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Řetězová pila
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte 
si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího použití.
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Popis stroje a obsah dodávky

Popis stroje (viz Obr. 1)

1. Bezpečnostní pojistka plynu 
2. Ovládání plynu
3. Hlavní vypínač 
4. Zátka palivové nádrže
5. Zátka olejové nádrže
6. Přední madlo

7. Řetěz
8. Vodící lišta
9. Bezpečnostní brzda
10. Madlo startování
11.  Šroub krytu vzduchového fi ltru
12. Ovládání sytiče
13. Aretace plynu

Obsah balení: Benzínová pila, Lišta 405 mm, řetěz Oregon, plastový kryt lišty, kalibrovaná nádoba na přípravu 
palivové směsi, náhradní zapalovací svíčka, sada nářadí s pilníkem. 

4. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY

Obr. 1
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5. INSTALACE OPĚRNÝCH ZUBŮ, 
VODÍCÍ LIŠTY A ŘETĚZU 

 POZOR! Při instalaci a při provádění kontrol 
řetězu používejte vždy ochranné rukavice, abyste 
zabránili zraněním způsobeným ostrými břity 
řetězu.

Instalace opěrných zubů

 Pomocí přiloženého šestihranného klíče a šroubů 
připevněte opěrné zuby, viz obrázek (Obr. 2). 

Instalace vodící lišty a řetězu 

 Páka bezpečnostní brzdy (Obr. 1, bod 9) musí být 
odjištěna (přitáhněte směrem k hornímu madlu)

 Povolte dvě matice a sejměte kryt řetězky 
(Obr. 3, bod 1).

 Řetěz nasaďte na lištu a poté navlékněte na 
řetězku (pastorek). Současně přidržujte řetěz na 
liště

 POZOR! Čep dopínání řetězu (Obr. 3, bod 2) 
musí zapadnout do otvoru v liště (Obr. 3, bod 3). 
Polohu tohoto čepu lze nastavit šroubem pro 
dopínání řetězu (Obr. 5)

 POZOR! Dbejte na to, aby byl řetěz vždy správně 
usazen v prstenci řetězky (Obr. 4). V případě, že 
tomu tak není může dojít k poškození pily.

 Nasaďte zpět kryt řetězky. Šrouby zcela 
neutahujte, dotáhněte je pouze rukou, aby bylo 
možné dopnout řetěz  

 Řetěz dopněte dopínacím šroubem (Obr. 5) 
a následně dotáhněte matice krytu řetězky 
přiloženým trubkovým klíčem  

 POZOR! Napnutí řetězu je správné, můžete-li 
řetěz zvednout z vodicí lišty a je-li jeho výška 
v horizontální poloze uprostřed vodicí lišty 
3 až 4 mm.

Obr. 2

Obr. 3
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Palivo a olej pro mazání řetězu

6. PALIVO A OLEJ PRO MAZÁNÍ ŘETĚZU 

Naplnění nádržky olejem 

 POZOR! Nový řetěz vyžaduje určitou dobu záběhu, která trvá zhruba 5 minut. V této fázi je velmi důležité 
mazání řetězu. Po této době záběhu zkontrolujte napnutí řetězu a je-li to nutné, proveďte jeho další seřízení.

 Nádržka na olej u dodané pily je prázdná. Před prvním použitím pily naplňte tuto nádržku olejem.
 Používejte pouze olej určený pro ztrátové mazání 
 Odšroubujte víčko plnicího otvoru (Obr. 6, bod 1).
 Nalijte do nádržky olej (dávejte pozor, abyste zabránili znečištění oleje během plnění nádržky).
 Zašroubujte víčko plnicího otvoru 

 POZOR! Nepoužívejte olej, který byl již použit nebo zpracován, protože by mohlo dojít k poškození 
olejového čerpadla.

Příprava palivové směsi 

 POZOR! Nikdy nedoplňujte palivo do palivové nádrže na uzavřeném a nevětraném místě.

 POZOR! Nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jiskření.

 POZOR! Nádrž nepřelijte. Před nastartováním motoru zajistěte, aby byly setřeny všechny zbytky rozlitého 
paliva.

 POZOR! Je-li motor horký, NEDOPLŇUJTE PALIVO.

 Pro tento typ dvoutaktního motoru je používán mix bezolovnatého benzínu s olejem pro dvoutaktní motory 
v poměru 25 : 1.

 POZOR! Palivová směs namíchaná v jiném poměru než 25 : 1 může způsobit poškození motoru. Ujistěte 
se, zda je tato směs namíchaná správně.

 Při míchání benzínu s motorovým olejem pro dvoudobé motory používejte pouze benzín, který neobsahuje 
ŽÁDNÝ ETANOL nebo METANOL (typy alkoholu). 

 Používejte kvalitní benzín s oktanovým číslem 95 nebo vyšším. Takto pomůžete zabránit možnému 
poškození palivového systému a jiných částí motoru.

 Pro namíchání palivové směsi doporučujeme použít kalibrovanou nádobu přiloženou v balení pily. 
NEPROVÁDĚJTE MÍCHÁNÍ BENZÍNU A OLEJE PŘÍMO V PALIVOVÉ NÁDRŽI.

 Odšroubujte zátku palivové nádrže (Obr. 6, bod 2) a nalijte palivo. Poté našroubujte zátku zpět.  
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Skladování paliva

Skladujte palivo pouze v čistém, bezpečném 
a schváleném kanystru. Nastudujte si a dodržujte 
místní předpisy týkající se typu a umístění kanystrů 
s palivem.

 POZOR! Palivo pro dvoudobé motory se může 
separovat. Před každým použitím každý kanystr 
s palivem řádně protřepejte.

 POZOR! Skladované palivo stárne. Nemíchejte si 
více paliva, než předpokládáte, že spotřebujete do 
jednoho měsíce.

7. PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ

 DŮLEŽITÉ: Dbejte pokynů pro přípravu palivové směsi! Nedodržení pokynů může vést k poškození 

motoru! Nepoužívejte palivo, které bylo skladováno déle než dva měsíce. Palivová směs skladovaná déle 

než dva měsíce způsobí problémy při startování a nižší výkon motoru. Bude-li palivová směs skladována 

déle než dva měsíce, měla by být odstraněna a musí být použito nové palivo. 

 Zkontrolujte poškozené, opotřebené nebo chybějící součásti stroje. Nikdy stroj nepoužívejte, je-li 

poškozený, nesprávně seřízeny nebo je nekompletní

 Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění šroubů, matic a montážních prvků. Uvolněné šrouby dotáhněte. 

 Zkontrolujte, zda není znečištěn vzduchový fi ltr. Před zahájením práce odstraňte ze vzduchového fi ltru 

všechny nečistoty.

 Zkontrolujte dopnutí řetězu. Správně dopnutý řetěz můžete zvednout uprostřed vodicí lišty v horizontální 

poloze 3 až 4 mm

 Udržujte rukojeti suché, čisté a bez skvrn od oleje nebo paliva.

 Ujistěte se, zda nedochází k únikům z palivové nádrže.

 Zkontrolujte pracovní plochu, předmět řezaní a směr řezání. Odstraňte překážky.

 Nikdy nezačínejte práci, pokud není pracovní plocha čistá, nemáte stabilní postoj a nemáte naplánovanou 

únikovou cestu před padajícím stromem.

 Dbejte zvýšené opatrnosti a udržujte kolemjdoucí a domácí zvířata mimo pracovní prostor, a to ve 

vzdálenosti minimálně 2,5 násobku délky řezaného objektu.

Obr. 6

2 1
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Brzda řetězu (Obr. 1, bod 9)

Tato pila je vybavena automatickou brzdou, která zastaví rotaci řetězu v případě, že během provozu dojde 
k zpětnému nárazu. Brzda je spouštěna automaticky působením setrvačné síly na závaží umístěné pod předním 
krytem. Tuto brzdu lze také obsluhovat ručně sklopením předního ochranného rámu dolů směrem k liště. 
Brzda se opět uvolní přitažením předního ochranného rámu zpět k madlu pily.

 POZOR! Před každým použitím ověřte následujícím způsobem, že je brzda řetězu funkční.

Kontrola funkce brzdy

 Položte pilu v chodu na zem a na 1 až 2 sekundy ji nechejte v chodu v maximálních otáčkách.
 Zatlačte páku brzdy (Obr. 1, bod 9) dopředu. Řetěz by se měl ihned zastavit.

 POZOR! Zastavuje-li se řetěz pomalu nebo nezastaví-li se vůbec, pilu nepoužívejte a kontaktujte 
autorizované servisní středisko.

 Chcete-li brzdu uvolnit, přitáhněte páku brzdy směrem k horní rukojeti tak, abyste uslyšeli typický cvaknutí.

 POZOR! Ujistěte se, zda je funkce brzdy řetězu v pořádku. Správně fungující brzda řetězu Vás ochrání 
proti případnému úrazu, který může způsobit zpětný ráz. 
V případě, kdy brzda nepracuje správně, svěřte její seřízení nebo opravu autorizovanému servisu.

8. SPUŠTĚNÍ A VYPNUTÍ PILY  

 VAROVÁNÍ
 Před nastartováním motoru se ujistěte, že se řetěz volně pohybuje po liště a nedotýká se žádného cizího 

předmětu.
 Při minimálních otáčkách motoru se řetěz pily nesmí otáčet. V opačném případě kontaktujte autorizované 

servisní středisko, aby provedlo kontrolu a problém odstranilo.
 Před nastartováním motoru se ujistěte, že se páčka plynu pohybuje volně.

 UPOZORNĚNÍ: Vystavení vibracím může způsobit poškození zdraví osob, které trpí problémy 
oběhového systému nebo nervovými problémy. Pokud se projeví fyzické symptomy, jako znecitlivění, 
snížení citlivosti, snížení normální sily nebo změny zabarveni pokožky, obraťte se na lékaře. Tyto symptomy 
se obvykle projeví na prstech, rukou nebo zapěsti.

Startování studeného motoru 

1. Nastavte hlavní vypínač do horní polohy (viz Obr. 7, bod 1)
2. Vytáhněte páčku sytiče (Obr. 7, bod 2), ale nemanipuluje s páčkou ovládání plynu.
3. Pilu položte na rovnou zem tak, aby byla stabilní a tahejte za rukojeť startovací šňůry, dokud nedojde 

k protočení motoru (motor projeví snahu nastartovat) (Obr. 8).
4. V tomto okamžiku zatlačte páčku sytiče zpět (Obr. 7, bod 2) a opětovným taháním za startovací šňůru 

motor nastartujte.  
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  POZOR! Příliš dlouhé protáčení motoru 
s vytaženou páčkou sytiče způsobí přeplavení 
motoru a problémy s jeho startováním.

5. Před zahájením práce nechejte motor několik 
minut zahřívat na provozní teplotu.

Startování zahřátého motoru

1. Nastavte horní vypínač do horní polohy 
(viz Obr. 7, bod 1)

2. Tahejte za rukojeť startovací šňůry, dokud 
nedojde k nastartování motoru (Obr. 8)
NEPOUŽÍVEJTE SYTIČ!

 POZOR! Došlo-li k úplnému spotřebování paliva 
v palivové nádrži, po doplnění paliva zopakujte 
kroky pro STARTOVÁNÍ STUDENÉHO MOTORU.

Regulace otáček   

 Pro zvýšení otáček stiskněte nejdříve dlaní 
bezpečnostní pojistku plynu (Obr. 7, bod 4) 
a posléze palcem stlačte páčku ovládaní plynu 
(Obr. 7, bod 5) 

 Pro snížení otáček uvolněte páčku ovládání plynu  
 
Zastavení motoru

 Uvolněte páčku ovládání plynu (Obr. 7, bod 5) a přepněte hlavní vypínač do polohy „Stop“ (Obr. 1, bod 1) . 

 VAROVÁNÍ 
Výfukové plyny motoru obsahují chemické látky, které jsou zdraví škodlivé. Nikdy tyto plyny nevdechujte. 
Pilu vždy startujte mimo budovu.     

Kontrola mazání řetězu

 POZOR! Dodržujte bezpečnostní opatření 
a zabraňte kontaktu vodicí lišty s povrchem 
terénu. Používejte toto nářadí bezpečně a udržujte 
minimální vzdálenost od země 20 cm.

 Před zahájením práce zkontrolujte namazání 
řetězu a množství oleje v nádržce pily. Zapněte 
pilu a držte ji nad zemí. Uvidíte-li zvětšující se 
stopy po oleji, mazání řetězu probíhá správně. 
Nebudou-li na zemi žádné stopy oleje, nastavte 
sílu mazaní na spodní straně pily (Obr. 9) 

Obr. 7
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4
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1

Obr. 8

Obr. 9

Spuštění a vypnutí pily
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 V případě, že ani poté není řetěz dostatečně mazán, očistěte výstupní otvor pro olej (pod krytem řetězky), 
horní otvor napínání řetězu a rozvod oleje, případně kontaktujte autorizované servisní středisko. 

9. SEŘÍZENÍ NAPNUTÍ ŘETĚZU

 POZOR! Během provozu má řetěz pily působením vyšší teploty tendenci se prodlužovat. Delší řetěz se 
uvolňuje a může sklouznout z vodicí lišty.

 Povolte upínací matice krytu řetězky.
 Ujistěte se, že je řetěz nasazen ve vodicí drážce vodicí lišty.
 Pro otočení seřizovacího šroubu napnutí řetězu (Obr. 5) použijte šroubovák. Otáčejte seřizovacím 

šroubem, dokud nedosáhnete požadovaného napnutí řetězu (měli byste řetěz zvednout uprostřed vodicí 
lišty v horizontální poloze zhruba do výšky 3 až 4 mm).

 Pevně utáhněte upínací matice vodicí lišty.

 POZOR! Řetěz příliš nenapínejte. Přílišné napnutí zahřátého řetězu může vést k jeho nadměrnému 
napnutí po vychladnutí.

  

 
 

 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

Spuštění a vypnutí pily | Seřízení napnutí řetězu | Řezání



CZ

ŘETĚZOVÁ PILA NÁVOD K OBSLUZE

41Řezání

  
 

 

  
 

  
 

  

  

  

 

  

 
  

  

 

  

Obr. Kácení

3

21



CZ 42

FZP 4516 B

Řezání | Čištění a údržba nářadí
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14. TECHNICKÉ PARAMETRY 

Typ ................................................................................................................................................................................................FZP 4516 B
Motor ............................................................................................................................................................................................... 45,2 cm3

Maximální výkon motoru ..................................................................................................................................... 1,7 kW / 7500 rpm
Maximální rychlost motoru s řezacím nástrojem .....................................................................................................10 000 rpm
Maximální rychlost motoru při volnoběhu ..................................................................................................................... 2 800 rpm
Délka lišty ....................................................................................................................................................................................... 405 mm 
Dělení řetězu .............................................................................................................................................................................0,325 inch
Šířka vodící drážky ........................................................................................................................................................................ 1,5 mm 
Počet vodících článků řetězu .............................................................................................................................................................. 66
Průměr pilníku ....................................................................................................................................................................................4 mm
Hmotnost (bez lišty a řetězu) ........................................................................................................................................................5,1 kg
Rozměry (včetně lišty a řetězu) ......................................................................................................................410 x 235 x 265 mm
Palivová směs (benzín : olej) ........................................................................................................................................................ 25 : 1
Kapacita palivové nádrže............................................................................................................................................................ 550 ml
Kapacita olejové nádrže .............................................................................................................................................................. 260 ml
Olej pro mazání řetězu ............................................................................................................................... olej pro ztrátové mazání 
Systém mazání řetězu ............................................................................................automatická pumpa s možností nastavení 
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16. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ES Prohlášení o shodě

Fast ČR, a.s., Černokostelecká 251 01 Říčany u Prahy, tel.: 323 204 111, závazně prohlašujeme, 
že benzínová řetězová pila Fieldmann FZS 4516 B (rok výroby je vyznačen na typovém štítku 
a je následován výrobním číslem stroje), splňuje předpisy SMĚRNICE RADY:

ES č. 2006/42/EC, 2006/95/IEC, (číslo schvalovacího certifi kátu: MTS/ICL/E11070719)
ES č.2004/26/ES emise výfukových plynů 

a byl testován ve shodě s níže uvedenými normami:  
EN ISO 11681-2:2009
EN ISO 12100:2010 

Firma FAST ČR, a.s. je oprávněna jednat jménem výrobce. 

CE label: 14  

V Říčanech dne 15. 11. 2014  

jméno razítko podpis 

Petr Uher
manažer kvality
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