
FZP 4216 B

EN



PL 122

FZP 4216 B

Uwagi

 

                       



SL

VERIŽNA ŽAGA UPORABNIŠKI PRIROČNIK

123Kazalo vsebine

Verižna žaga
UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Zahvaljujemo se vam za nakup verižne žage. Preden jo boste začeli uporabljati, 
prosimo, da pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo 
uporabo.
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1. SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA
Pomembno varnostno opozorilo

 Verižno žago pazljivo vzemite iz embalaže, pri tem pa pazite, da ne boste zavrgli nobenega dela embalaže, 
dokler ne boste ugotovili, da so vsi deli tudi prisotni.

 Verižno žago shranjujte na suho mesto, izven dosega otrok.
 Preberite vsa opozorila in navodila. Neupoštevanje opozorila ali navodil lahko privede do poškodb zaradi 

električnega udara, požara in/ali drugih resnih poškodb.

Embalaža

Izdelek je zapakiran v embalažo, ki preprečuje poškodbe med prevozom. Embalaža je iz razgradljivih materialov,
zato jo lahko ponovno uporabite.

Uporabniški priročnik

Preden verižno žago začnete uporabljati, si preberite naslednja varnostna in uporabniška navodila. Seznanitev 
z elementi krmiljenja in pravilna uporaba verižne žage. Uporabniški priročnik imejte na varnem in enostavno 
dostopnem mestu. Shranite originalno embalažo, material, garancijsko kartico in potrdilo o nakupu, vsaj za 
obdobje garancije.
Če morate poslati verižno žago nazaj, jo zapakirajte v originalno kartonsko škatlo in tako poskrbite za najboljšo 
zaščito med prevozom (tj. kadar potujete ali kadar morate poslati izdelek v popravilo).

 OPOMBA: Če boste verižno žago prodali ali izročili drugi osebi, ji priložite tudi uporabniški priročnik.
 Upoštevanje navodil v uporabniškem priročniku, je predpogoj za pravilno uporabo verižne žage. Uporabniški 

priročnik vsebuje tudi navodila za uporabo, vzdrževanje in popravila.

Proizvajalec ne odgovarja za nobene nesreče ali poškodbe, ki bi nastale zaradi 
neupoštevanja navodil v tem priročniku.
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2. RAZLAGA OZNAK NA VERIŽNI ŽAGI

Pred začetkom dela, si pazljivo preberite 
uporabniški priročnik.

Med uporabo verižne žage nosite 
zaščitna sredstva, kot so varnostna očala, 
glušniki za ušesa itd.

Verižno žago med delom vedno držite 
z obema rokama.

Med delom uporabljajte zaščitne rokavice.

Nosite čvrsto delovno obutev.

Pozor! Nevarnost povratnega udarca

Opozorilo! Pozor!
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3. VARNOSTNA NAVODILA
 POZOR: Varnostna navodila v tem priročniku so označena s simbolom, ki predstavlja kritične točke, na 

katere morate biti pozorni pri uporabi verižne žage, kajti le tako lahko preprečite resne ali usodne poškodbe.  
Pazljivo preučite ta navodila in se jih tudi držite.

 POZOR! Ta simbol predstavlja navodila, ki jih morate upoštevati, če želite preprečiti nesreče, ki lahko 
privedejo do resnih ali usodnih poškodb.

 OPOMBA: Ta simbol predstavlja nasvet ali navodilo, ki ga je med uporabo verižne žage koristno 
upoštevati.

Pred začetkom dela

 Pred začetkom dela, si pazljivo preberite uporabniški priročnik.
 Verižne žage nikoli ne uporabljajte, če ste pod vplivom alkohola ali narkotikov, oziroma ste utrujeni ali 

izčrpani. Če jemljete zdravila, ki lahko vplivajo ali omejijo vaše sposobnosti za odločanje glede varne 
uporabe verižne žage, slednje ne uporabljajte.

 Verižne žage ne uporabljajte v zaprtih prostorih, kajti izpušni plini vsebujejo strupeni ogljikov monoksid.
 Verižne žage nikoli ne uporabljajte, če obstaja katera od spodaj navedenih okoliščin:

– Če je delovna površina spolzka, oziroma vremenske razmere ne dovoljujejo, da bi med uporabo verižne 
žage lahko vzdrževali stabilen položaj.

– Če je temno, vas obdaja gosta megla ali v slabih vremenskih pogojih, ki omejujejo vidljivost na delovnem 
mestu.

– Medtem, ko dežuje, med nevihto ali ko piha močan veter, oziroma obstajajo drugi pogoji, ki so lahko 
nevarni za uporabo verižne žage.

 Če uporabljate verižno žago prvič, se pred začetkom dela posvetujte z osebo, ki ima izkušnje s tega 
področja.

 Utrujenost ali fi zična izčrpanost lahko povzročita nepozornost, ki privede so resne poškodbe
 Omejite čas neprekinjene uporabe verižne žage na približno 10 minut, med temi intervali pa si vzemite 

približno 10 do 20 minut za počitek. Dnevno omejite celotno delo z verižno žago na približno dve uri.
 Poskrbite, da boste imeli uporabniški priročnik vedno pri roko, če ga boste potrebovali.
 Če verižno žago prodate, posodite ali predate drugi osebi, ji priložite tudi uporabniški priročnik.
 Nikoli ne dovolite, da bi verižno žago uporabljali otroci ali osebe, ki niso ustrezno seznanjene z navodili za 

uporabo verižne žage.

Varnost uporabnika, delovna oprema in oblačila

 Med uporabo verižne žage, morate nositi naslednjo delovno in zaščitno opremo:
– Čelado
– Varnostna očala ali zaščitni vizir za obraz
– Delovne rokavice
– Čevlje, ki ne drsijo
– Glušnike za ušesa
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 Poleg navedenega morate poskrbeti tudi za
 – Priložena orodja 
 – Zadostno zalogo goriva ter olja za mazanje verige
 – Pripomočki za označevanje delovnega območja (vrv, opozorilni znaki)
 – Piščalka (za klic na pomoč)
 – Ročna žaga ali sekira (za odstranjevanje potencialnih ovir)

 Med delom nikoli ne nosite ohlapnih oblačil in nakita, ki bi se lahko ujel v verižno žago. Med delom ne imejte 
obutih sandal, nikakor si tudi ne dovolite, da bi verižno žago uporabljali bosi.

 Preverite delovno območje, obdelovanec, ki ga želite prerezati in določite smer rezanja. Odstranite ovire.
 Nikoli ne začnite z delom, če so na delovnem območju ovire ali nimate stabilnega stojišča, oziroma se 

v primeru padca požaganega drevesa v nepredvideno smer, ne bi mogli varno umakniti.
 Še posebej pazite na naključne mimoidoče in živali, ki morajo biti oddaljeni vsaj 2,5 krat dlje, kot je dolžina 

drevesa, ki ga podirate.
 Redno preverjajte, če je na verižni žagi morda kakšen del poškodovan ali manjka. Če je verižna žaga 

poškodovana, neustrezno nastavljena ali ji manjka kašen del, je nikakor ne uporabljajte. Preverite, da se 
veriga zaustavi takoj, ko sprostite stikalo.

 Ročaja morata biti vedno suha, čista in brez sledi olja ali goriva.
 Medtem, ko verižna žaga deluje ali takoj po izklopu se ne dotikajte dušilca, vžigalnih svečk ali drugih vročih 

kovinskih delov, saj bi se na njih lahko nevarno opekli, oziroma utrpeli poškodbe zaradi električnega udara.
 Bodite še posebej pozorni, kadar žagate tanke veje, saj slednje veriga lahko zagrabi in jih vrže proti 

upravljavcu, ki zaradi tega lahko izgubi ravnotežje.
 Če žagate veje, ki so ukrivljene in pod napetostjo, upoštevajte, da se bodo slednje po sprostitvi napetosti 

upognile v smer delovanja sile.
 Preverite in odstranite suhe veje, ki bi jih padlo drevo lahko dvignilo.
 Preden verižno žago odložite, se prepričajte, če je ugasnjena.

 POZOR, nevarnost povratnega udarca! Do povratnega udarca pride, ko sprednji del meča pride 
v stik z obdelovancem ali, če se veriga zagozdi v material, ki ga žagate. Pri tem se ustvari sila s tendenco 
dvigovanja meča navzgor in proti upravljavcu. Če se veriga ujame v material, ki ga žagate, se ustvari močna 
sila, ki usmeri meč verižne žage proti upravljavcu. Obe ti okoliščini lahko povzročita izgubo nadzora nad 
verižno žago in posledično hude poškodbe. Zato se med delom ne zanašajte le na varnostne funkcije verižne 
žage. Kot upravljavec verižne žage, morate neprestano skrbeti za vse ukrepe, ki preprečujejo nastanek 
poškodb ali škode.

 Če ste seznanjeni s principom povratnega udarca, lahko zmanjšate ali se izognete trenutku presenečenja. 
Nepričakovane reakcije lahko privedejo do nesreč.

 Če motor deluje, verižno žago držite z obema rokama, z desno zadnji, z levo pa sprednji ročaj. Ročaj primite 
tako, da ga objamete s palcem in slednjega sklenete s prsti, ki objemajo ročaj v nasprotni smeri.

 Če verižno žago držite zadosti trdno, to pomaga omejiti povratni udarec, hkrati pa imate veliko boljši nadzor.
 Na delovnem območju ne sme biti nobenih ovir. Med delom z verižno žago se prosti del meča ne sme 

dotikati veje, hloda ali druge ovire.
 Med žaganjem naj motor deluje s polnimi vrtljaji.
 Med uporabo verižne žage morate imeti stabilen položaj, hkrati pa ne smete nikoli žagati nad višino ramen.
 Upoštevajte navodila proizvajalca glede mazanja in ostrenja verige.
 Uporabljajte le verige in meče, ki jih je predpisal proizvajalec ali njegov pooblaščenec.
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Navodila za rokovanje z gorivom

Motor verižne žage uporablja visoko vnetljivo mešanico goriva. Posod z gorivom ne shranjujte, niti slednjega ne 
točite blizu odprtega ognja, peči na drva, električne napeljave, predelov, kjer varijo ali blizu katerihkoli drugih virov 
vročine ali ognja, ki bi lahko zanetili požar.

 Med uporabo verižne žage in med samim točenjem goriva, je kajenje prepovedano.
 Med točenjem goriva naj bo verižna žaga ugasnjena, blizu pa naj ne bo nobenega odprtega ognja.
 Če se po verižni žagi razlije gorivo, slednjega temeljito obrišite s suho krpo.
 Po točenju goriva trdno privijte pokrovček posode za gorivo, in verižno žago prestavite vsaj 3 m proč ter jo 

zaženite.
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Opis verižne žage (glejte sliko 1)

1. Varnostno stikalo plina 
2. Ročica za plin
3. Stikalo za vklop 
4. Pokrov posode za gorivo
5. Pokrovček posode za olje
6. Sprednji ročaj

7. Veriga
8. Meč
9. Zapora premikanja
10. Držalo vrvice za zaganjanje
11. Vijak pokrova fi ltra zraka
12. Ročica dušilne lopute

4. OPIS VERIŽNE ŽAGE IN PRILOŽENE VSEBINE

Slika 1

9 10
11

12

1

2

345678

Vsebina paketa: Bencinska verižna žaga, 405 mm meč, veriga, plastični pokrov meča, umerjena posoda za 
mešanje goriva, komplet orodja s pilo. 
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5. NAMESTITEV KREMPLJASTEGA NASLONA, 
MEČA IN VERIGE 

 POZOR! Med nameščanjem ali pregledovanjem verige vedno nosite zaščitne rokavice, sicer se z ostrimi 
rezili lahko poškodujete.

Namestitev krempljastega naslona (slika 2) 

 S priloženim šestrobim ključem privijte krempljasti naslon na ležišče, glejte sliko. Za pravilno namestitev 
morate najprej odviti vijak pokrova izpuha, namestiti krempljasti naslon in ga skupaj z dušilcem priviti 
s predhodno odvitim vijakom.

Namestitev meča in verige 

 Ročica zapore premikanja verige (slika 1, točka 10) mora biti sproščena (stisnite jo ob ročaj)
 Odvijte dve matici in odstranite pokrov zobnika (slika 3, točka 2).
 Pred namestitvijo verige in vodila odstranite plastično transportno podložko (sl. 3, točka 1).
 Verigo namestite v utor meča in okoli zobnika (zobato kolesce). Medtem držite verigo na meču. 

 POZOR! Zatič za prilagajanje napetosti verige se mora prilegati luknji v meču (slika 4, točka 2). Položaj 
tega zatiča lahko prilagajate z vijakom za napenjanje verige (slika 5)

Slika 2

Slika 5Slika 4

1

2

Slika 3
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 Pokrov zobnika namestite nazaj. Vijakov ne privijte do konca, privijte jih le z roko, tako, da boste lahko 
nastavili napetost verige. 

 Napnite verigo s privitjem vijaka za napenjanje 8slika 5), nato s priloženim ključem privijte matici pokrova 
zobnika  

 POZOR! Veriga je pravilno napeta, če jo je na sredini meča, ki je v vodoravnem položaju, možno dvigniti za 
3 do 4 mm proč od meča.

6. GORIVO IN OLJE ZA MAZANJE VERIGE 
Točenje olja v posodo za olje 

 POZOR! Novo verigo morate približno 5 minut utekati. V tej fazi je zelo pomembno, da je zagotovljeno 
zadostno mazanje. Po utekanju preverite napetost verige in jo po potrebi prilagodite.

 Posoda za olje je ob dobavi verižne žage prazna. V posodo za olje zato natočite ustrezno količino 
predpisanega olja.

 Uporabljajte le olje, ki je namenjeno za mazanje s popolno porabo 
 Odvijte pokrovček posode za olje (slika 6, točka 2).
 V posodo natočite ustrezno količino olja (pazite, da med točenjem olja v posodo za olje ne bodo zašle 

nečistoče).
 Privijte pokrovček posode za olje 

 POZOR! Nikoli ne uporabljajte rabljenega ali predelanega olja, kajti to lahko poškoduje črpalko za olje.

Priprava gorivne mešanice 

 POZOR! Goriva nikoli ne točite v posodo, če se nahajate v zaprtih in premalo zračenih prostorih.

 POZOR! Goriva ne točite v bližini odprtega ognja ali vira iskrenja.

 POZOR! Posode za gorivo ne napolnite do konca. Pred zagonom motorja temeljito obrišite morebitno 
razlito gorivo.

 POZOR! Če je motor vroč, GORIVA NE TOČITE.

 Dvotaktni motor vaše verižne žage uporablja gorivno mešanico neosvinčenega bencina in motornega olja 
za dvotaktne motorje v razmerju 25: 1.

 POZOR! Gorivna mešanica, ki ni pripravljena v razmerju 25: 1 lahko poškoduje motor. Poskrbite za 
pripravo ustrezne gorivne mešanice.

 Pri mešanju bencina z oljem za dvotaktne motorje, uporabite le bencin BREZ ETANOLA ali METANOLA (vrsti 
alkoholov). 
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 Uporabite kakovostni bencin z oktanskim številom 
95 ali več. To bo pomagalo preprečiti morebitne 
poškodbe na sistemu za gorivo in na drugih delih 
motorja.

 Za pripravo gorivne mešanice priporočamo, 
da uporabite priloženo umerjeno posodo. 
GORIVNE MEŠANICE NIKOLI NE PRIPRAVLJAJTE 
NEPOSREDNO V POSODI ZA GORIVO.

 Odvijte pokrovček posode za gorivo (slika 6, 
točka 1) in natočite gorivo. Nato privijte pokrovček 
nazaj.  

Shranjevanje goriva

Gorivo shranjujte je v čistih, varnih in odobrenih posodah. Predpise, ki urejajo shranjevanje goriva in predpisujejo 
vrste posod za shranjevanje goriva, si pridobite pri lokalnih oblasteh.

 POZOR! Gorivna mešanica za dvotaktne motorje se lahko loči. Pred vsako uporabo temeljito pretresite 
posodo z gorivom.

 POZOR! Gorivo se med shranjevanjem stara. Nikoli ne pripravljajte več gorivne mešanice, kot jo boste 
porabili v enem mesecu.

7. PRIPRAVA ZA DELOVANJE
 POMEMBNO: Upoštevajte navodila za pripravo gorivne mešanice! Če ne upoštevajte teh navodil, lahko 

poškodujete motor! Ne uporabljajte gorivne mešanice, ki je bilo shranjeno dlje kot dva meseca. Gorivna 
mešanica, ki je bila shranjena dlje kot dva meseca, bo povzročila težave pri zagonu in nižjo zmogljivost 
motorja. Če imate več, kot dva meseca staro gorivno mešanico, jo ustrezno odstranite in pripravite novo. 

 Redno preverjajte, če je na verižni žagi morda kakšen del poškodovan ali manjka. Če je verižna žaga 
poškodovana, neustrezno nastavljena ali ji manjka kašen del, je nikakor ne uporabljajte.

 Preverite, če so vsi vijaki, matice in pritrdilni elementi dobro pritrjeni. Privijte morebitne premalo privite vijake. 
 Preverite stanje fi ltra zraka. Pred začetkom dela temeljito očistite fi lter zraka.
 Preverite, da zapora verige pravilno deluje. Pravilno napeto verigo lahko, na sredini meča, ki je postavljen 

vodoravno, dvignete za približno 3 do 4 mm.
 Ročaja morata biti vedno suha, čista in brez sledi olja ali goriva.
 Preverite tesnjenje posode za gorivo.
 Preverite delovno območje, obdelovanec, ki ga želite prerezati in določite smer rezanja. Odstranite ovire.
 Nikoli ne začnite z delom, če so na delovnem območju ovire ali nimate stabilnega stojišča, oziroma se 

v primeru padca požaganega drevesa v nepredvideno smer, ne bi mogli varno umakniti.
 Še posebej pazite na naključne mimoidoče in živali, ki morajo biti oddaljeni vsaj 2,5 krat dlje, kot je dolžina 

drevesa, ki ga podirate.

Slika 6

2 1
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 Priprava za delo | Zagon in izklop verižne žage

Zapora verige (slika 1, točka 10)

Ta verižna žaga ima nameščeno samodejno zaporo, ki v primeru povratnega udarca takoj zaustavi verigo. Zapora 
se zaradi sile, ki deluje na balast pod zadnjim pokrovom aktivira samodejno. Zaporo lahko aktivirate tudi ročno, če 
potisnete sprednji zaščitni okvir naprej proti meču. 
Zaporo sprostite tako, da stisnete sprednji zaščitni okvir nazaj, proti ročaju verižne žage.

 POZOR! Pred vsako uporabo preverite delovanje zapore verige.

Preverjanje delovnega zaporedja zapore.

 Delujočo verižno žago postavite na tla in jo 1 do 2 sekundi pustite delovati s polno hitrostjo.
 Ročico zapore (slika 1, točka 10) pomaknite naprej. Veriga bi se morala takoj zaustaviti.

 POZOR! Če se veriga zaustavi počasi ali se sploh ne zaustavi, verižne žage ne uporabljajte več, temveč jo 
dostavite k pooblaščenemu serviserju.

 Če želite sprostiti zaporo verige, stisnite ročico zapore proti ročaju toliko, da boste slišali tipični zvok 
sprostitve zapore.

 POZOR! Preverite, da zapora verige pravilno deluje. Pravilno delovanje zapore verige vas bo zaščitilo pred 
potencialnimi poškodbami, ki jih lahko povzroči povratni udarec. 
Če zapora verige ne deluje pravilno, jo dajte nastaviti ali v popravilo k pooblaščenemu serviserju.

8. ZAGON IN IZKLOP VERIŽNE ŽAGE  
 OPOZORILO

 Pred zagonom motorja se prepričajte, da se veriga premika prosto vzdolž meča in se ne dotika ob dele žage.
 Ko motor deluje v prostem teku, se veriga ne sme premikati. V nasprotnem primeru se obrnite na 

pooblaščeni servis in dajte napravo na pregled ter odpravo napak.
 Pred zagonom motorja se prepričajte, da se ročica za plin prosto giblje.

 POZOR: Izpostavljenost tresljajem lahko škodljivo vpliva na zdravje oseb, ki imajo težave z ožiljem ali 
živčnim sistemom. Če boste med uporabo verižne žage zaznali kakršne koli fi zične težave, kot so izguba 
občutka ali zaznavanja, izguba običajne moči ali spremembo barve kože, se obrnite na zdravnika. Ti 
simptomi se najpogosteje pojavijo na prstih, dlaneh in zapestju.

Zagon hladnega motorja 

1. Nastavite stikalo za vklop v položaj "I". (glejte sliko 7, točka 1)
2. Ročico dušilne lopute (slika 7, točka 3) povlecite gor, v položaj "OFF (IZKLOP)" (= dovod zraka je 

onemogočen, dušilna loputa je zaprta).
3. Postavite verižno žago na tla, tako da bo v stabilnem položaju in povlecite vrvico za zaganjanje in spremljajte 

odzivanje motorja, ki se bo začel zaganjati (slika 8).
4. Tedaj potisnite ročico dušilne lopute (slika 7, točka 3) dol v položaj "ON (VKLOP)" (= dovod zraka je vklopljen, 

dušilna loputa je odprta) in s sunkovitim potegom vrvice za zaganjanje zaženite motor.  
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 POZOR! Predolgo zaganjanje motorja z ročico za 
hladni zagon motorja v položaju "OFF (IZKLOP)" bo 
povzročilo zalitje vžigalne svečke in otežilo zagon.

5. Pred začetkom dela, pustite, motor nekaj časa 
delovati na mestu, da se ogreje do delovne 
temperature.

Zagon vročega motorja

1. Nastavite stikalo za vklop (slika 7, točka 1) 
v položaj "I".

2. Povlecite ročaj vrvice za zaganjanje in zaženite 
motor (slika 8). NE UPORABLJAJTE ROČICE 
DUŠILNE LOPUTE! 

 POZOR! Če med delom do konca porabite 
gorivo, počakajte, da se motor ohladi, natočite 
gorivo v posodo za gorivo in izvedite postopek 
ZAGANJANJA HLADNEGA MOTORJA.

Nadzor števila vrtljajev   

 Za povečanje števila vrtljajev, najprej z dlanjo 
potisnite navzdol varovalo ročice plina (slika 7, 
točka 4) in nato s prstom stisnite ročico plina (slika 
7, točka 5) 

 Če želite zmanjšati hitrost vrtenja, sprostite ročico plina  

Zaustavitev motorja

 Sprostite ročico plina (slika 7, točka 5) in preklopite stikalo za vklop (slika 7, točka 1) v položaj "0".

 OPOZORILO 
Hlapi izpušnih plinov motorja vsebujejo kemične snovi, ki so škodljive za zdravje. Nikoli ne vdihavajte teh 
hlapov. Verižno žago zato vedno zaganjajte na prostem.   

Preverjanje mazanja verige

 POZOR! Med delom upoštevajte varnostna priporočila in pazite, da z mečem ne boste zadeli ob podlago 
ali tla. 
Električno orodje uporabljajte varno, pri čemer ga držite vsaj 20 cm od tal.

Slika 7

3

4
5

1

Slika 8

Zagon in izklop verižne žage
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 Pred začetkom dela preverite kakovost mazanja in 
količino olja v posodi za olje. Zaženite verižno žago 
in jo držite nad tlemi. Če na podlagi vidite sled olja, 
je mazanje zadostno. Če na tleh ne vidite sledi olja, 
prilagodite intenzivnost mazanja na verižni žagi 
(slika 9) 

 Če tudi potem mazanje verige ne bo zadostno, 
očistite oljno šobo (pod pokrovom zobnika), 
zgornjo luknjo za napenjanje verige in cevi za olje, 
oziroma se posvetujte s pooblaščenim serviserjem. 

9. NASTAVLJANJE NAPETOSTI VERIGE
 POZOR! Zaradi segrevanja, ki nastane med delovanjem, se veriga lahko raztegne. Daljša veriga je bolj 

ohlapna in lahko zdrsne z meča.

 Odvijte pritrdilni matici pokrova zobnika.
 Poskrbite, da bo veriga lepo sedla v utor na meču.
 Napenjalni vijak lahko prilagajate z izvijačem (slika 5). Napenjalni vijak obrnite za toliko, da bo veriga ustrezno 

napeta (če jo dvignete na sredini vodoravno postavljenega meča, se lahko premakne za 3 do 4 mm).
 Nato čvrsto privijte matici meča.

 POZOR! Verige ne napnite preveč. Če je vroča veriga preveč napeta, se bo pri ohlajanju še bolj napela.

10. REZANJE
 POZOR! Pred začetkom dela, si pazljivo preberite poglavje "Varnostna navodila". Priporočamo, da izkušnje 

pridobivate z rezanjem manjših kosov. Na ta način se boste seznanili z delovanjem verižne žage.

 Vedno upoštevajte varnostna navodila. Verižno žago lahko uporabljate le za rezanje lesa.
Rezanje drugih materialov ni dovoljeno. Vibracije in povratni udarci se pri rezanju različnih materialov 
razlikujejo. Te verižne žage ne uporabljajte kot pripomoček za dvigovanje, premikanje ali razvrščanje 
materiala. Na verižno žago ni dovoljeno nameščati nobenih dodatkov, kot le te, ki so navedeni v tehnični 
dokumentaciji.

 Verižne žage med žaganjem ni treba pritiskati s silo. Če motor deluje pri polni hitrosti, verižno žago le počasi 
pritiskajte proti kosu, ki ga žagate.

 Če se verižna žaga ujame v špranj, je ne poskušajte izvleči s silo, raje jo ugasnite in razširite špranjo 
z lesenim ali plastičnim klinom.

Zagon in izklop verižne žage| Nastavljanje napetosti verige | Rezanje

Slika 9
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Zapora premikanja verige (zaščita pred povratnim udarcem)

 Ta verižna žaga ima nameščeno samodejno zaporo, ki mora v primeru povratnega udarca takoj zaustaviti 
verigo. Pred vsako uporabo verižne žage obvezno preverite delovanje zapore premikanja verige. Verižno 
žago zaženite s polno hitrostjo za 1 do -2 sekundi, nato sprednji zaščitni pokrov pomaknite naprej. Veriga 
se mora takoj zaustaviti, čeprav motor še vedno deluje s polno hitrostjo. Če se veriga zaustavi počasi ali se 
sploh ne zaustavi, verižno žago dostavite k pooblaščenemu serviserju.

 Za varno in pravilno uporabo verižne žage je izjemno pomembno, da stalno zagotavljate brezhibno 
delovanje zapore premikanja verige in tudi ostrino verige, kajti s tem zagotovite varnost tudi v primeru 
povratnega udarca. Odstranitev varnostnih elementov, neustrezno vzdrževanje ali uporaba ne predpisanega 
meča oziroma verige, lahko privede do povratnega udarca, ki povzroči poškodbe.

Sečnja dreves

 Pred rezanjem določite smer, v katero bo drevo 
padlo, pri čemer upoštevajte smer pihanja vetra, 
nagib drevesa in razporeditev vej, ter ostale 
dejavnike, ki bi lahko bistveno vplivali na padec 
drevesa.

 Področje okoli drevesa mora biti čisto, brez ovir, 
hkrati pa mora zagotavljati stabilen položaj. 
Predvideti morate tudi smer umika v sili.

 Na strani, na katero naj bi drevo padlo, približno od 
ene tretjine premera zažagajte klinasto zarezo. 
(glejte sliko Sečnja dreves, točka 1)

 Na nasprotni strani klinaste zareze začnite rezati malce nad njenim nivojem. (glejte sliko Sečnja dreves, 
točka 2)

 Drevo bo padlo v smeri klinaste zareze. 
(glejte sliko Sečnja dreves, točka 3)

 POZOR! Pri sečnji dreves opozorite druge na nevarnost poškodb. 
Sečnja dreves zahteva ustrezne izkušnje, zato ne priporočamo, da se teh opravil lotevate, če še niste zadosti 
izkušeni.

Žaganje hlodov

 POZOR! V vsakem trenutku poskrbite za varno oporo nog in ravnotežje. Ne stojte na hlodih.

 POZOR! Pred začetkom dela preverite, če so vsi deli na svojih mestih, matice ter vijaki pa dobro priviti.

 Hlod, ki ga odžagate se bo morda odkotalil proč. Če delo opravljate na klančini, vedno stojte nad hlodom, ki 
ga žagate.

 Povratne udarce lahko preprečite, če upoštevate navodila v poglavju "Varnostna navodila".
 Preden začnete z žaganjem, ugotovite, v katero smer delujejo sile na hlodu. Končni rez morate vedno opraviti 

z nasprotne strani, kot je smer delovanja sile hloda, kajti le tako se meč verižne žage ne bo ujel v špranjo.
 Verižne žage med prenašanjem nikoli ne zaganjajte, na meču pa imejte nameščen zaščitni pokrov.

Slika Žaganje dreves

3

21
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Deblo, ki leži na tleh

 Najprej zarežite od vrha do polovice, nato deblo 
obrnite in dokončajte rez z druge strani.

Deblo, ki je nad tlemi

 Na delu "A" zarežite od spodaj, do tretjine debla, 
nato dokončajte rez od zgoraj. Na delu "B" zarežite 
od zgoraj, do tretjine debla, nato dokončajte rez od 
spodaj.

Razrez padlega drevesa

 Najprej ugotovite, v katero smer se nagibajo veje. 
Nato zarežite v vejo iz smeri v katero se nagiba in 
dokončajte rez z nasprotne smeri.

 POZOR! Odžagana veja, ki se nagiba lahko po 
rezanju udari navzgor.

11. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
 POZOR! Pred čiščenjem, pregledovanjem ali popravilom verižne žage, mora biti motor ugasnjen, vžigalna 

svečka pa odstranjena, da ne bi prišlo do nehotenega zagona motorja.

Vzdrževanje po vsaki uporabi

 Odstranite meč ter z verižne žage s ščetko očistite nakopičen prah ter žagovino. Trdovratnejše nanose 
odstranite z lopatico ali izvijačem.

 Filter zraka:
 Odvijte vijak (slika 1, točka 11) in odstranite pokrov fi ltra zraka. Izvlecite vložek fi ltra in s ščetko odstranite 

morebitne nakopičene nečistoče. Če je vložek fi ltra zaprašen, ga razstavite in operite v bencinu. Če imate na 
voljo stisnjeni zrak, z njim izpihajte vložek fi ltra od znotraj navzven.

 Odprtina za mazanje:
 Odstranite meč in preverite pretočnost odprtine za mazanje.

 Meč:
 Ko ste meč odstranili, s ščetko očistite prah iz utora in odprtine za mazanje.

Rezanje | Čiščenje in vzdrževanje

1

2
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2

1
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 Ostali deli:
Preverite tesnjenje olja, privitost matic in vijakov ter brezhibnost nameščenih delov, še posebej pa bodite 
pozorni na mestih, kjer sta pritrjena ročaja ali meč. Vsakršno ugotovljeno napako morate pred naslednjo 
uporabo verižne žage odpraviti.

Čiščenje ohišja verižne žage

Ohišje verižne žage naj bo vedno čisto. Mehko krpo namočite v milnico in jo ožemite. S to krpo nato podrobno 
očistite ohišje verižne žage.

Vzdrževanje meča

 Najpogostejše težave z mečem nastanejo zaradi 
neenakomerne obrabe.

 Do neenakomerne obrabe pride zaradi neustrezno 
naostrenih členov verige ali neustrezno nastavljene 
globine rezanja. 
Neenakomerno obrabljen meč ima razširjen utor 
verige (glejte sliko). Posledica tega je rožljanje 
verige in izmet zakovic. Z verižno žago ne morete 
več rezati ravnih rezov. V takšnem primeru 
zamenjajte meč z novim.

 Pred ostrenjem verige preverite stanje meča. 
Uporaba obrabljenega ali poškodovanega meča 
lahko privede do poškodb. Če boste uporabljali 
prekomerno obrabljen ali poškodovan meč, 
boste poškodovali tudi verigo. Rezanje s takšnim 
orodjem bo težavnejše in zahtevnejše.

Običajno vzdrževanje meča

 Odstranite meč iz ležišča.
 Iz utora meča redno odstranjujte žaganje in prah. Za čiščenje uporabljajte žično ali ščetinasto ščetko.
 Vedno po končanem delu očistite oljne nanose očistite.
 Meč zamenjajte v primeru, da:

 • je upognjen ali počen
 • je njegov utor močno obrabljen ali poškodovan

OPOMBA: Pri menjavi meča upoštevajte navodila, ki so v tem uporabniškem priročniku. Ustrezni 
nadomestni meč lahko izberete s pomočjo tehničnih specifi kacij.

Utor meča

Meč

Standardni meč Meč 
neenakomerno 

obrabljen
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Ostrenje verige

12. OSTRENJE VERIGE
Veriga naj bo vedno ostra. Rezanje z ostro verigo bo potekalo veliko hitreje in tudi varneje. Topa veriga povzroča 
hitrejšo obrabo zobnika, meča, verige in prekomerno obremenjuje motor. Če med žaganjem morate močno 
pritiskati verižno žago ob obdelovanec, iz špranje pa leti le droben prah in malo ostružkov, to pomeni, da je veriga 
topa.
V takšnem primeru vam priporočamo, da se posvetujete s pooblaščenim serviserjem

Oprema, ki jo potrebujete za ostrenje verige

 Okrogla pila, ki je navedena v tehničnih specifi kacijah
 Merilnik globine
 Vodilo pile
 Primež
 Srednje velika ploščata pila

Ostrenje zob verige

Vodilo pile nastavite pod kotom 30° 
(oznaka A, glejte sliko).

 Nastavite napetost verige na predpisano.
 Meč vpnite v primež, tako da bo veriga v stabilnem 

položaju.

 OPOMBA: Verige ne pritrjujte v primež.

 Ploščato pilo, ki ste jo vstavili v vodilo, potisnite 
v utor med zgornjo ploščo in merilnikom globine 
na verigi. Veriga se mora dotikati tako zgornje 
plošče, kot tudi merilnika globine (glejte sliko)

 OPOMBA: Pila na sredini vodila.

 OPOMBA: Na sliki lahko vidite položaj vodila pile 
in smer piljenja zoba na levi strani verige.

 Vodilo postavite na verigo pod predpisanim kotom (oznaka  A, glejte sliko). Preverite, če je oznaka 30° na 
vodilu pile poravnana s sredino meča. To bo zagotovilo, da bo vaša pila pod kotom 30° na meč.

 S pilo brusite zob v smeri od noter navzven (v smeri B, glejte sliko), dokler slednji ne bo zadosti oster. Brusite 
le v tej smeri.

 OPOMBA: Praviloma zob postane zadosti oster, če po njem dvakrat do trikrat povlečete s pilo.

A
B
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Uporaba merilnika globine

Kot posledica ostrenja zob verige, se zmanjšuje tudi 
njihova globina. Po vsakem drugem ali tretjem ostrenju, 
morate prilagoditi merilnik globine.

 Prilagojevalnik (glejte sliko, točka 1) čvrsto 
postavite na konici dveh zaporednih zob. Poskrbite, 
da se bo utor prilagojevalnika prilagajal zobu 
(glejte sliko, točka 2). 

 Uporabite srednje veliko ploščato pilo (glejte sliko, 
točka 3). Merilnik globine (glejte sliko, točka 4) 
pomikajte vzdolž prilagojevalnika.

 Odstranite prilagojevalnik. S ploščato pilo 
poravnajte konico zoba z merilnikom globine 
(glejte sliko). Med ostrenjem zob upoštevajte 
predpisane mere (glejte sliko, točka 5).

 OPOMBA: Vsakih nekaj ročnih ostrenj zobe 
verige, naj slednjo strojno naostri pooblaščeni 
serviser, ki ima specialno napravo za ostrenje. 
Tako boste zagotovili enakomerno ostrino vseh 
zob verige.

0,6 mm5

1

3

4

2
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Menjava verige

13. MENJAVA VERIGE
 POZOR! Pri menjavi verige nikoli ne vpenjajte verižne žage ali meča v primež.

Če opazite, da so zobje verige prekomerno obrabljeni in jih ni več možno naostriti, jo zamenjajte z novo. Uporabite 
le originalno nadomestno verigo, ki je navedena v tehničnih specifi kacijah. Ob menjavi verige zamenjajte tudi 
zobnik. Tako boste zagotovili, da bo veriga vedno v pravem položaju. (Opomba: Tehnične podatke o predpisani 
vrsti verige in zobnika si lahko ogledate v tehničnih specifi kacijah tega priročnika).

 Odvijte in odstranite vodilni vijak meča.
 Odstranite pokrov zobnika.
 Odstranite verigo.
 Novo verigo namestite na zobnik, nato jo vstavite 

v zgornji utor meča ter napeljite okoli sprednjega 
dela meča.

 POZOR! Poskrbite, da bodo zobje verige obrnjeni 
v pravo smer. Verigo namestite tako, da bodo zobje 
na zgornjem delu meča obrnjeni naprej (glejte 
sliko).

 Preden namestite zobnik v ležišče, preverite, če 
je zatič za prilagajanje napetosti verige vstavljen 
v luknjo na meču.

 Pokrov zobnika namestite nazaj na ohišje verižne žage.
 Privijte vijak meča in tako pritrdite pokrov zobnika.

 POZOR! Vijak privijte z roko.

 Nastavite napetost verige.
 Privijte vijak meča.

 POZOR! Poskrbite, da boste verigo namestili v pravilni smeri.
V nasprotnem primeru bo verižna žaga pri rezanju povzročala prekomerne vibracije in ne bo rezala.
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14. TEHNIČNI PARAMETRI
Vrsta  ........................................................................................................................................................................................... FZP 4216 B
Prostornina motorja ................................................................................................................................................................... 45,0 cm3

Maksimalna moč motorja .............................................................................................................................. 1,6 kW /7.500 vrt/min
Maksimalno število vrtljajev motorja z nameščeno verigo ............................................................................... 10.500 vrt/min
Maksimalno število vrtljajev motorja v prostem teku .............................................................................................3.000 vrt/min
Dolžina meča ................................................................................................................................................................................ 405 mm 
Korak zob ............................................................................................................................................................................................0,375 "
Širina vodilnega utora ...................................................................................................................................................................1,  mm 
Število členov verige .................................................................................................................................................................. 57 členov
Premer pile ...........................................................................................................................................................................................4 mm
Teža (brez meča in verige) ............................................................................................................................................................ 5,5 kg
Dimenzije ................................................................................................................................................................360 x 160 x 165 mm
Gorivna mešanica (bencin : olje) ................................................................................................................................................. 25 : 1
Prostornina posode za gorivo .................................................................................................................................................... 580 ml
Prostornina posode za olje .......................................................................................................................................................... 250 ml
Olje za mazanje verige .............................................................................................................Olje za mazanje s popolno porabo 
Sistem za mazanje verige ..............................................................................................................Nastavljiva samodejna črpalka
Raven zvočnega tlaka .....................................................................................................................................................LpA: 96 dB (A)
Zajamčena raven emisije moči zvoka ....................................................................................................................LwA: 114 dB (A)
Tresljaji* – sprednji ročaj ........................................................................................................................................................... 8,5 m/s2

Tresljaji* – zadnji ročaj ............................................................................................................................................................... 8,5 m/s2

*  Če ugotovite, da postajajo tresljaji, ki se prenašajo na ročaj, občutno slabši v primerjavi s stanjem, ko je bila 
žagina veriga še nova, preverite obrabljenost bloka za blaženje tresljajev (z gumo prevlečeni nameščeni 
elementi) in, če je treba, kontaktirajte s pooblaščenim servisnim centrom, da bi opravili zamenjavo.

POZOR! Delo z verižno žago s sistemom za vlaženje tresljajev, ki deluje nepravilno, lahko povzroči zdravstvene 
težave.
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15. ODPRAVLJANJE NAPAK
OPOZORILO: pred preverjanji, ki so navedena v tabeli, vedno izklopite napravo in odstranite vtič z vžigalne 
svečke razen v primerih, ko mora naprava delovati.

Če ste preverili vse možne vzroke in težave niste odpravili, kontaktirajte s pooblaščenim servisnim centrom. 
Če ste ugotovili težavo, ki je ni v tabeli, kontaktirajte s pooblaščenim servisnim centrom.

TEŽAVA MOŽNI VZROKI REŠITEV
Motorja ni mogoče 
zagnati ali se ustavi 
nekaj sekund po zagonu. 
(Prepričajte se, ali
je stikalo v položaju »I«)

1. Vžigalna svečka se ne iskri
2. Motor je zalit

1.  Preverite, ali se vžigalna svečka iskri. Če se 
vžigalna svečka ne iskri, ponovite test z novo 
vžigalno svečko (WXL7T).

2.  Odstranite vtič svečke za vžig, povlecite 
nekajkrat zaganjalno vrvico. Znova namestite 
vtič vžigalne svečke in zaženite brez čoka.

Motor se zažene, a ne 
poveča pravilno svoje 
hitrosti in ne teče pravilno 
z veliko hitrostjo.

Nastaviti je treba uplinjač. Za nastavitev uplinjača kontaktirajte 
s pooblaščenim servisnim centrom.

Motor ne doseže polne 
hitrosti in/ali se iz njega 
preveč kadi.

1.  Preverite mešanico bencin 
- olje.

2. Umazan zračni fi lter.
3. Nastaviti je treba uplinjač.

1.  Uporabljajte le sveži bencin in olje, ki je 
primerno za dvotaktne motorje.

2. Očistite fi lter; glejte navodila v poglavju 11.
3.  Za nastavitev uplinjača kontaktirajte 

s pooblaščenim servisnim centrom.
Motor se zažene, deluje 
in pospeši, da ne ohranja 
hitrosti prostega teka.

Nastaviti je treba uplinjač. Za nastavitev uplinjača kontaktirajte 
s pooblaščenim servisnim centrom.

Meč in veriga se med 
delovanjem segrevata 
in dviguje se dim.

1.  Prazen rezervoar olja za 
žagino verigo

2.  Žagina veriga je preveč 
napeta

3.  Sistem mazanja ne deluje 
pravilno

1.  Rezervoar z oljem je treba napolniti vsakokrat, 
ko polnite rezervoar za gorivo.

2. Napenjanje verige; glejte navodila v poglavju 5.
3.  Pustite, da 15-30 sekund teče na najvišji 

hitrosti. Ustavite in preverite, ali olje izteka na 
konici meča. Če je tam olje, lahko napačno 
delovanje povzroči popuščena veriga ali 
poškodovani meč. Če tam ni olja, kontaktirajte 
s servisnim centrom

Motor se zažene, a veriga 
ne teče.
OPOZORILO: če motor 
deluje, se nikoli
ne dotikajte verige

1. Aktivirana je zavora verige
2.  Žagina veriga je preveč 

napeta
3. Namestitev meča in verige
4.  Poškodovana veriga in/

ali meč
5.  Poškodovana sklopka in/ali

zobnik

1.  Sprostite sklopko žagine verige; glejte 
poglavje 7.

2. Napenjanje verige; glejte navodila v poglavju 9.
3. Glejte navodila v poglavju 5.
4. Glejte navodila v poglavju 11. in 13.
5.  Če je treba, zamenjajte; kontaktirajte s 

pooblaščenim servisnim centrom
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16. ODLAGANJE

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU UPORABLJENE EMBALAŽE
Rabljeno embalažo odlagajte na mestih za ločeno zbiranje odpadkov.

Naprava in njeni dodatki so izdelani iz različnih materialov, npr. iz kovine in plastike. 
Poškodovane dele dostavite v reciklažni center. Za podrobnosti se posvetujte pri ustreznem 
državnem organu.

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve, ki jih predpisujejo direktive EU.

Pridržujemo si pravico za spreminjanje besedila, oblike in tehničnih specifi kacij brez opozorila.

Uporabniški priročnik v izvirnem jeziku.
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