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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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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Důležitá bezpečnostní upozornění
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Tato pila není určena pro profesionální použití.
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3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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Pokyny při manipulaci s palivem
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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

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 2).

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

 POZOR! Čep dopínání řetězu (Obr. 3, bod 3) 
musí zapadnout do otvoru v liště. 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.

Instalace opěrných zubů,  vodící lišty a řetězu

Obr. 4

Obr. 5

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.
 Před použitím pily by nádržka na olej neměla být nikdy zcela prázdná, hrozilo by poškození lišty a řetězu 
 Kontrolu stavu hladiny oleje lze provést opticky po odšroubování víčka.  

 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.
 Palivová směs se míchá v poměru 1 díl oleje na 40 dílů bezolovnatého benzínu.

 POZOR! Palivová směs namíchaná v jiném poměru 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. 

 POZOR! Používání benzínové řetězové pily může být regulováno místními předpisy.

 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.

 UPOZORNĚNÍ: Doporučená kombinace lišty a řetězu vyplývá z technických parametrů uvedených 
v kapitole 14. Pilu nepoužívejte s delší lištou než 18” (45 cm). Použití delší lišty může způsobit výrazný 
pokles výkonu.

Obr. 6

1 2
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 Příprava na použití | Spuštění a vypnutí pily

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. 8

Obr. 9

Spuštění a vypnutí pily

Obr. 7
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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.

10. ŘEZÁNÍ
 POZOR! Než budete pokračovat, přečtěte si kapitolu „Bezpečnostní pokyny“. Doporučujeme získat 

zkušenosti při řezání menších polen. Tím se také s pilou seznámíte.

 Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. Řetězovou pilu lze používat pouze k řezání dřeva.
Je zakázáno řezat jiné materiály. Vibrace a zpětný raz se pro různé materiály liší. Pilu nepoužívejte jako 
páku ke zvedání, přemísťování nebo rozbíjení objektů. Je zakázáno k pile připevňovat součásti nebo 
přípravky jiné než uvedené v technické dokumentaci.

 Pilu není nutné do řezu tlačit. Když motor běží na plný plyn, pilu přitlačujte jen zlehka.
 Dojde-li k zachycení řetězu v řezu, nezkoušejte jej uvolnit tahem, ale řez roztáhněte klínem nebo pákou.

Bezpečnostní brzda (ochrana proti zpětnému rázu)

 Tato pila je vybavena brzdou řetězu, která, pokud pracuje správně, v případě zpětného rázu ihned řetěz 
zastaví. Činnost brzdy řetězu je nutno zkontrolovat před každým použitím pily. Pilu spusťte na plný plyn po 
dobu 1–2 sekund a pote sklopte přední ochranný kryt. Řetěz se musí ihned zastavit i při plných otáčkách 
motoru. Pokud se řetěz zastavuje pomalu nebo nezastaví vůbec, kontaktujte autorizované servisní 
středisko.

 Je mimořádně důležité před každým použitím zkontrolovat funkčnost brzdy řetězu a stav nabroušeni 
řetězu, aby byla zachována potřebná úroveň bezpečnosti pily při zpětném rázu. Odstraněním 
bezpečnostního příslušenství, při nesprávné údržbě či při použiti nevhodné lišty nebo řetězu může 
v případě zpětného rázu dojit k těžkým úrazům.

Spuštění a vypnutí pily | Seřízení napnutí řetězu | Řezání
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Kácení stromu

 Rozhodněte o směru pádu stromu s přihlédnutím 
ke směru větru, náklonu stromu a poloze větvi 
a zvažte také všechny ostatní faktory, před 
započetím práce.

 Plocha okolo stromu musí být volná, bez 
překážek, musí umožňovat stabilní postoj. 
Úniková cesta musí být průchozí.

 Do třetiny průměru kmenu proveďte klínový zářez 
z té strany, na kterou má strom spadnout. 
(viz Obr. Kacení, bod 1)

 Z opačné strany proveďte oddělovací řez v úrovni 
nad klínovým zářezem. (viz obrázek Kácení, bod 2)

 Pád stromu bude probíhat směrem ke klínovému zářezu. 
(viz obrázek Kácení, bod 3)

 POZOR! Při kaceni stromů upozorněte ostatní osoby v okolí na potenciálně hrozící nebezpečí. 
Kácení stromů vyžaduje praxi a bez náležitých zkušeností ho nedoporučujeme provádět.

Řezání polen

 POZOR! Vždy udržujte stabilní postoj. Nestoupejte na polena.

 POZOR! Před započetím práce se ujistěte, že jsou všechny komponenty na svém místě a všechny šrouby 
a matky jsou dotažené.

 Řezané poleno se může odvalovat. Zejména při řezání ve svahu stůjte vždy nad řezaným polenem.
 Předcházejte zpětnému rázu pily postupováním v souladu s instrukcemi uvedenými v kapitole 

„Bezpečnostní pokyny“.
 Před zahájením práce zhodnoťte směr sily způsobující ohýbání řezaného kmene. Závěrečný řez vždy 

provádějte z opačné strany, než působí ohýbající sila, aby nedošlo k sevření lišty v řezu.
 Pilu pronášejte pouze za předpokladu, že je motor vypnutý, a lišta chráněna ochranným krytem.

Poleno ležící na zemi

 Přeřízněte do poloviny, pote otočte a dořízněte 
z opačné strany.

Obr. Kácení

3
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Poleno nad zemí

 V časti „A“ proveďte řez zdola do třetiny polena 
a pote řez dokončete shora. V části „B“ proveďte 
řez shora do třetiny a pote řez dokončete zdola.

Odvětvování padlého stromu

 Nejdříve zjistěte, na kterou stranu je větev ohnuta. 
Poté proveďte počáteční řez ze strany ohybu 
a poté dokončete řez z opačné strany.

 POZOR! Ohnutá větev se může vymrštit.

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA NÁŘADÍ
 POZOR! Před čištěním, kontrolou nebo opravou pily musí být motor vypnutý a studený a musí být 

vyjmuta žhavící svíčka, aby nemohlo dojít k neplánovanému spuštění.

Údržba po každém použití

 Demontujte lištu a celou pilu očistěte od usazených pilin pomocí štětce. K odstranění ulpívajících nečistot 
lze použít špachtli či šroubovák.

 Vzduchový filtr:
 Povolte šroub (Obr. 1, bod 11) a sejměte víko vzduchového filtru. Vyjměte vložku filtru a kartáčem odstraňte 

ulpělý prach. Je-li vložka filtru zanesena prachem, rozložte je na 2 části a properte je v benzinu. Pokud 
používáte stlačeny vzduch, provádí se vyfoukání směrem zevnitř.

 Mazací otvor:
 Demontujte lištu a zkontrolujte průchodnost mazacího otvoru.

 Vodící lišta:
 Po demontáži lišty odstraňte prach z drážek a mazacího otvoru.

 Ostatní části:
Zkontrolujte případné uniky oleje, uvolněné úchyty a poškozeni hlavních částí, zejména v místech uchyceni 
rukojeti a lišty. Případně zjištěné závady musejí být před dalším použitím pily opraveny.

AB

1

2

1

2

2

1
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Čištění tělesa řetězové pily

Udržujte těleso řetězové pily čisté. Při čištění použijte měkký hadřík namočený v mýdlovém roztoku. Tímto 
hadříkem pečlivě očistěte těleso řetězové pily.

Údržba vodicí lišty

 Nejvíce potíží s vodicí lištou nastává v důsledku 
nerovnoměrného opotřebení.

 K nerovnoměrnému opotřebení dochází většinou 
z důvodu nesprávného naostření řetězu 
a nesprávného nastavení omezovacího zubu. 
Při nerovnoměrném opotřebení lišty dochází 
k rozšiřování vodicí drážky  (viz Obrázek ). 
Důsledkem je pak klapání řetězu a odpadávání 
nýtů. S pilou nelze provádět rovné řezy. V takovém 
případě vodicí lištu vyměňte za novou.

 Před ostřením řetězu vždy zkontrolujte stav vodicí 
lišty. Použití opotřebené nebo poškozené lišty je 
velmi nebezpečné. Použitím opotřebené nebo 
poškozené lišty dojde k poškození řetězu. Řezání 
s takovým nástrojem bude také výrazně obtížnější 
a namáhavější.

Běžná údržba vodicí lišty

 Demontujte vodicí lištu z tělesa řetězové pily.
 Z drážky vodicí lišty pravidelně odstraňujte piliny. Při čištění použijte špachtli nebo drát.
 Olejové drážky vyčistěte po skončení každého pracovního dne.
 Vodicí lištu vyměňte, pokud:

 • je ohnutá nebo popraskaná
 • má těžce poškozenou nebo opotřebenou drážku

POZNÁMKA: Při výměně vodicí lišty postupujte dle pokynů uvedených v tomto návodu. Správný typ 
lišty najdete v přehledu technických údajů.

Drážka vodicí 
lišty

Vodicí lišta

Běžná vodicí lišta Vodicí lišta 
s nerovnoměrným 

opotřebením
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12. OSTŘENÍ PILOVÉHO ŘETĚZU
Pilový řetěz udržujte ostrý. Řezání bude výrazně rychlejší a především bezpečnější. Tupý řetěz zvyšuje 
opotřebení řetězky, vodicí lišty, řetězu a pohonu. Pokud musíte na pilu tlačit a při řezání se tvoří pouze piliny 
s pár odřezky, znamená to, že je řetěz tupý.
Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis.

Vybavení nezbytné pro ostření pilového řetězu

 Kulatý pilník viz specifi kace technických parametrů
 Omezovací zub
 Vodítko pilníku
 Svěrák
 Plochý pilník střední velikosti

Ostření zubů řetězu

Použijte vodítko pro pilování pod úhlem 30° 
(značka A, viz obrázek).

 Seřiďte napnutí pilového řetězu na správnou 
úroveň.

 Upevněte vodicí lištu do svěráku, abyste měli řetěz 
ve stabilní poloze.

 POZNÁMKA: Samotný řetěz neupevňujte.

 Vtlačte kulatý pilník, vložený do vodítka, do drážky 
mezi horní plech a omezovací zub na řetězu. 
Řetěz by se měl dotýkat jak horního plechu, tak 
omezovacího zubu (viz obrázek).

 POZNÁMKA: Pilujte ve středu vodicí lišty.

 POZNÁMKA: Na obrázku vidíte umístění vodítka pilníku a směr pilování zubů na levé straně řetězu.

 Umístěte vodítko pilníku do požadovaného úhlu (značka A, viz obrázek). Ověřte si, že je značka 30° na 
vodítku pilníku zarovnaná se středem vodicí lišty. Jak se ujistíte, budete pilovat pod úhlem 30°.

 Pilujte zub směrem zevnitř ven (ve směru B, viz obrázek), dokud nebude ostrý. Pilujte pouze v tomto směru.

 POZNÁMKA: K naostření zubu by měly postačit dva až tři tahy pilníkem.

A
B
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Pilování omezovacího zubu

Důsledkem ostření zubů řetězu je snížení tolerance 
omezovacího zubu. Po každém druhém až třetím 
ostření je nezbytné upravit nastavení omezovacího 
zubu.

 Umístěte nástroj pro úpravu omezovacího zubu 
(viz obr., bod 1) pevně na horní hranu dvou zubů. 
Ujistěte se, že drážka nástroje zapadla do drážky 
omezovacího zubu (viz obr., bod 2.) 

 Použijte plochý pilník střední velikosti 
(viz obr., bod 3). Zapilujte omezovací zub 
(viz obr., bod 4) do úrovně nástroje pro úpravu 
omezovacího zubu.

 Sejměte nástroj pro úpravu omezovacího zubu. 
Pomocí plochého pilníku zaoblete přední hranu 
omezovacího zubu (viz obrázek). Při broušení 
dodržte předepsané hodnoty (viz obr., bod 5).

 POZNÁMKA: Po několika ručních ostřeních 
předejte pilový řetěz k naostření autorizovanému 
servisnímu středisku nebo jej naostřete 
speciálním ostřicím strojem. 
Tím obnovíte rovnoměrné naostření všech zubů.

0,6 mm5

1

3

4

2
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13. VÝMĚNA PILOVÉHO ŘETĚZU
 POZOR! Při výměně pilového řetězu neupínejte řetězovou pilu ani vodicí lištu do svěráku.

Řetěz vyměňte vždy, pokud jsou zuby příliš opotřebené a nelze je naostřit nebo pokud řetěz praskne. Použijte 
pouze originální náhradní řetěz dle specifi kace tohoto návodu k použití. Při výměně řetězu vždy vyměňte také 
ozubené kolo řetězky. Tím zajistíte správnou pozici řetězu při pohybu. (Poznámka: Specifi kaci správného typu 
řetězu a ozubeného kola najdete v přehledu technických údajů.)

 Povolte a sejměte šroub vodicí lišty.
 Sejměte kryt řetězky.
 Sejměte pilový řetěz.
 Obtočte nový řetěz kolem ozubeného kola, poté 

podél horní drážky vodicí lišty a kolem hrotu 
vodicí lišty.

 POZOR! Ujistěte se, že řezné zuby řetězu směřují 
správným směrem. Řetěz umístěte tak, aby zuby 
na horní straně lišty směřovaly k přední hraně lišty 
(viz obrázek).

 Před umístěním krytu řetězky do pozice si ověřte, 
že je regulační hrot napínání řetězu zasunutý do 
regulačního otvoru vodicí lišty.

 Umístěte kryt řetězky zpět na těleso pily.
 Připevněte kryt řetězky šroubem vodicí lišty.

 POZOR! Šroub utahujte pouze rukou.

 Upravte napnutí pilového řetězu.
 Dotáhněte šroub vodicí lišty.

 POZOR! Ujistěte se, že jste neumístili pilový řetěz na vodicí lištu v opačném směru.
V opačném případě bude pila vykazovat nadměrné vibrace a nebude řezat.
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14. TABULKA ÚDRŽBY 
Uvědomte si prosím, že následující intervaly údržby platí pouze 
pro běžné pracovní podmínky. Je-li vaše denní práce náročnější 
než běžná, musí se intervaly údržby příslušně zkrátit.

Před 
každým
použitím

Po každé 
přestávce

pro 
doplnění 

paliva

Každý 
týden

Při 
poškození 

nebo
závadě

Podle 
potřeby

Celý stroj Zkontrolovat: úniky, trhliny 
a opotřebení X X

Kontroly: spínač, startér, 
páčka plynu a páčka aretace 
plynu

Kontrola činnosti
X X

Brzda řetězu Kontrola činnosti X X

Kontrola autorizovanou opravnou X

Palivová nádržka a olejová 
nádržka

Zkontrolovat: úniky, trhliny 
a opotřebení X X

Palivový fi ltr Kontrola a čištění X

Výměna fi ltračního prvku X Každých 
6 měsíců

Mazání řetězu Kontrola výkonu X X

Řetěz Zkontrolovat: poškození, nabroušení 
a opotřebení X X

Kontrola napnutí X X

Naostření: zkontrolovat hloubku brusu X

Lišta Zkontrolovat: poškození a opotřebení X X

Čištění drážek a vedení oleje X

Otočení, namazání hnacího kola 
a zbavení otřepů X

Vyměnit X

Řetězka Zkontrolovat: poškození a opotřebení

X

Výměna 
s každým 

novým 
řetězem

Spojka Zkontrolovat: poškození a opotřebení X

Vyměnit X

Zachycovač řetězu Zkontrolovat: poškození a opotřebení X X

Vyměnit X

Všechny přístupné šrouby 
a matice (mimo šroubů na 
karburátoru)

Zkontrolovat a dotáhnout
X

Vzduchový fi ltr Vyčistit X

Vyměnit X Každých 
6 měsíců

Žebra válce a štěrbiny v krytu 
startéru

Vyčistit X

Startovací lanko Zkontrolovat: poškození a opotřebení X

Vyměnit X

Karburátor Zkontrolovat minimální otáčky 
(řetěz se při minimálních otáčkách 
nesmí otáčet)

X X

Svíčka Zkontrolovat vzdálenost elektrod X

Vyměnit X Každých 
6 měsíců

Antivibrační systém Zkontrolovat: poškození a opotřebení X

Tabulka údržby 
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15. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
POZOR: jednotku vždy vypněte a odpojte zapalovací svíčku, než začnete provádět kontroly doporučené 
v tabulce, mimo případy, kdy se vyžaduje jednotka v činnosti.
Když byly zkontrolovány všechny možné příčiny a problém nebyl vyřešen, spojte se s autorizovaným 
servisním střediskem. Když zjistíte problém, který nebyl uveden v tabulce, spojte se s autorizovaným 
servisním střediskem.

PROBLÉM MOŽNÉ PŘÍČINY ŘEŠENÍ
Motor nelze nastartovat 
nebo zhasne několik 
sekund po nastartování. 
(Ujistěte se, že přepínač 
je v poloze „I“)

1.  Svíčka nedává 
jiskru

2. Motor je přehlcený

1.  Zkontrolujte jiskru svíčky. Pokud svíčka nedává jiskru, 
opakujte test s novou svíčkou (WXL7T).

2.  Vyjměte svíčku a několikrát zatáhněte za startování. 
Poté očištěnou svíčku namontujte zpět a statujte bez 
sytiče. 

Motor se rozjede, ale 
řádně nezvyšuje otáčky 
nebo při vysokých 
otáčkách nepracuje
správně.

Karburátor se musí 
seřídit.

Spojte se s autorizovaným servisním střediskem pro 
seřízení karburátoru

Motor nedosáhne plných 
otáček a/nebo příliš 
kouří.

1.  Zkontrolujte směs 
oleje s benzínem.

2.  Znečištěný 
vzduchový fi ltr.

3.  Karburátor se 
musí seřídit.

1.  Použijte nový benzín a olej vhodný pro dvoutaktní 
motory.

2.  Vyčistěte; viz pokyny v kapitole 11.
3.  Spojte se s autorizovaným servisním střediskem pro 

seřízení karburátoru.

Motor nastartuje, funguje 
a zrychluje, ale nedrží 
si volnoběžné otáčky.

Karburátor se musí 
seřídit.

Spojte se s autorizovaným servisním střediskem pro
seřízení karburátoru.

Lišta a řetěz se během 
činnosti zahřívají a kouří

1.  Prázdná nádržka 
na olej pro řetěz

2.  Příliš napnutý 
řetěz

3.  Špatná činnost 
mazací soustavy

1.  Nádržka na olej se musí naplnit pokaždé, když se plní 
palivová nádržka.

2.  Napnutí řetězu; viz pokyny v kapitole 5.
3.  Nechte jet na maximální otáčky 15-30 sekund. Zastavte 

a zkontrolujte, jestli olej odkapává ze špičky lišty. 
Pokud tam olej je, může být vadná činnost způsobena 
volným řetězem nebo poškozenou lištou. Pokud olej 
neodkapává, spojte se s autorizovaným servisním 
střediskem

Motor se rozjede, ale 
řetěz se netočí.
POZOR: když je motor
v činnosti, nikdy se
nedotýkejte řetězu

1.  Brzda řetězu 
zapnutá

2.  Příliš napnutý 
řetěz

3.  Montáž lišty 
a řetězu

4.  Poškozený řetěz 
a/nebo lišta

5.  Poškozená spojka 
a/nebo pastorek

1.  Vypněte brzdu řetězu; viz kapitola 7.
2.  Napnutí řetězu; viz pokyny v kapitole 9.
3.  Viz pokyny v kapitole 5.
4.  Viz pokyny v kapitole 11. a 13.
5.  V případě potřeby vyměňte; spojte se s autorizovaným 

servisním střediskem

Řešení problémů
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16. TECHNICKÉ PARAMETRY 
Typ ................................................................................................................................................................................................FZP 5816 B
Motor ................................................................................................................................................................................................... 58 cm3

Maximální výkon motoru ..............................................................................................................................................................2,4 kW
Maximální rychlost motoru s řezacím nástrojem ......................................................................................................12000 rpm
Maximální rychlost motoru při volnoběhu ...........................................................................................................2800±200 rpm
Délka lišty ....................................................................................................................................................................................... 405 mm
Řezná délka  .................................................................................................................................................................................. 345 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) ....................................................................................................................................................... 6,0 kg
Rozměry (bez lišty a řetězu) ............................................................................................................................410 x 235 x 265 mm
Palivová směs (benzín : olej) ...........................................................................................................................................................40:1
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
Hladina akustického tlaku ...................................................................................................................................... LpA: 104,9 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu ........................................................................................................... LwA: 113 dB(A)
Vibrace* – přední madlo ....................................................................................................................................................4,795 m/s2
Vibrace* – zadní madlo ......................................................................................................................................................5,247 m/s2

*  Pokud zjistíte, že se vibrace, přenášené do rukojetí, znatelně zhoršily v porovnání se stavem, když byla pila 
nová, zkontrolujte opotřebení silenbloků (pogumované upevňovací prvky) a v případě potřeby kontaktujte 
autorizované servisní středisko pro jejich výměnu.

 POZOR! Práce s řetězovou pilou s nesprávně fungujícím systémem tlumení vibrací může mít za následek 
zdravotní problémy
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Výrobek je ve shodě s níže uvedenými směrnicemi a nařízeními:
Directive Machinery 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive Noise 2000/14/EC
Directive Emission of gaseous 2012/46/EU
Directive RoHS 2011/65/EU

a normami:
EN ISO 11681-1:2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 14982:2009

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
        

Produkt/ značka: Benzinová pila/ FIELDMANN

Typ/ model: FZP 5816 B jako tovární model CN-58D
                                          Motor: 58 cm3; 2,4kW/ 8500 min-1

Naměřená hladina akustického výkonu: LPA= 104,9dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu: LWA= 113dB(A)

Výrobce: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic 
VAT no:  CZ26726548
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Záruční podmínky 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek zá
ruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupu
jícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených pod
mínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební 
zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použi
tí. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může 
kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého 
byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném au
torizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci 
uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo 
ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční 
doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci 
součinnost nutnou pro ověření existence reklamo
vané vady. Do reklamačního řízení se přijímá pou
ze kompletní a z důvodů dodržení hygienických 
předpisů neznečištěný výrobek. V případě opráv
něné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu 
od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku 
převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo oka
mžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen 
výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá 
práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, zá
ruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu ... ). 
Záruka se nevztahuje zejména na: 
■ vady, na které byla poskytnuta sleva ■ opotřebení 
a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku■ po
škození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné 
instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k po
užití, platnými právními předpisy a obecně známý
mi a obvyklými způsoby používání, v důsledku pou
žití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen 
■poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo ne
správné údržby■ poškození výrobku způsobené jeho 
znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná 
událost, požár, vniknutí vody ... ) ■ vady funkčnos
ti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, 
rušivým elektromagnetickým polem apod. ■ me
chanické poškození výrobku (např.ulomení knoflíku, 
pád ... ) ■ poškození způsobené použitím nevhod
ných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) 
nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. 
vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otře
sy ... )■ poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrob
ku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou 
osobou (servisem) ■ případy, kdy kupující při rekla
maci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde 
reklamovaný výrobek zakoupil) ■ případy, kdy se 
údaje v předložených dokladech liší od údajů uvede
ných na výrobku■ případy, kdy reklamovaný výrobek 
nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, 
kterými kupující prokazuje svá ■ práva reklamovat 
(např. poškození výrobního čísla nebo záruční plom
ba přístroje, přepisované údaje v dokladech ... ) 

Záručné podmienky 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 
24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. 
Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených pod
mienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar 
predaný spotrebitel'ovi na bežné domáce použitie. 
Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) móže 
kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktoré
ho bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom 
autorizovanom servise. Kupujúci je povinný rekla
máciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby ne
dochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskór však do 
konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri rekla
mácii spolupracovať pri overení existencie reklamo
vanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma 
iba kompletný a z dóvodu dodržania hygienických 
predpisov neznečistený výrobok. V prípade opráv
nenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu 
od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku 
prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je 
kupujúci po skončení opravy povinný výrobok pre
vziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva 
reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný 
list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky ... ). 
Záruka sa nevzťahuje na: 
■ chyby, na ktoré bol i poskytnuté zlavy ■ opotrebenia 
a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku ■
poškodenievýrobku v dosled ku neodbornej či nespráv
nej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na 
použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne 
známymi a obvyklými spósobmi používania, v dosled
ku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je 
určený ■ poškodenie výrobku v dósledku zanedbanej 
alebo nesprávnej údržby ■ poškodenie výrobku spó
sobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej 
moci (živelná udalosť, požiar, vniknutievody ... ) ■chy
by funkčnosti výrobku spósobené nevhodnou kvalitou 
signálu, rušivým elektromagnetickým polbm a pod.■
mechanické poškodenievýrobku (napr. zlomenie gom
bíka, pád ... ) ■ poškodenie spósobené použitím ne
vhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (baté
rie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami ( 
napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, 
otrasy ... ) ■ poškodenie, úpravu alebo iný zásah do vý
robku spósobený neoprávnenou alebo neautorizova
nou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri re
klamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv ( kedy 
a kde reklamovaný výrobok zakúpil) ■ prípady, keďsa 
údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvede
ných na výrobku ■ prípady, keď reklamovaný výrobo k 
sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, 
ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamo
vať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej 
plomby prístroja, prepisované údajevdokladoch ... ) 

Conditions of guarantee 

This product is warranted for the period of 24 mon
ths from the date of purchase to the end-user. 
Warranty is limited to the following conditions. 
Warranty is referred only to the customer goods 
using for common domestic use. The claim forservi
ce can be applied either at dealeťs shop where the 
product was bought, or at below mentioned autho
rized service shops. The end-user is obligated to set 
up a claim immediately when the defects appeared 
but only till the end of warranty period. The end
-user is obligated to cooperate to certify the clai
ming defects. Only completed and clean (according 
to hygienic standards) product will be accepted. ln 
case of eligible warranty claim the warranty peri
od will be prolonged by the period from the date of 
claim application till the date of taking overthe pro
duet by end-user, or the date the end-user is obliga
ted to take it over. To obtain the service under this 
warranty, end-user is obligated to certify his claim 
with duly completed following documents: receipt, 
certificate of warranty, certificate of installation ... 
This warranty is void especially if apply as 
follows: ■ Defects which were put on sale. ■
Wear-out or damage caused by common use. ■
The product was damaged by unprofessional or 
wrong installation, used in contrary to the appli
cable instruction manual, used in contrary to legal 
enactment and common process of use or used for 
another purpose which has been designed for.■ The 
productwas damaged by uncared-foror insufficient 
maintenance. ■ The product was damaged by dirt,
accident of force majeure (natural disaster, fire, flo
od, ... ). ■ Defects on functionality caused by low 
duality of signal, electromagnetic field interference 
etc.■ The product was mechanically damaged (e.g. 
broken button, fall. .. ). ■ Damage caused by use of 
unsuitable media, fillings, expendable supplies (ba
tteries) or by unsuitable working conditions (e.g. 
high temperatures, high humidity, quakes, ... ). ■
Repair, modification or other failure action to the 
product by unauthorized person.■ End-user did not 
prove enough his right to claim (time and place of 
purchase). ■ Data on presented documents differs
from data on products. ■ Cases when the claiming 
product can not be indentified according to the pre
sented documents (e.g. the serial number or the 
warranty seal has been damaged). 

Autorizovaná servisní střediska/ Autorizované servisné strediská / Authorized service centre& 

FAST ČR, a. s. 
U Sanitasu 1621 CZ 

251 01 Říčany 
česká republika 

Tel.: +420/ 323 204 120 
Fax: +420/ 323 204 121 
serv is.praha@fastcr.cz 

www.fastcr.cz 

FAST ČR, a. s. 
Cejl 31 

CZ 602 00 Brno 
česká republika 

Tel.: +420/ 531 010 295 
Fax: +420/ 531 010 296 

servis.brno@fastcr.cz 
www.fastcr.cz 

Fast P lus, a. s.
 Na Pántoch 18 

SK 831 06 Bratislava 
Slovenská republika 

Tel.: +421/ 249 105 811 
Fax: +421/ 249 105 81 O 

fastplus@fastplus.sk 
www.fastplus.sk 



2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy
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A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu






