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Elektrická reťazová píla 
NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto elektrickú pílu. Skôr, než ju začnete používať, 
prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho na ďalšie použitie.
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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu
skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
Výrobok uschovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržovaní varovných upozornení a
pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Obal

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je 
možné ho preto odovzdať na recykláciu.

Návod na použitie

Kým začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny 
na používanie. Zoznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod 
starostlivo uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame 
uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a 
záručný list. V prípade prepravy zabaľte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si 
tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní alebo odoslaní do 
servisného strediska).

Poznámka: Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom.
Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. 
Návod na obsluhu obsahuje aj pokyny pre obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody, ktoré vzniknú 

následkom nedodržiavania tohto návodu.
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Pred použitím stroja si pozorne 
prečítajte návod na obsluhu.

Tento produkt je vyrobený v súlade so 
schválenými normami.

POZOR! Reťazové píly sú nebezpečné! 
Nedbalé alebo nesprávne používanie 
môže spôsobiť vážne alebo smrteľné 
zranenie.

Pri obsluhe stroja vždy používajte:
- ochrannú helmu
- ochranné slúchadlá
- ochranné okuliare

Reťazová píla má dvojitú ochrannú 
izoláciu.

Nevystavujte dažďu ani vlhku.

2. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNMI NA

STROJI
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3. POPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY

Popis stroja (viď obr. 1)

Reťaz 
Lišta  
Drapáková zarážka                                         
Ochranný kryt                                                  
Otvor na dolievanie oleja na mazanie reťaze          
Ochrana pravej ruky                                          
Nádržka s kontrolkou oleja na mazanie reťaze          
Kryt pohonu reťaze          
Reťazové koleso

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

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

Rýchlonapínacie držadlo  
Kábel so zástrčkou 
Zadná rukoväť 
Poistka spínača 
Predná rukoväť 
Ochranný kryt lišty 
Sériové číslo 
Spínač

Obsah dodávky

Stroj vyberte opatrne z obalu a skontrolujte, či sú nasledujúce diely kompletné:

POZOR! Ostré lišty!

Reťazová píla
Vodiaca lišta 

Pri poškodení kábla vytiahnite zástrčku 
zo siete!

Maximálna prípustná dĺžka lišty.

Hladina hluku a jej vplyv na životné 
prostredie zodpovedá Európskej 
smernici. Hladina hluku elektrickej píly 
je špecifikovaná v kapitole „Technické 
údaje“ a na etikete stroja.
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Reťaz 
Kryt lišty 
Nádoba na olej 
Návod na obsluhu

Ak diely chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste stroj kúpili.

4. VŠEOBECNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM

REŤAZOVEJ PÍLY
POZOR! Reťazovú pílu nikdy neupravujte. Používajte len originálne príslušenstvo 

a náhradné diely. Výrobca nezodpovedá za chyby spôsobené modifikáciou prístroja, alebo 

v prípade, že neboli dodržané bezpečnostné pokyny na správnu obsluhu reťazovej píly 

uvedené v tomto návode na obsluhu. Neoprávnené úpravy alebo neoriginálne náhradné 

diely môžu spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu.
Vždy dodržiavajte „bezpečnostné pokyny“.
Skontrolujte správnu montáž a nastavenie reťaze a vodiacej lišty.
Nezačínajte s rezaním skôr, než sa do reťaze dostane dostatočné množstvo oleja.
Nesprávne napínanie reťaze zvyšuje opotrebenie reťaze, reťazovej a vodiacej lišty, a môže
spôsobiť vážne poškodenie týchto dielov.
Nesprávne zaobchádzanie s predlžovacím káblom môže viesť k vážnemu poškodeniu
motora.

POZOR! 
- Nepoužívajte stočený predlžovací kábel.
- Minimálny prierez vodiča: 1 mm2

- Maximálna dĺžka kábla: 30 m
- Napätie: 230V - 240V

5. POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
POZOR! Nikdy nedržte elektrickú pílu iba jednou rukou, môže dôjsť k vážnemu zraneniu
obsluhujúcej osoby, pomocníkov alebo okoloidúcich. Elektrická reťazová píla je navrhnutá 
tak, aby ju bolo možné obsluhovať oboma rukami.

POZOR! Použitie príslušenstva, ktoré nie je v súlade s odporúčaniami uvedenými v návode
na obsluhu, môže viesť k vážnym zraneniam

Noste ochranný odev. Nenoste šperky ani voľné oblečenie, ktoré môžu zachytiť pohybujúce
sa časti píly. Odporúčame používať schválené bezpečnostné rukavice a pevnú obuv na 
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stabilný pracovný postoj (aj v prípade pomocníkov).
Noste na tieto účely schválené:

- ochranný štít alebo ochranné okuliare 
- ochranné slúchadlá 
- helmu 
- bezpečnostnú obuv s ochrannou výstužou, oceľovou špičkou a protišmykovou podrážkou
- odev, ktorý je pohodlný, ale nie voľný 
- schválené spevnené ochranné rukavice
- vždy so sebou noste lekárničku!
Dbajte na to, aby ostatné osoby udržiavali dostatočnú vzdialenosť od pracovného priestoru,
keď je reťaz píly spustená. Udržujte okoloidúcich, deti a domáce zvieratá mimo pracovnej 
plochy. Nedovoľte neskúseným osobám, aby obsluhovali elektrickú pílu alebo napájací kábel.
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Nepoužívajte pílu v daždi, snehu, vlhku
alebo v blízkosti vody. Vniknutie vody (vlhkosti) do motora môže spôsobiť jeho skrat.
Prístroj nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, ak ste unavení
alebo vyčerpaní. Prístroj nepoužívajte v prípade užívania liekov, ktoré by mohli ovplyvniť a 
obmedziť vaše rozhodovacie schopnosti pri bezpečnej obsluhe stroja. Udržujte všetky časti 
tela v dostatočnej vzdialenosti od reťaze, keď je motor píly zapnutý. Pred naštartovaním 
motora dbajte na to, aby sa reťaz píly nedostala do kontaktu s nežiaducim objektom.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť pred úrazom elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa uzemnených
kovových predmetov.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s napájacím káblom. Nikdy nedvíhajte ani
neprenášajte elektrickú pílu za napájací kábel. Neodpájajte pílu zo zásuvky ťahaním za kábel. 
Udržujte kábel mimo dosahu vody, oleja a ostrých predmetov. Vyhnite sa umiestňovaniu 
kábla pod dvere, ploty alebo iné vodivé kovové predmety.
Pred použitím skontrolujte reťazovú pílu a napájací kábel. Nepoužívajte pílu s poškodeným
káblom. Nechajte ju opraviť na autorizovanom servisnom mieste. Udržujte rukoväte suché, 
čisté a bez škvŕn od oleja.
Pred pripojením píly do siete elektrického napätia sa uistite, že všetky nástroje a kryty boli z
elektrickej píly odstránené.
Uistite sa, že predlžovací kábel je v dobrom stave a schválený na vonkajšie použitie. Uistite
sa, že rozmer kábla je dostatočný vzhľadom na výkon reťazovej píly. Pozrite si časť 
„VŠEOBECNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM REŤAZOVEJ PÍLY“.
Pílu prenášajte za predné držadlo, vypnutú a v bezpečnej vzdialenosti od tela. Nedotýkajte sa
spínača. Ak pílu prenášate alebo uskladňujete, vždy nasaďte kryt vodiacej lišty.
Pripojte reťazovú pílu do zásuvky vybavenej prúdovým chráničom.
Dvojitá ochranná izolácia! Vaša elektrická reťazová píla má dvojitú ochrannú izoláciu
na zvýšenú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Dvojitá ochranná izolácia obsahuje 
dve samostatné vrstvy elektrickej izolácie alebo jednu vrstvu izolácie dvojitej hrúbky medzi 
operátorom a vodiacim káblom prístroja. Prístroje s dvojitou ochrannou izoláciou môžu byť 
pripojené do bežnej 220-240 VAC zásuvky. Dodržujte rovnaké bezpečnostné opatrenia, ako 
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pri iných elektrických prístrojoch. Dvojitá ochranná izolácia poskytuje zvýšenú ochranu iba 
proti chybnej izolácii.
Utiahnite reťaz tak pevne, aby ju bolo možné ľahko posúvať aj rukou
Režte len drevo. Nepoužívajte pílu na iný než vymedzený účel. Nepoužívajte pílu na rezanie
kovu, plastov, muriva alebo nedrevených stavebných materiálov. Nepoužívajte lištu na 
odsunutie vetiev, koreňov alebo iných objektov.
Pri práci udržujte stabilný postoj a uistite sa, že sa v pracovnom priestore môžete bezpečne
pohybovať. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri pohybe cez korene, kamene, konáre, diery a 
pod. Zvlášť opatrní buďte pri práci vo svahu. Pracujte tak, aby ste kmeň mali po vašej pravej 
ruke a aby bol umiestnený medzi vami a vodiacou lištou. Pílu držte vždy oboma rukami čo 
najbližšie k telu na jednoduchšiu kontrolu ovládania. Ak je to možné, nechajte kmeň niesť 
váhu reťazovej píly. Pri pohybe vpred udržujte kmeň medzi vami a vodiacou lištou.
Pri rezaní na pílu príliš netlačte. Príliš veľký tlak na pílu môže pri dorezávaní kmeňa spôsobiť
stratu rovnováhy.
Kratšie kusy dreva pred rezaním upravte a pevne zaistite.
Venujte mimoriadnu pozornosť rezaniu tenkých konárov a kmeňov, pretože krehký materiál
môže byť zachytený reťazou, vymrštený proti obsluhe a môže tak spôsobiť stratu rovnováhy, 
prípadne vážne poranenie.
Odporúčame rezať iba také kmene, ktorých priemer zodpovedá dĺžke lišty, tak aby bolo
možné rez vykonať jediným pohybom. (Pozri „Technické údaje“, kde nájdete odporúčané 
dĺžky vodiacich líšt pre váš model reťazovej píly).
Pred opravou alebo údržbou reťazovej píly vždy odpojte zástrčku zo zásuvky.
Vaša reťazová píla spĺňa všetky príslušné bezpečnostné normy. Opravy smie vykonávať len
odborný personál s použitím výhradne originálnych dielov.
Pred použitím dôkladne skontrolujte poškodené časti píly, aby ste zabránili prípadným
poruchám a zaistili bezpečnú prevádzku. Skontrolujte, či sú všetky pohyblivé časti píly 
dobre nasadené a nastavené. S výnimkou údržby popísanej v tomto návode na obsluhu sa 
poškodené diely alebo spínač musia meniť na autorizovanom servisnom mieste. S pílou 
nepracujte v prípade, že spínač nefunguje správne.
Skladujte pílu na bezpečnom a suchom mieste, mimo dosahu detí, so zástrčkou vytiahnutou
zo siete a s ochranným krytom nasadeným na lište.

6. OCHRANA PROTI SPÄTNÉMU RÁZU
POZOR! K spätnému rázu môže dôjsť, keď sa predná časť lišty dostane do kontaktu s
objektom, alebo keď rezaný materiál zovrie reťaz v reze. Pri kontakte s objektom môže dôjsť 
k vymršteniu píly dozadu so súčasným pohybom lišty nahor a vzad smerom k obsluhe. 
Zovretie reťaze v reze môže viesť k rýchlemu spätnému pohybu lišty smerom k obsluhe. Obe 
tieto reakcie môžu viesť k strate kontroly nad pílou s následnými ťažkými úrazmi. Je preto 
nevyhnutné, aby sa používatelia oboznámili s príčinami spätného rázu a zabránili tak jeho 
vzniku použitím náležitej starostlivosti a správnych pracovných postupov. 
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POZOR! Je mimoriadne dôležité pred každým použitím skontrolovať funkčnosť brzdy reťaze
a stav nabrúsenia reťaze, aby bola zachovaná potrebná úroveň bezpečnosti píly pri spätnom 
ráze. Viď „Technické údaje“.

POZOR! Zaistite, aby nedošlo ku kontaktu reťaze so zemou alebo s cudzími predmetmi.
Drôtené ploty predstavujú hroziace nebezpečenstvo spätného rázu. Dodržujte všetky 
bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili nebezpečenstvu vzniku spätného rázu a iných nehôd, 
ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia.

Ku spätnému rázu môže dôjsť, ak sa predná časť lišty dostane do kontaktu s cudzím
objektom.
Smer spätného rázu prebieha v rovnakej rovine s vodiacou lištou. Pri kontakte s objektom
môže dôjsť k vymršteniu píly dozadu so súčasným pohybom lišty nahor a vzad smerom 
k obsluhe. Elektrická píla môže byť odhodená aj inými smermi v závislosti od polohy píly v 
momente spätného rázu.

Základné pravidlá

Zoznámenie sa s príčinami a charakterom spätného rázu pomáha znížiť alebo eliminovať
moment neočakávanej situácie. Moment prekvapenia zvyšuje riziko nehody. Väčšina 
spätných rázov je slabá, niektoré sú ale veľmi nebezpečné a všetky sa stávajú veľmi rýchlo.
Reťazovú pílu držte pevne oboma rukami. Pri spustenom motore majte pravou ruku na zadnej
rukoväti a ľavú ruku na prednej rukoväti. Rukoväť držte pevne všetkými prstami, ktoré objímu 
rukoväť píly. Pevné držanie vám pomôže znížiť spätný ráz a umožní Vám mať pod kontrolou 
celú pílu.
Väčšina nehôd spôsobených spätným rázom vzniká v súvislosti s odstraňovaním konárov.
Udržujte stabilný postoj. Uistite sa, že miesto, na ktorom režete, je bez akýchkoľvek prekážok, 
ktoré by mohli spôsobiť stratu vašej rovnováhy. Nedovoľte, aby sa špička vodiacej lišty dotkla 
polena, konára alebo akejkoľvek prekážky, ktorá by mohla byť zasiahnutá pri prevádzke píly a 
spôsobiť spätný ráz.
Rezanie vykonávajte maximálne vo výške ramien. Nerežte špičkou lišty
Neobsluhujte reťazovú pílu iba jednou rukou!
Pri rezaní udržujte maximálne otáčky.
Dávajte veľký pozor pri rezaní s koncom vodiacej lišty / reťaze (na spodnej strane polena).
Sila otáčok reťaze tlačí pílu smerom dozadu, a ak operátor nemá dostatočnú kontrolu, 
nebezpečná zóna spätného rázu sa môže priblížiť späť k zárezu a tým spôsobiť spätný ráz. 
Rezanie prostredníctvom spodnej časti reťaze (na hornej strane polena) ťahá pílu smerom 
dopredu. Tým tlačí silu proti stromu a poskytuje stálu oporu a dáva obsluhujúcemu možnosť 
väčšej kontroly nad pílou a následne aj nad kontrolou nebezpečnej zóny spätného rázu.
Dodržujte pokyny na údržbu a ostrenie reťaze a vodiacej lišty. Pri výmene reťazí a vodiacich
líšt používajte iba varianty odporúčané výrobcom. Viď „Technické údaje“.
Čím menší je rádius pri rezaní koncom vodiacej lišty, tým je menšie riziko vzniku spätného
rázu.
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Pri použití rezacieho zariadenia a udržiavaním ostrej reťaze výrazne znižujete riziko sily
spätného rázu.

7. BRZDA REŤAZE S OCHRANOU PROTI

SPÄTNÉMU RÁZU
Píla je vybavená automatickou brzdou, ktorá zastaví pohyb reťaze, ak počas rezania dôjde 
k spätnému rázu. Brzda reťaze znižuje riziko nehody, ale vzniku nehody môže zabrániť iba 
operátor.

POZOR! Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri obsluhe reťazovej píly a nedovoľte, aby 
v nebezpečnej zóne spätného rázu došlo ku kontaktu s cudzím objektom.

Brzda (obr. 8, A) sa spúšťa buď manuálne (použitím ľavej ruky) alebo automaticky
pôsobením zotrvačnej sily na závažie umiestnené pod predným krytom. Keď dôjde k jej 
aktivácii, mechanizmus ochrany proti spätnému rázu funguje v opačnom smere proti sile 
spätného rázu. Píla obsahuje klznú spojku, ktorá pílu chráni proti preťaženiu. Ak sa reťaz 
zastaví, aj keď je motor v chode, došlo k preťaženiu píly. Znížte tlak na pílu do tej miery, že 
dôjde k opätovnému spusteniu reťaze. V prípade, že dôjde k zaseknutiu píly vo vnútri stromu, 
ihneď pílu zastavte a uvoľnite ju.
Brzda sa dá aktivovať aj ručne sklopením predného ochranného krytu (obr. 8, B) dole k lište.
Účelom ochranného krytu proti spätnému rázu nie je len aktivácia brzdy reťaze. Jeho ďalšou
dôležitou funkciou je znížiť riziko kontaktu s reťazou píly v prípade, že operátor stráca kontrolu 
nad stlačením prednej rukoväti.
 Používajte brzdu reťaze ako „parkovaciu brzdu“, ak pílu prenášate alebo ju pokladáte na
zem. Okrem automatického spustenia v prípade spätného rázu môže byť brzda aktivovaná aj 
ručne a musí byť aktivovaná v prípade neúmyselného kontaktu s rotujúcou reťazou
Brzdu reťaze uvoľníte zatiahnutím ochranného krytu smerom späť k prednej rukoväti.
Ako bolo uvedené, spätný ráz je veľmi nebezpečný a vzniká veľmi rýchlo. Väčšina spätných
rázov je slabá a pri ich vzniku nedochádza k spusteniu brzdy reťaze. Ak táto situácia nastane, 
je dôležité, aby ste udržali pevné uchopenie píly a nepustili ju.
Brzda reťaze môže byť aktivovaná ručne alebo silou zotrvačnosti v závislosti od sily spätného
rázu a od smeru píly vo vzťahu k predmetu, pri ktorom došlo ku kontaktu s nebezpečnou 
zónou spätného rázu. 
- Ak je spätný ráz príliš silný a ľavá ruka je príliš ďaleko od ochranného krytu, brzda reťaze sa
  aktivuje silou zotrvačnosti brzdy reťaze proti sile spätného rázu. 
- Ak je spätný ráz slabý alebo ak je ľavá ruka v blízkosti ochranného krytu, brzda reťaze sa
  aktivuje manuálne pomocou ľavej ruky.
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Ak je reťazová píla otočená na stranu a operátor drží stranu prednej rukoväti, v prípade
spätného rázu ochranný kryt nezasiahne ľavú ruku, a tým nedôjde k aktivácii brzdy reťaze. V 
situácii tohto typu je zotrvačnosť jediný spôsob, ako aktivovať brzdu reťaze, ale rovnako ako v 
prípade manuálneho spustenia tento postup nemusí fungovať v každej situácii.

Kontrola brzdných pásov

POZOR! Pred údržbou alebo čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete.
POZOR! Pílu pravidelne čistite.

Odstráňte piliny, smolu a iné nečistoty z brzdy reťaze a bubna spojky. Opotrebenie a nečistoty
ovplyvňujú funkciu brzdy reťaze.
Pravidelne kontrolujte brzdné pásy a uistite sa, že nie sú tenšie ako 0,6 mm.

Kontrola ochranného krytu proti spätnému rázu

POZOR! Pred údržbou alebo čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete.
POZOR! Stroj riadne prezrite.

Skontrolujte viditeľné kazy ochranného krytu, ako napr. trhliny. 
Pohybujte ochranným krytom smerom dopredu a dozadu. Uistite sa, že sa pohybuje voľne a
nič nebráni jeho pohybu.

Kontrola manuálnej funkcie spustenia brzdy reťaze

POZOR! Pred údržbou alebo čistením, vždy vytiahnite zástrčku zo siete.

Kontrolujte brzdu reťaze denne alebo pri každom použití. Počas chodu držte pílu pevne ľavou
rukou za prednú rukoväť a pravou rukou za zadnú rukoväť. Pootočte ľavým zápästím a 
dotknite sa ochranného krytu, čím aktivujete brzdu reťaze bez toho, aby ste museli pustiť 
prednú rukoväť. Reťaz by sa mala okamžite zastaviť. 

Ak brzda reťaze nefunguje správne, nechajte ju opraviť na autorizovanom servisnom mieste.

8. PRAVÝ OCHRANNÝ KRYT
Pravý ochranný kryt chráni pravú ruku v prípade, že sa reťaz zasekne alebo vyskočí z drážky 
alebo pred zasiahnutím konárov, ktoré by ohrozili držanie pravej rukoväti. Uistite sa, že pravý 
ochranný kryt nie je poškodený.



59 SK

NÁVOD NA OBSLUHUELEKTRICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA 

Montáž vodiacej lišty a reťaze | Rezacie súčasti 

9. MONTÁŽ VODIACEJ LIŠTY A REŤAZE

(viď obr. 10 až 14)

POZOR! Pred údržbou alebo čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete.

POZOR! Pri manipulácii s reťazou používajte ochranné rukavice!

POZOR! Pílu pravidelne čistite.

POZOR! Uvoľnená reťaz môže vyskočiť z drážky a spôsobiť vážne zranenie a v krajnom

prípade ohroziť život.

Vymontujte rýchloupínacie držadlo (obr. 10, 1) a odstráňte kryt pohonu reťaze.

Nasaďte reťaz (obr. 11, 2) na špicu vodiacej lišty tak, aby hroty zubov na hornej strane lišty

smerovali smerom dopredu.

Pridržujte reťaz nad špicou vodiacej lišty (obr. 12, 3), pričom zadný koniec vodiacej lišty

umiestnite naproti pastorku, aby voči hnacej hlave zvieral uhol 45°. Voľný koniec reťaze 

omotajte okolo pastorka, vodiacu lištu nasuňte cez spojovaciu skrutku naproti hnacej hlave a 

reťaz vložte do vodiacej drážky.

Zasaďte čap (obr. 13, 4) do príslušného otvoru vo vodiacej lište.

Nasaďte kryt pohonu reťaze (obr. 13, 5).  

Zľahka utiahnite rýchloupínacie držadlo, napnite reťaz otáčaním reťazového kolesa 

(obr. 14, 6) v smere hodinových ručičiek.

Správne napnutú reťaz spoznáte podľa toho, že celá dosadá na vodiacu lištu, ale súčasne sa

dá ľahko zdvihnúť rukou z vodiacej lišty (obr. 14, 7).

Zdvihnite špicu hnacej lišty a súčasne rukou pritiahnite reťazové koleso, potom dotiahnite

rýchloupínacie držadlo (obr. 14, 8).

Napnutie novo nasadenej reťaze sa musí pravidelne kontrolovať, kým nezapadne na svoje 

miesto. Pravidelne ho kontrolujte aj naďalej, pretože má zásadný vplyv na kvalitu výkonu a 

životnosť píly.

Napnutie reťaze sa používaním uvoľní. Preto je potrebné ju pravidelne napínať.

Napnutie reťaze kontrolujte prinajmenšom zakaždým, keď doplňujete olej na mazanie reťaze.

10. REZACIE SÚČASTI
Táto časť vysvetľuje, ako správne používať a udržiavať správne rezacie súčasti:

eliminuje riziko spätného rázu

eliminuje riziko vypadnutia reťaze z drážky a jej poškodenia

zvyšuje efektivitu rezania

predlžuje životnosť reťaze
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Päť základných pravidiel

1. Používajte len odporúčané rezacie súčasti!  
     Viď „Technické údaje“ 
2. Z hľadiska optimálnej funkčnosti píly je dôležité udržiavať rezacie zuby ostré 
     Postupujte podľa pokynov a dodržiavajte odporúčania týkajúce sa ostrenia. Poškodená alebo

zle udržiavaná reťaz zvyšuje riziko nehody.
3. Udržujte správnu výšku hĺbkomera! (obr. 21, B) 
     Opotrebovaný hĺbkomer zvyšuje nebezpečenstvo spätného rázu!
4. Udržujte reťaz správne napnutú! 
     Voľná reťaz sa ľahko uvoľní z drážky vodiacej lišty a zvyšuje riziko jej opotrebenia!
5. Zaistite správnu funkčnosť systému automatického premazávania a správnu údržbu rezacích
     prvkov!

11. MAZANIE REŤAZE A VODIACEJ LIŠTY

POZOR! Použitie nevhodného oleja so sebou nesie riziko poškodenia rezacích prvkov a v
krajnom prípade aj ohrozenie života.

Olej na mazanie reťaze

Reťaz a lišta sa premazávajú systémom automatického premazávania. Odporúča sa
používať výlučne olej určený na reťazové píly, ktorý má dobrú adhéziu a viskozitu bez ohľadu 
na počasie. Pri voľbe oleja je dôležité, aby viskózne vlastnosti zvoleného oleja zodpovedali 
vplyvom ročného obdobia, v ktorom sa píla používa.
Odporúčame vám používať biologicky odbúrateľný olej s ohľadom na ochranu vašej píly, ako
aj s ohľadom na životné prostredie
Ak nemáte olej určený na reťazové píly, môžete použiť olej do prevodoviek typu EP 90.
Ak potrebujete poradiť s výberom vhodného oleja, obráťte sa na náš servis.

POZOR! Nikdy nepoužívajte použitý motorový olej!

Použitý motorový olej obsahuje nečistoty, ktoré môžu poškodiť olejovú pumpu, vodiacu lištu
aj reťaz.

Doplňovanie oleja na mazanie reťaze

Vami zakúpený model reťazovej píly je vybavený systémom automatického premazávania.

Kontrola automatického systému premazávania

Na kontrolu systému mazania reťaze uveďte pílu do prevádzky, podržte vodiacu lištu asi
20 cm od upevneného svetlého predmetu. Pílu nechajte bežať v strednom rozsahu otáčok; na 
svetlom predmete sa vytvorí ľahká olejová stopa.
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Olej v nádrži vystačí asi na 20 minút nepretržitej prevádzky.
Ak máte pochybnosti o funkčnosti premazávacieho systému, a ani nasledujúce kroky tento
stav nezlepšia, nechajte ju opraviť v autorizovanom servise.
- Skontrolujte, či na vodiacej lište nezostala olejová stopa, a ak je tomu tak, olej zotrite.
- Skontrolujte drážku vo vodiacej lište, v prípade potreby ju očistite od zvyškov oleja.
Skontrolujte, či nedošlo k zaneseniu pastorka na špici píly. V prípade potreby ho vyčistite a
premažte.

Kontrola opotrebenia reťaze

POZOR! Pred údržbou alebo čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete.
POZOR! Stroj riadne prezrite.

Pred každým použitím skontrolujte, či reťaz:

nemá popraskané nity a spoje
nie je stuhnutá
nemá opotrebené nity a články
dĺžka zuba je minimálne 3 mm (1/8“)

Každý takýto nedostatok je indikátorom opotrebovania reťaze, ktorá sa preto musí vymeniť.

Kontrola hnacieho pastorka

POZOR! Pred údržbou alebo čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete.
POZOR! Stroj riadne prezrite.

Hnací pastorok pravidelne kontrolujte. Hneď, ako dôjde k jeho výraznému opotrebovaniu,
vymeňte ho.

12. UVEDENÍ DO PROVOZU

Zapnutie a vypnutie píly

POZOR! Pri zapnutí vždy zaujmite stabilný postoj na rovnom a pevnom podklade. Reťaz píly
sa nesmie dotýkať ničoho iného, než práve rezaného dreva.

POZOR! Udržujte ostatné osoby mimo pracovnej plochy.

Zapnutie

Ľavou rukou pevne uchopte prednú rukoväť.
Pravou rukou pevne uchopte zadnú rukoväť.
Pravým palcom stlačte a pridržte poistku spínača a ukazovákom stlačte spínač.
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Vypnutie

Pílu vypnite uvoľnením spínača.
Ak sa píla nezastaví, odblokujte brzdu reťaze a odpojte napájací kábel.

13. POKYNY NA SPRÁVNE POUŽITIE

Naostrenie reťaze pilníkom

POZOR! Zle nabrúsené ostrie zubov zvyšuje riziko spätného nárazu!

Všeobecné pokyny týkajúce sa ozubenia píly

Drevo nikdy nerežte pílou s tupou reťazou. V prípade, že je nutné pri rezaní použiť väčšiu silu,
je to tým, že zuby reťaze sú tupé. Ďalším indikátorom otupenia píly je odlietavanie pilín, 
namiesto hoblín.
Ostrá reťaz produkuje pri rezaní veľké hobliny a hladko preniká drevom.
Časť reťaze, ktorá vykonáva rez, sa nazýva rezný článok. Ten sa skladá zo zuba (obr. 21, A) a
hĺbkomera (obr. 21, B). Rozdiel vo výške medzi týmito dvoma prvkami určuje hĺbku rezu.
Keď ostríte pílu pilníkom, dbajte na:
- uhol horného plátku 
- uhol rezu 
- uhol horizontálneho pilovania 
- priemer pilníka 
- hĺbku pilníka

Bližšie informácie nájdete v časti „Technické údaje“.

Pilovanie reťaze píly je bez príslušných pomôcok veľmi náročné. Odporúčame použiť špeciálny 
držiak pilníka. Jeho použitie je zárukou dostatočného naostrenia, a tým aj zníženia rizika 
spätného nárazu.

Pilovanie zubov reťaze

Na dosiahnutie správneho nabrúsenia zubov je potrebné použiť guľatý pilník a pilníkový
držiak.
Na zistenie správnych parametrov pilníka a jeho držiaka pozri časť „Technické údaje“.
Reťaz pilujte len vtedy, ak je správne napnutá. Uvoľnená reťaz sťažuje pilovanie
Vždy pilujte od vnútornej strany zuba smerom von. Pri spätnom ťahu pilník zdvihnite.
Najprv naostrite hroty zubov na jednej strane. Potom pílu otočte a pilujte hroty zubov na
strane druhej.
Hroty zubov ostrite tak, aby boli rovnako dlhé. Keď horizontálna dĺžka klesne pod 3 mm
(1/8“), reťaz je opotrebovaná a nedá sa ďalej používať.
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Prerezávanie

POZOR! Ak reťaz píly uviazne v záreze, zastavte pílu!
POZOR! Nepokúšajte sa ju uvoľniť trhaním. Mohlo by dôjsť k neočakávanému uvoľneniu
reťaze a dôjsť k poraneniu. Pílu opatrne uvoľnite ťahom.

Pri rezaní kmeňa ležiaceho na zemi existuje riziko, že sa píla zasekne, alebo že sa kmeň
rozštiepi. Minimalizácia tohto rizika je však zložitá.
Veďte priamy rez kmeňom. Pri dokončovaní rezu dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste pílu
nezarezali do zeme. Rez vykonávajte s pílou nastavenou na maximálne otáčky. Buďte 
pripravení na prerezanie kmeňa ku koncu rezu.
- Ak sa dá kmeň otočiť, prestaňte rezať vo chvíli, kedy sa dostanete do 2/3 kmeňa.
- Kmeň otočte a dokončite 1/3 chýbajúci prierez zhora.
Pri rezaní kmeňa podloženého na jednej strane je veľmi pravdepodobné, že sa kmeň
rozštiepi, ak povediete priamy rez zhora nadol.
- Najprv kmeň narežte zospodu (približne do 1/3 priemeru kmeňa).
- Dokončite rez zhora.
Pri rezaní podopretého kmeňa na oboch koncoch pri vedení priameho rezu zhora existuje
veľká pravdepodobnosť, že sa píla zasekne uprostred rezu.
- Urobte zárez do kmeňa zhora (cca 1/3 priemeru kmeňa).
- Rez dokončite zdola.

Odstraňovanie vetiev

POZOR! K väčšine nehôd v dôsledku spätného nárazu dochádza pri odstraňovaní vetiev.
Preto venujte maximálnu pozornosť eliminácii tohto rizika.

Všetky princípy uplatňované v oddiele venovanom prerezávaniu sa týkajú aj rezania silných
konárov.
Komplikované prípady odstraňovania vetiev vykonávajte v niekoľkých fázach
Zaujmite bezpečný postoj odstránením všetkých predmetov, o ktoré by ste sa mohli potknúť.
Kmeň stromu, ktorý orezávate, majte vždy po svojej pravici. Na lepšiu kontrolu si telo píly 
udržujte čo najbližšie k telu.

Výrub

POZOR! Výrub je činnosť, ktorá vyžaduje značné skúsenosti. Ak nemáte skúsenosti s
rúbaním stromov, túto činnosť nevykonávajte! Nevykonávajte žiadne činnosti, s ktorými 
nemáte dostatočné skúsenosti!

POZOR! Začínajúci používatelia reťazových píl by mali začať zbierať skúsenosti s pílou
rezaním kmeňov s oporou, napríklad na drevenom stojane.

POZOR! Používateľom, ktorí nemajú dostatok skúseností, odporúčame, aby nerúbali kmene
s priemerom väčším, než je dĺžka vodiacej lišty ich píly.



FZP 2001-E

64SK Pokyny na správne použitie | Údržba a uskladnenie

Nebezpečná zóna

Nebezpečná zóna sa rozprestiera v bezprostrednom okolí stromu a to do vzdialenosti, ktorá
činí 2,5 násobok výšky stromu. Zaistite, aby počas výrubu do tejto zóny nevnikla žiadna 
osoba.

Smer výrubu

Pred pílením stromu vyprázdnite pracovný priestor od cudzích predmetov, ktoré by mohli
sťažiť výrub a následné odstraňovanie vetiev. Zásadným predpokladom bezpečnej práce je 
voľný pohyb a stabilný postoj.
Ďalej je veľmi dôležité, aby nedošlo k zaklesnutiu dvoch stromov. Zaklesnutý strom je veľmi
nebezpečný.
Hoci si určíte smer pádu stromu, vždy počítajte aj s variantom, že strom dopadne inam.
Smer pádu stromu ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako napr. prirodzený záklon stromu, smer
vetra, rozmiestnenie a hustota vetiev, prípadne sneh.
Po zvážení všetkých týchto faktorov zistíte, že nemáte na výber a vami teoreticky naplánovaný
a preferovaný smer plánu nie je reálny.
Ďalším dôležitým faktorom ovplyvňujúcim vašu osobnú bezpečnosť je prípadná existencia
suchých konárov, ktoré by v priebehu výrubu mohli ohroziť vašu bezpečnosť.

Prerezávanie konárov stojacich stromov / Ústupová zóna

Odstráňte všetky konáre okolo základne stromu, ktoré by vám mohli prekážať pri práci. 
Najbezpečnejšie je rezať zhora nadol, pričom kmeň stromu by ste mali mať medzi vami a 
reťazou píly. Nikdy nerežte vetvy nachádzajúce sa nad úrovňou vašich ramien. Vyčistite podrast 
okolo stromu a stanovte si ústupovú a únikovú zónu s ohľadom na hroziace prekážky (kamene, 
konáre, diery, atď.). Vaša ústupová zóna musí smerovať pod uhlom cca 135° smerom dozadu od 
padajúceho stromu.

Výrub

Rúbe sa tromi rezmi: tzv. „horný rez“, ďalej potom tzv. „spodný“ alebo tzv. „vodorovný“ rez
tvorí tzv. „zárez“, ktorý určuje smer pádu rúbanému stromu. Konečným rezom je tzv. „rúbací 
rez“, po ktorom sa strom zrúti

Zárez

Aby ste mohli vykonať zárez, začnite rezom horného záseku. S použitím spodnej časti
vodiacej lišty vykonajte rez v sklone 45° v pravom uhle voči smeru plánovaného pádu.
Následne vykonajte spodný zásek, a to tak, aby sa presne stretol so spodnou stranou
horného záseku.
Výška zárezu by mala činiť cca 1/4 priemeru stromu v uhle 45°.
Línia vnútorného uhla zárezu musí byť vodorovná, a síce presne v pravom uhle voči smeru
pádu.
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Hlavný („rúbací“) rez

Rúbací rez sa vykonáva zo zadnej strany stromu a musí byť tiež vodorovný.
Postavte sa tak, aby ste mali strom po svojej ľavej ruke a režte spodnou stranou vodiacej lišty
(zatiahnutie reťaze).
Hlavný rez umiestnite cca 3-5 cm (1 ½ - 2 „) nad spodným zásekom.
Režte pílou spustenou na maximálne otáčky. Pílou pomaly vnikajte do stromu. Pozor na
pohyb stromu v opačnom smere, než je požadovaný smer pádu. Do hlavného rezu vložte klin 
alebo rúbaciu vložku hneď, ako to dovolí hĺbka rezu.
Po dokončení rezu musí byť hlavný rez paralelný so zárezom a súčasne musí zostávať
prúžok dreva tzv. nedorez s minimálnou šírkou 1/10 priemeru stromu.
Účelom nedorezu je slúžiť ako pánt, ktorý zaisťuje požadovaný smer zhodenia
Ak je nedorez príliš malý, alebo ak došlo k jeho prerezaniu, alebo sa zárez a hlavný rez
nestretli, smer pádu stromu je nekontrolovateľný.
Ak sa zhoduje hlavný rez so zárezom, strom začne padať, a to sám od seba alebo s použitím

klinu alebo rúbacej vložky.

14. ÚDRŽBA A USKLADNENIE
POZOR! Pred čistením aj údržbou vždy vypnite motor!

Tu je niekoľko pokynov týkajúcich sa údržby vašej reťazovej píly. Ak máte pochybnosti o 
ktoromkoľvek z nich, kontaktujte svoje servisné stredisko.

Skontrolujte napájací kábel a zástrčku, či nie sú poškodené. Poškodený kábel alebo zástrčku
je nutné vymeniť.
Ventilačné otvory udržujte v čistote a otvorené.
Vyčistite brzdu reťaze a zaistite jej správnu funkčnosť. 
Kontrolujte systém automatického premazávania reťaze.
Pravidelne kontrolujte vodiacu lištu zo všetkých strán. Skontrolujte, či je olejový kanál čistý.
Vyčistite vodiacu drážku.
Kontrolujte napnutie reťaze, hroty zubov a priechodnosť (otáčanie) reťaze.
Kontrolujte stav pastorka, v prípade opotrebenia je nutné ho vymeniť.
Odstráňte ostrapkanie na hranách vodiacej lišty.
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15. TECHNICKÉ ÚDAJE
Model ........................................................................................................................................................... FZP 2001-E

Motor 2200

Menovité napätie ................................................................................................................................. 230-240 VAC 
Menovitý výkon ............................................................................................................................................. 2200 W 
Sieťová frekvencia .............................................................................................................................................. 50 Hz 
Spojka ........................................................................................................................................................................ Áno
Elektronická kontrola štartovania ....................................................................................................................  Áno

Hmotnost

Bez vodiacej lišty a reťaze  ............................................................................................................................. 4,4 kg 
s 16“ lištou a reťazou  ....................................................................................................................................... 5,1 kg

Mazanie reťaze

Kapacita olejovej nádrže ............................................................................................................................ 0,13 litra
Olejová pumpa ....................................................................................................................................... automatická

Hladina hluku

Ekvivalent intenzity hluku podľa medzinárodných štandardov  ................................................ 105 dB(A)

Vibrácie

Predná rukovať  ....................................................................................................................................... 2,788 m/s2 

Zadná rukovať ............................................................................................................................................. 3,536 m/s2

Reťaz/vodiaca lišta
Odporúčaná dĺžka lišty  ..................................................................................................................... 16“/405 mm
Skutočná dĺžka rezania ..................................................................................................................... 16“/405 mm
Rýchlosť reťaze, menovitý výkon ................................................................... 12,5 m/sec., 7 zubov / pohon 
Počet hnacích článkov ..................................................................................................................................... 16“/57

( “= Inch=palec)
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NÁVOD NA OBSLUHUELEKTRICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA 

Likvidácia

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného 
komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie 
alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate 
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s 
národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie  
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

16. LIKVIDÁCIA


