły pod kontrolą.

Większość wypadków spowodowanych odbiciem wstecznym  ma miejsce przy usuwaniu 

gałęzi. Utrzymujemy stabilną postawę. Sprawdzamy, czy miejsce, w którym tniemy jest 

pozbawione jakichkolwiek przeszkód, które mogłyby doprowadzić do utraty Waszej 

równowagi. Nie dopuszczamy, aby koniec prowadnicy dotknął polana, gałęzi albo innej 

przeszkody, która mogłaby stanowić zagrożenie przy pracy piły i spowodować odbicie 

wsteczne.

Cięcie wykonujemy najwyżej do wysokości ramion. Nie tniemy czubkiem prowadnicy.

Nie obsługujemy piły łańcuchowej tylko jedną ręką!

Przy cięciu utrzymujemy maksymalne obroty.

Poświęcamy wielką uwagę przy cięciu końcem prowadnicy / łańcucha (na dole polana). 

Reakcja łańcucha naciska na piłę do tyłu, a jeżeli operator nie kontroluje jej w dostateczny 

sposób, niebezpieczna strefa odbicia wstecznego może się zbliżyć do miejsca cięcia i 

tym samym spowodować odbicie wsteczne. Cięcie dolną częścią łańcucha (na górze 

polana) ciągnie piłę w przód. Powoduje to nacisk na drzewo, daje stały opór i pozwala 

obsługującemu na pełną kontrolę nad piłą, a tym samym na kontrolę niebezpiecznej strefy 

odbicia wstecznego.

Należy przestrzegać zasad konserwacji i ostrzenia łańcucha i prowadnicy. Przy wymianie 

łańcuchów i prowadnic stosuje się tylko sposoby zalecane przez producenta. Patrz „Dane 

techniczne“.

Im mniejszy jest promień przy cięciu czubkiem prowadnicy, tym jest mniejsze ryzyko 

powstania odbicia wstecznego.

Przy stosowaniu urządzenia do cięcia i utrzymaniu ostrego łańcucha wyraźnie zmniejsza się 

siła odbicia wstecznego.
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7. HAMULEC ŁAŃCUCHA Z OCHRONĄ 
PRZED WSTECZNYM ODBICIEM 

Piła jest wyposażona w automatyczny hamulec, który zatrzymuje ruch łańcucha, jeżeli podczas 

cięcia dojdzie do odbicia wstecznego. Hamulec łańcucha zmniejsza ryzyko wypadku, ale tylko 

operator może przeciwdziałać wypadkowi.

UWAGA! Należy zachować zwiększoną ostrożność przy obsłudze piły łańcuchowej i 

nie dopuścić, aby w niebezpiecznej strefie odbicia wstecznego doszło do kontaktu z obcym 

przedmiotem.

Hamulec (rys. 8, A) jest uruchamiany albo ręcznie (lewą ręką) albo automatycznie pod 

działaniem siły bezwładności na ciężarek umieszczony pod przednią osłoną. Jeżeli 

dojdzie do jego uruchomienia, mechanizm ochrony przed odbiciem wstecznym działa w 

kierunku przeciwnym do kierunku działania siły odbicia wstecznego. Piła zawiera sprzęgło 

poślizgowe, które chroni piłę przed przeciążeniem. Jeżeli łańcuch zatrzyma się, a silnik 

pracuje, to doszło do przeciążenia piły. Należy tak zmniejszyć nacisk na piłę, żeby doszło 

do ponownego uruchomienia łańcucha. W przypadku, gdy dojdzie do zakleszczenia piły 

wewnątrz drzewa, należy natychmiast wyłączyć piłę i uwolnić ją.

Hamulec można włączyć ręcznie pochylając przednią osłonę bezpieczeństwa (rys. 8, B) w 

dół do prowadnicy.

Przeznaczeniem osłony chroniącej przed skutkami odbicia wstecznego jest nie tylko 

włączenie hamulca łańcucha. Kolejną ważną funkcją jest zmniejszenie ryzyka kontaktu z 

łańcuchem piły w przypadku, gdy operator straci kontrolę nad dociskiem przedniej rękojeści.

Z hamulca łańcucha korzystamy, jako z „hamulca postojowego“ jeżeli przenosimy piłę albo 

kładziemy ją na ziemi. Oprócz automatycznego włączenia w przypadku odbicia wstecznego 

hamulec może być włączany ręcznie i musi być włączony w przypadku przypadkowego 

kontaktu z pracującym łańcuchem.

Hamulec łańcucha zwalniamy pociągając osłonę ochronną z powrotem w stronę przedniego 

uchwytu.

Jak już wspomniano, odbicie wsteczne jest bardzo niebezpieczne i powstaje niezwykle 

szybko. Większość odbić wstecznych jest słaba i przy ich powstaniu nie dochodzi do 

włączenia hamulca łańcucha. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, to jest ważne, żeby mocno 

trzymać piłę i nie wypuścić jej.

Hamulec łańcucha może być włączany ręcznie albo pod działaniem siły bezwładności, w 

zależności od siły odbicia wstecznego i na kierunku piły w stosunku do przedmiotu, z którym 

nastąpił kontakt z uwzględnieniem niebezpiecznej strefy odbicia wstecznego. 

- Jeżeli odbicie wsteczne jest silne, a lewa ręka jest za daleko od osłony ochronnej, hamulec 

   łańcucha włącza siła bezwładności hamulca łańcucha działająca przeciwnie do siły 

  odbicia wstecznego.
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- Jeżeli odbicie wsteczne jest lekkie albo, jeżeli lewa ręka jest w pobliżu osłony ochronnej, to 

hamulec łańcucha włącza się ręcznie za pomocą lewej ręki.

Jeżeli piła łańcuchowa jest obrócona w bok, a operator trzyma brzeg przedniego uchwytu, to 

w przypadku odbicia wstecznego nie uruchomi osłony ochronnej lewą ręką i nie włączy 

hamulca łańcucha. W takiej sytuacji wyłącznik bezwładnościowy jest jedynym sposobem 

włączenia hamulca łańcucha, ale podobnie, jak w przypadku ręcznego włączania ta metoda 

nie musi się sprawdzić w każdej sytuacji.

Kontrola taśm hamujących

UWAGA! Przed konserwacją albo czyszczeniem, zawsze wyjmujemy wtyczkę z gniazdka.

UWAGA! Piłę czyścimy okresowo.

Usuwamy trociny, brud i inne zanieczyszczenia z hamulca łańcucha i bębna sprzęgła. 

Zużycie i zanieczyszczenia wpływają na działanie hamulca łańcucha.

Okresowo kontrolujemy taśmy hamulcowe i sprawdzamy, czy nie są cieńsze od 0,6 mm.

Kontrola osłony ochronnej przed uderzeniem zwrotnym

UWAGA! Przed konserwacją albo czyszczeniem, zawsze wyjmujemy wtyczkę z gniazdka. 

UWAGA! Maszynę dokładnie przeglądamy.

Sprawdzamy widoczne wady osłony ochronnej, jak na przykład pęknięcia. 

Poruszamy elementem ochronnym w przód i wstecz. Sprawdzamy, czy lekko się porusza, 

i czy nic nie przeszkadza w jego działaniu.

Kontrola ręcznej funkcji uruchomienia hamulca łańcucha

UWAGA! Przed konserwacją albo czyszczeniem, zawsze wyjmujemy wtyczkę z gniazdka.

Sprawdzamy hamulec łańcucha raz na dzień albo przy każdym użyciu. Podczas pracy 

trzymamy mocno piłę lewą ręką za przednią rękojeść, a prawą ręką za tylną rękojeść. 

Obracamy lewy nadgarstek i dotykamy do osłony bezpieczeństwa, co włącza hamulec 

łańcucha, bez potrzeby puszczania przedniej rękojeści. Łańcuch powinien się natychmiast 

zatrzymać.

Jeżeli hamulec łańcucha nie działa poprawnie, należy go naprawić w serwisie autoryzowanym.

8. PRAWA OSŁONA OCHRONNA
Prawa osłona ochronna chroni prawą rękę w przypadku, gdy łańcuch zakleszczy się albo 

wyskoczy z kanału prowadzącego albo przed uderzeniami gałęzi, które mogłyby przeszkadzać 

w trzymaniu prawej rękojeści. Sprawdzamy, czy prawa osłona ochronna nie jest uszkodzona.



FZP 2001-E

100PL Montaż listwy prowadzącej i łańcucha | Elementy tnące

9. MONTAŻ LISTWY PROWADZĄCEJ 
I ŁAŃCUCHA (patrz rys. 10 do 14)

UWAGA! Przed konserwacją albo czyszczeniem, zawsze wyjmujemy wtyczkę z gniazdka. 

UWAGA! Przy manipulacji z łańcuchem korzystamy z rękawic ochronnych! 

UWAGA! Piłę czyścimy okresowo.

UWAGA! Luźny łańcuch może wyskoczyć z kanału prowadzącego i spowodować poważne 

obrażenia, a w skrajnym przypadku nawet spowodować śmierć.

Demontujemy uchwyt przystosowany do szybkiego montażu (rys. 10, 1) i zdejmujemy 

osłonę napędu łańcucha.

Zakładamy łańcuch (rys. 11, 2) na czubek prowadnicy tak, aby groty zębów na górze 

prowadnicy były skierowane do przodu.

Przytrzymujemy łańcuch nad czubkiem prowadnicy (rys. 12, 3), przy czym tylny koniec 

prowadnicy umieszczamy naprzeciwko koła napędzającego tak, aby w stosunku do głowicy 

napędzającej tworzył kąt 45°. Wolny koniec łańcucha owijamy wokół koła, prowadnicę 

wsuwamy na śrubę łączącą naprzeciwko głowicy napędzającej i wkładamy łańcuch do 

kanału prowadzącego.

Wkładamy sworzeń (rys. 13, 4) do odpowiedniego otworu w prowadnicy.

Zakładamy osłonę napędu łańcucha (rys. 13, 5). 

Lekko dokręcamy uchwyt do szybkiego mocowania, napinamy łańcuch obracając koło 

łańcuchowe (rys. 14, 6) w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Poprawnie napięty łańcuch w całości dotyka do prowadnicy, ale ręką można go unieść 

ponad prowadnicę (rys. 14, 7).

Podnosimy ręcznie czubek prowadnicy i jednocześnie przyciągamy koło łańcuchowe, 

następnie dokręcamy uchwyt szybkomocujący (rys. 14, 8).

Napięcie nowo założonego łańcucha musi być okresowo sprawdzane, aż łańcuch się nie 

ułoży. Okresowo trzeba to nadal sprawdzać, ponieważ ta regulacja ma podstawowy wpływ na 

wydajność i żywotność piły.

Naprężenie łańcucha maleje w czasie użytkowania. Dlatego trzeba go okresowo napinać.

Napięcie łańcucha kontroluje się po każdym uzupełnieniu oleju do smarowania łańcucha.

10. ELEMENTY TNĄCE
Ta część wyjaśnia, jak należy korzystać i konserwować elementy tnące, które:

eliminują ryzyko odbicia wstecznego

eliminują ryzyko wypadnięcia łańcucha z z kanału prowadzącego i jego uszkodzenia

zwiększają efektywność cięcia

przedłużają żywotność łańcucha
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Pięć podstawowych zasad

1. Stosujemy tylko zalecane elementy tnące! 

     Patrz „Dane techniczne“

2. Z punktu widzenia optymalizacji działania piły ważne jest ostrzenie zębów! 

     Postępujemy zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ostrzenia. Uszkodzony albo źle utrzymywany  

     łańcuch zwiększa ryzyko wypadku.

3. Kontrolujemy poprawną wysokość części prowadzącej! (rys. 21, B) 

     Zużycie tego elementu zwiększa ryzyko odbicia wstecznego!

4. Utrzymujemy właściwe naprężenie łańcucha!

     Luźny łańcuch łatwo może wypaść z kanału prowadnicy i prowadzi do jej przyspieszonego 

     zużycia!

5. Zapewniamy poprawne działanie systemu automatycznego smarowania i konserwacji 

     elementów tnących!

11. SMAROWANIE ŁAŃCUCHA I LISTWY 
 PROWADZĄCEJ

UWAGA! Zastosowanie nieodpowiedniego oleju może spowodować zużycie elementów 

tnących, a w skrajnym przypadku stanowi zagrożenie dla życia.

Olej do smarowania łańcucha

Łańcuch i prowadnica są smarowane przez układ automatycznego Smarowania. Zaleca 

się stosować wyłącznie olej przeznaczony do pił łańcuchowych, który ma właściwą adhezję 

i lepkość bez względu na pogodę. Przy wyborze oleju jest istotne, aby lepkość wybranego 

oleju odpowiadała porze roku, w której piła jest eksploatowana.

Zalecamy Państwu olej rozkładający się biologicznie, zarówno ze względu na ochronę 

Waszej piły, jak i ze względu na środowisko naturalne.

Jeżeli nie macie oleju przeznaczonego do piły łańcuchowej, to można użyć olej do przekładni 

typu EP 90.

Jeżeli potrzebna jest konsultacja przy wyborze oleju, prosimy zwrócić się do naszego 

serwisu.

UWAGA! Nigdy nie korzystamy z zużytego oleju silnikowego!

Zużyty olej silnikowy zawiera zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić pompę olejową, 

prowadnicę i łańcuch.
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Uzupełnianie oleju do smarowania łańcucha

Zakupiony przez Państwa model piły łańcuchowej jest wyposażony w system 

automatycznego smarowania

Kontrola automatycznego systemu smarowania

Do kontroli systemu smarowania łańcucha należy uruchomić piłę i przytrzymać prowadnicę 

około 20 cm od umocowanego, jasnego przedmiotu. Piła powinna pracować ze średnimi 

obrotami; na jasnym przedmiocie powinien się pojawić lekki ślad oleju.

Olej w zbiorniku starcza na 20 minut nieprzerwanej pracy.

Jeżeli działanie systemu smarowania budzi wątpliwości i nawet poniższe działania nie 

powodują poprawy, to piłę należy oddać do naprawy w serwisie autoryzowanym.

- Sprawdzamy, czy na prowadnicy nie występuje plama oleju, jeżeli tak, wycieramy olej.

- Sprawdzamy kanał w prowadnicy, w przypadku koniecznym czyścimy ją z resztek oleju.

Sprawdzamy, czy nie doszło do zanieczyszczenia koła na czubku piły. W razie potrzeby 

czyścimy je i smarujemy.

Kontrola zużycia łańcucha

UWAGA! Przed konserwacją albo czyszczeniem, zawsze wyjmujemy wtyczkę z gniazdka. 

UWAGA! Maszynę starannie przeglądamy.

Przed każdym użyciem sprawdzamy, czy łańcuch:

nie ma popękanych nitów i połączeń

nie jest zbyt sztywny

nie ma zużytych nitów i ogniw

długość zębów wynosi  minimum 3 mm (1/8“)

Każda taka usterka jest sygnałem zużycia łańcucha, który trzeba niezwłocznie wymienić. 

Kontrola napędzającego koła zębatego

UWAGA! Przed konserwacją albo czyszczeniem, zawsze wyjmujemy wtyczkę z gniazdka. 

UWAGA! Maszynę starannie przeglądamy.

Małe koło napędzające kontroluje się okresowo. Jeżeli będzie widoczne wyraźne zużycie, to 

należy je wymienić.

12. URUCHOMIENIE DO PRACY
Włączenie i wyłączenie piły

UWAGA! Przy włączaniu zajmujemy stabilną pozycję na równym i mocnym podłożu. 

Łańcuch piły nie może dotykać niczego innego, niż tylko ciętego drewna.
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UWAGA! Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości od stanowiska 

pracy.

Włączenie

Lewą ręką mocno chwytamy przedni uchwyt.

Prawą ręką mocno chwytamy tylną rękojeść.

Prawym kciukiem naciskamy i przytrzymujemy zabezpieczenie wyłącznika a palcem 

wskazującym naciskamy wyłącznik.

Wyłączenie

Piłę wyłączamy zwalniając wyłącznik.

Jeżeli piła nie zatrzyma się, odblokowujemy hamulec łańcucha i odłączamy przewód 
zasilający.

13. ZALECENIA DO WŁAŚCIWEGO 

 UŻYTKOWANIA
Ostrzenie łańcucha pilnikiem

UWAGA! Źle naostrzone zęby zwiększają ryzyko zwrotnego odbicia piły!

Ogólne zasady dotyczące uzębienia piły

Drewna nie wolno ciąć piłą z tępym łańcuchem. W przypadku, gdy przy cięciu trzeba użyć 
większej siły, to jest to sygnał, że zęby łańcucha są tępe. Dalszym wskaźnikiem stępienia piły 
jest odlatywanie trocin zamiast wiórów.
Ostry łańcuch produkuje przy cięciu duże wióry i lekko przechodzi przez drewno.
Część łańcucha, która wykonuje cięcie nazywa się ogniwem tnącym. Składa się ono z zębów 
(rys. 21, A) i prowadzenia (rys. 21, B). Różnica wysokości między tymi dwoma elementami 
jest decydująca dla głębokości cięcia.
Jeżeli ostrzymy piłę pilnikiem, to staramy się zachować odpowiedni:
- kąt górnego ostrza 
- kąt natarcia 
- kąt przyłożenia 
- dobrać średnicę pilnika 
- dobrać grubość pilnika

Bliższe informacje znajdują się w części „Dane techniczne“.
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Piłowanie łańcucha piły jest bez właściwych przyrządów niezwykle kłopotliwe. Zalecamy 
stosowanie specjalnego przyrządu do pilnika. Jego użycie gwarantuje dostateczne naostrzenie i 
zmniejszenie zagrożenia odbiciem zwrotnym.

Piłowanie zębów łańcucha

Żeby odpowiednio naostrzyć zęby trzeba zastosować okrągły pilnik i uchwyt do pilnika.
Żeby zapewnić odpowiednie parametry pilnika i jego uchwytu, patrz część „Dane 
techniczne“.
Łańcuch piłujemy tylko wtedy, jeżeli jest dobrze naprężony. Luźny łańcuch utrudnia piłowanie.
Zawsze piłujemy od wewnętrznej strony zęba na zewnątrz. Przy ruchu powrotnym 
podnosimy pilnik.
Najpierw ostrzymy groty zębów z jednej strony. Potem obracamy piłę i piłujemy groty zębów 
z drugiej strony.
Groty zębów ostrzymy tak, aby miały jednakową wysokość. Jeżeli ich wysokość zmaleje 
poniżej 3 mm (1/8“), to łańcuch jest zużyty i nie można go dalej użytkować

Przecinanie

UWAGA! Jeżeli łańcuch piły zakleszczy się w rzazie, zatrzymujemy piłę!
UWAGA! Nie próbujemy jej uwolnić przez wyciąganie. Może dojść do niespodziewanego 
uwolnienia łańcucha i spowodowania wypadku. Piłę uwalniamy z dużą ostrożnością.

Przy cięciu pnia leżącego na ziemi istnieje ryzyko, że piła zakleszczy się albo, że pień się 
rozszczepi. Minimalizacja tego zagrożenia jest problematyczna.
Pnie tniemy przecinając je prosto. Przy kończeniu cięcia zachowujemy szczególną 
ostrożność, żeby nie uderzyć piłą o ziemię. Cięcie prowadzimy piłą ustawioną na 
maksymalne obroty. Trzeba się przygotować do końcowej fazy przecinania pnia.
- Jeżeli pień może się obrócić, to musimy przestać ciąć po osiągnięciu 2/3 jego grubości.
- Pień obracamy i przecinamy pozostałe 1/3 jego grubości od góry
Przy cięciu pnia podpartego z jednej strony, jest bardzo prawdopodobne, że pień rozszczepi 
się, jeżeli będziemy ciąć prosto z góry na dół.
- Najpierw nadcinamy pień od spodu (w przybliżeniu do 1/3 jego grubości).
- Cięcie kończymy od góry.
Przy cięciu pnia podpartego z obu końców, przy wykonywaniu prostego cięcia z góry istnieje 
ogromne prawdopodobieństwo, że piła zakleszczy się w środku rzazu.t.
- Nadcinamy pień od góry (w przybliżeniu do 1/3 jego grubości).
- Cięcie kończymy od dołu.

Obcinanie gałęzi

UWAGA! Do większości wypadków w wyniku wstecznego odbicia dochodzi przy obcinaniu 
gałęzi. Należy zwrócić szczególną uwagę na eliminację tego zagrożenia.
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Wszystkie zasady opisane wyżej w części poświęconej przecinaniu dotyczą również 
odcinania grubych gałęzi.
Skomplikowane przypadki obcinania gałęzi wykonujemy etapowo.
Zapewniamy  bezpieczeństwo usuwając wszystkie przedmioty, o które można się potknąć. 
Pień drzewa, z którego obcinamy gałęzie musi być zawsze z naszej prawej strony. Dla lepszej 
kontroli korpus piły trzeba trzymać blisko ciała.

Ścinanie

UWAGA! Ścinanie jest pracą, która wymaga dużego doświadczenia. Jeżeli nie macie 
doświadczenia w ścinaniu drzew, to nie podejmujcie się tej czynności! Nie wykonujcie 
żadnych czynności, w zakresie których nie macie dostatecznego doświadczenia!

UWAGA! Początkujący użytkownicy pił łańcuchowych powinni nabierać wprawy w 
obsłudze piły przecinając pnie drzewa z podparciem, na przykład na drewnianym koźle.

UWAGA! Użytkownikom, którzy nie mają wystarczającego doświadczenia zalecamy, aby 
nie ścinali drzew o średnicy większej, niż jest długość prowadnicy ich piły.

Niebezpieczna strefa

Niebezpieczna strefa rozpościera się w bezpośrednim otoczeniu drzewa aż na odległość 
2,5 krotnej wysokości drzewa. Zapewniamy, aby podczas ścinania w tej strefie nie znalazła 
się żadna osoba.

Kierunek ścinania

Przed ścinaniem drzewa z przestrzeni roboczej usuwamy wszystkie obce przedmioty, 
które mogłyby utrudnić ścinanie, a następnie obcinanie gałęzi. Zasadniczymi elementami 
zapewniającymi bezpieczeństwo pracy jest dobry dostęp i stabilna postawa .
Ponadto ważne jest, aby nie doszło do splątania się gałęzi dwóch drzew. Zaczepione o coś 
drzewo jest bardzo niebezpieczne. 
Pomimo tego, że kierunek przewracania drzewa zostaje wyznaczony, zawsze należy liczyć 
się z możliwością, że pień drzewa upadnie inaczej. 
Na kierunek upadku drzewa wpływają również inne czynniki, jak na przykład naturalne 
pochylenie zbocza, kierunek wiatru, rozmieszczenie i gęstość gałęzi, ewentualnie śnieg. 
Po rozważeniu tych czynników musimy sprawdzić, czy przypadkiem nie ma żadnego 
wyboru, a teoretycznie zaplanowany przez Was i preferowany kierunek ścięcia drzewa nie 
jest realny. 
Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na Wasze osobiste bezpieczeństwo jest 
ewentualne występowanie suchych gałęzi, które w czasie ścinania mogłyby zagrozić 
Waszemu bezpieczeństwu.
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Podcinanie gałęzi rosnących drzew/ Droga ucieczki

Usuwamy wszystkie gałęzie wokół pnia tak, żeby nic nie przeszkadzało w pracy. Najbezpieczniej 
jest ciąć z góry na dół, przy czym pień drzewa powinien się znajdować między Wami, a 
łańcuchem piły. Nigdy nie tniemy gałęzi znajdujących się ponad poziomem Waszych ramion. 
Eliminujemy porosty wokół drzewa i ustalamy drogę i strefę ucieczki z uwzględnieniem 
istniejących przeszkód (kamienie, gałęzie, dziury, itp.). Wasza droga ucieczki powinna być 
skierowana pod kątem około 135° do tyłu od padającego drzewa.

Ścinanie

Ścina się za pomocą trzech cięć. Tzw.„górne cięcie“, następnie tzw. „dolne“ albo tzw.
„poziome“ cięcie tworzy tzw. „podcięcie“, które jest decydujące dla kierunku upadku 
ścinanego drzewa. Końcowym cięciem jest tzw. „cięcie ścinające“, po którym drzewo 
przewraca się.

Zacinanie

Żeby poprawnie wykonać podcięcie, rozpoczynamy od wykonania górnego nacięcia. 
Przy użyciu dolnej części prowadnicy, wykonujemy cięcie pod kątem 45° od pionu w 
kierunku planowanego upadku drzewa.
Następnie wykonujemy dolne podcięcie i to tak, aby dokładnie zetknęło się ono z dolną 
częścią górnego cięcia.
Wysokość podcięcia powinna wynosić około1/4 średnicy pnia i być pod kątem 45°.
Linia wewnętrznego kąta podcięcia musi być pozioma i położona dokładnie pod kątem 
prostym do kierunku upadku drzewa.

Główne cięcie („ścinające“) 

Cięcie ścinające wykonuje się z tyłu pnia i ono również musi być poziome.
Ustawiamy się tak, żeby mieć pień po swojej lewej ręce i tniemy dolną stroną prowadnicy 
(wciąganie łańcucha).
Główne cięcie wykonujemy około 3-5 cm (1½ - 2“) nad dolnym podcięciem.
Tniemy piłą pracującą przy maksymalnych obrotach. Piłę powoli wprowadzamy do wnętrza 
pnia. Uwaga na ruch pnia w kierunku przeciwnym do założonego kierunku upadku drzewa. 
Do kanału głównego cięcia wbijamy klin albo przyrząd do ścinania, jak tylko pozwoli na to 
głębokość rzazu.
Po dokończeniu cięcia jego kierunek musi być równoległy do kierunku podcięcia, a 
jednocześnie musi pozostać pasek drewna, tzw. końcówka o minimalnej szerokości 1/10 
średnicy pnia.
Ta końcówka służy, jako zawias, który określa wymagany kierunek upadku drzewa.
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PLKonserwacja i magazynowanie

Jeżeli wspomniana, nie przecięta końcówka jest za wąska, albo doszło już do jej przecięcia, 

albo podcięcie i cięcie główne nie spotkały się, to kierunek upadku drzewa wymyka się spod 

kontroli

Jeżeli główne cięcie jest zgodne z podcięciem, to drzewo zacznie się przewracać albo 

samoczynnie albo po użyciu klina, czy przyrządu do ścinania.

14. KONSERWACJA I MAGAZYNOWANIE
UWAGA! Przed czyszczeniem i konserwacją zawsze wyłączamy silnik!

Niżej zamieszczamy kilka zaleceń dotyczących konserwacji Państwa piły łańcuchowej. Jeżeli 

niektóre z nich budzą wątpliwości, to należy kontaktować się z ośrodkiem serwisowym.

Sprawdzamy przewód zasilający i wtyczkę, czy nie są uszkodzone. Uszkodzony przewód 

albo wtyczkę trzeba wymienić.

Otwory wentylacyjne muszą być czyste i otwarte.

Czyścimy hamulec łańcucha i sprawdzamy jego działanie.

Kontrolujemy system automatycznego smarowania łańcucha.

Okresowo kontrolujemy prowadnicę ze wszystkich stron. Sprawdzamy, czy kanał olejowy jest 

czysty. Czyścimy kanał prowadzący. 

Kontrolujemy naciąg łańcucha, groty zębów i przesuwanie się (obracanie) łańcucha.

Kontrolujemy stan małego koła napędzającego, w przypadku zużycia należy go wymienić.

Usuwamy zadziory na brzegach prowadnicy.
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15. DANE TECHNICZNE
Model  .......................................................................................................................................................... FZP 2001-E

Silnik 2200
Napięcie znamionowe ...................................................................................................................... 230-240 VAC 

Moc znamionowa ......................................................................................................................................... 2200 W 

Częstotliwość sieci ............................................................................................................................................ 50 Hz 

Sprzęgło ..................................................................................................................................................................... Tak

Elektroniczna kontrola rozruchu ........................................................................................................................ Tak

Ciężar
Bez prowadnicy i łańcucha ............................................................................................................................ 4,4 kg 

z 16“ prowadnicą i łańcuchem ..................................................................................................................... 5,1 kg

Smarowanie łańcucha
Pojemność zbiornika oleju ......................................................................................................................... 0,13 litra 

Pompa olejowa .................................................................................................................................. automatyczna

Poziom hałasu
Ekwiwalent poziomu hałasu według międzynarodowych standardów  ............................... 105 dB(A)

Wibracje
Rękojeść przednia .................................................................................................................................. 2,788 m/s2 

Rękojeść tylna .......................................................................................................................................... 3,536 m/s2

Łańcuch / prowadnica
Zalecana długość prowadnicy ....................................................................................................... 16“/405 mm

Rzeczywista długość cięcia ............................................................................................................. 16“/405 mm

Prędkość łańcucha, podziałka znamionowa ............................................. 12,5 m/sek., 7 zębów/napęd 

Liczba ogniw napędzających ..................................................................................................................... 16“/57

( “= Inch=palec)
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PLLikwidacja

ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM.  
Zużyty materiał z opakowania przekazuje się na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza, 

że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do 

zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej likwidacji, odzysku i 

recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie 

w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich 

można zwrócić takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego, 

ekwiwalentnego produktu. Właściwa likwidacja tego produktu pomoże 

zachować cenne źródła naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym 

wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłaby 

spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji 

udziela Urząd gminy albo najbliższe wysypisko odpadów. Przy niewłaściwej 

likwidacji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, może dojść 

do nałożenia mandatu karnego.

Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej
Jeżeli trzeba zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, to niezbędne 

informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy. Likwidacja 

w innych krajach poza Unią Europejską. Ten symbol obowiązuje w Unii 

Europejskiej. Jeżeli chcemy ten wyrób zlikwidować, to niezbędne informacje 

o właściwym sposobie likwidacji otrzymujemy od urzędów lokalnych albo od 

swojego sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go 

dotyczą.

Zmiany w tekście, designie i specyfikacji technicznej mogą nastąpić bez wcześniejszego 

uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.

16. LIKWIDACJA


