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Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

 Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, 
zanim nie znajdziesz wszystkich elementów produktu.

 Przechowuj wyrób w suchym miejscu z dala od dzieci.
 Przeczytaj wszystkie uwagi i wskazówki. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może spowodować 

porażenie prądem elektrycznym, pożar lub ciężkie obrażenia.

Opakowanie

Wyrób został umieszczony w opakowaniu chroniącym go przed uszkodzeniem podczas transportu. 
Opakowanie to jest surowcem i dlatego podlega recyklingowi.

Instrukcja obsługi

Zanim rozpoczniesz pracę z urządzeniem, przeczytaj następujące zasady bezpieczeństwa i wskazówki 
dotyczące użytkowania. Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłowym użyciem urządzenia. Instrukcję 
należy starannie zachować do wglądu. Co najmniej w okresie gwarancyjnym zalecamy zachowanie 
oryginalnego opakowania łącznie z wewnętrznym materiałem opakowaniowym, dokument kasowy i kartę 
gwarancyjną. W razie transportu zapakuj maszynę z powrotem do oryginalnego pudełka dostarczonego przez 
producenta, zapewniając w ten sposób maksymalną ochronę produktu podczas ewentualnego transportu (np. 
przeprowadzki lub wysyłki do serwisu).

Uwaga: Jeśli przekazujesz maszynę innym osobom, przekaż ją razem z instrukcją.
Przestrzeganie załączonej instrukcji obsługi stanowi podstawę prawidłowego użycia urządzenia. Instrukcja 
obsługi zawiera również wskazówki dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek 
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
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2. SYMBOLE

Nie narażaj narzędzia na działanie deszczu.

Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj 
instrukcję obsługi.

W razie uszkodzenia kabla zasilającego 
natychmiast odłącz urządzenie od źródła 
zasilania.

Podczas pracy należy zawsze korzystać z kasku 
ochronnego, okularów ochronnych i ochronników 
słuchu.

Uważaj na niebezpieczeństwo odbicia 
wstecznego.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie uruchamiaj narzędzia, 
jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, inne osoby lub 
zwierzęta.

Podczas pracy należy używać rękawic 
ochronnych.

Używaj mocnego izolacyjnego obuwia 
roboczego.

Używaj ochronników słuchu.

Korzystaj z rękawic roboczych.

Uważaj na spadające gałęzie.
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3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!
Zapoznaj się ze wszystkimi poleceniami ostrzegawczymi  i poleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz 
z zaleceniami dotyczącymi obsługi narzędzia.

UWAGA!
Nieprzestrzeganie zaleceń ostrzegawczych oraz poleceń dotyczących bezpieczeństwa może być 
przyczyną porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru lub poważnych obrażeń.

UWAGA!
Wszystkie polecenia ostrzegawcze oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa należy zachować do użytku 
w przyszłości.

Uwaga: Poprzez termin „elektronarzędzie“ rozumie się we wszystkich poniższych zaleceniach 
ostrzegawczych elektronarzędzie zasilane (poprzez elastyczny kabel) z sieci.

Bezpieczeństwo środowiska pracy
 Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Bałagan i ciemne obszary w miejscu pracy bywają 

przyczyną wypadków.
 Nie korzystaj z elektronarzędzia w środowisku zagrażającym wybuchem, w którym znajdują się płyny 

łatwopalne, gazy lub pył. Podczas używania elektronarzędzia dochodzi do iskrzenia, co może spowodować 
zapalenie pyłu lub oparów.

 Nie dopuść, aby dzieci lub osoby trzecie zbliżały się do pracującego elektronarzędzia. Jeśli Twoja praca 
będzie zakłócana, możesz stracić panowanie nad narzędziem.

Bezpieczeństwo pracy z elektronarzędziem
 Wtyczka elastycznego kabla elektronarzędzia musi odpowiadać gniazdku sieciowemu. Nigdy nie dokonuj  żadnych 

przeróbek wtyczki. Do narzędzia posiadającego uziemienie nie należy nigdy używać zasilaczy gniazdkowych. 
Wtyczki nie poddane przeróbce i odpowiednie gniazdka zapobiegają ryzyku porażenia prądem elektrycznym.

 Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak np. rury, kaloryfery, kuchenki czy lodówki. 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym wzrasta, kiedy Twoje ciało jest w kontakcie z ziemią.

 Nie narażaj elektronarzędzia na oddziaływanie deszczu, wilgoci lub substancji mokrych. Jeśli 
do elektronarzędzia przedostanie się woda, wzrasta niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

 Elastycznego kabla nie należy używać do innych celów. Nigdy nie przenoś ani nie pociągaj elektronarzędzia 
za przewód ani nie wyciągaj wtyczki z gniazdka poprzez pociągnięcie za kabel. Chroń przewód przed 
wysoką temperaturą, tłuszczem, ostrymi krawędziami i poruszającymi się częściami. Uszkodzone lub 
splątane przewody podwyższają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

 Jeśli elektronarzędzie jest używane na dworze, skorzystaj z przedłużacza odpowiedniego do użytku 
na zewnątrz. Korzystanie z przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz zapobiega ryzyku 
porażenia prądem elektrycznym.

 Jeśli musisz używać elektronarzędzia w wilgotnym środowisku, wykorzystaj w obwodzie zasilającym 
wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD). Użycie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) obniża ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.

Uwaga: Termin „wyłącznik różnicowo-prądowy“ (RCD) może zostać zastąpiony przez pojęcie 
„przerywacz ziemnozwarciowy“ (GFCI) lub wyłącznik samoczynny (ELCB).
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Bezpieczeństwo osób
 Podczas pracy z elektronarzędziem zachowaj przez cały czas ostrożność, obserwuj swoją pracę i używaj 

zdrowego rozsądku. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub 
leków. Krótka chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może doprowadzić do poważnych obrażeń.

 Używaj środków ochrony osobistej podczas pracy. Zawsze stosuj ochronę wzroku. Pomoce ochronne, 
np. respirator, obuwie ochronne z powłoką antypoślizgową, twarde nakrycie głowy lub ochronniki słuchu, 
używane odpowiednio do warunków pracy, obniżają niebezpieczeństwo obrażeń osób.

 Unikaj nieumyślnego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem do źródła zasilania, przed włożeniem 
baterii, przed odłożeniem do przechowania lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że wyłącznik 
uruchamiający jest nastawiony na pozycję wyłączone. Przenoszenie urządzenia z palcem umieszczonym 
na wyłączniku lub podłączanie wtyczki z włączonym wyłącznikiem może być przyczyną wypadków.

 Przed włączeniem narzędzia usuń wszystkie narzędzia regulujące lub klucze. Narzędzia regulujące lub klucz 
pozostawione i podłączone do obracającej się części elektronarzędzia mogą być przyczyną obrażeń osób.

 Pracuj tylko tam, gdzie możesz dosięgnąć z zachowaniem bezpieczeństwa. Utrzymuj zawsze stabilną 
postawę i równowagę.

 Dzięki temu w nieoczekiwanych sytuacjach obsługa elektronarzędzia będzie łatwiejsza.
 Noś odpowiednią odzież. Nie używaj luźnej odzieży ani biżuterii. Zadbaj o to, aby Twoje włosy, odzież 

i rękawice znajdowały się w dostatecznej odległości od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria 
i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez poruszające się części.

 Jeśli do dyspozycji są środki umożliwiające podłączenie urządzenia służącego do odkurzania, zadbaj 
o to, aby urządzenie takie zostało podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z takich urządzeń może 
ograniczyć ryzyko związane z zakurzeniem.

Obsługa elektronarzędzia i jego konserwacja
 Nie obciążaj nadmiernie elektronarzędzia. Korzystaj wyłącznie z narzędzi dostosowanych do wykonywanej 

pracy. Odpowiednie elektronarzędzie będzie wykonywać pracę lepiej i bezpieczniej z prędkością, do której 
zostało zaprojektowane.

 Nie korzystaj z elektronarzędzia, którego nie można włączyć i wyłączyć za pomocą wyłącznika. Każde 
elektronarzędzie, którego nie można obsługiwać za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać 
naprawione.

 Przed regulacją narzędzia, przed wymianą akcesoriów lub jeśli narzędzie nie jest używane, wyciągnij 
wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka. Te kroki zapobiegawcze obniżają niebezpieczeństwo 
przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.

 Nie wykorzystywane elektronarzędzie przechowuj z dala od dzieci i nie pozwól, by było ono używane przez 
osoby, które nie zostały zapoznane z jego obsługą i niniejszymi poleceniami. Elektronarzędzie w rękach 
niewykwalifi kowanych użytkowników jest niebezpieczne.

 Dokonuj konserwacji elektronarzędzia. Kontroluj regulację poruszających się części i ich mobilność, 
zwróć szczególną uwagę na pęknięcia, złamane części i wszelkie inne okoliczności, które mogą zagrażać 
funkcjonalności elektronarzędzia. Jeśli narzędzie jest uszkodzone, przed kolejnym użyciem dokonaj jego 
naprawy. Wiele wypadków jest spowodowanych na skutek niedostatecznej konserwacji elektronarzędzi.

 Narzędzia tnące należy utrzymywać ostre i czyste. W przypadku prawidłowo konserwowanych i ostrzonych 
narzędzi tnących istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że zahaczą się o materiał czy zablokują się i praca 
z nimi podlega łatwiejszej kontroli.

 Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi roboczych itd. należy używać zgodnie z niniejszymi poleceniami 
i w taki sposób, jaki jest zalecany dla konkretnych elektronarzędzi przy jednoczesnym uwzględnieniu 
warunków pracy i rodzaju wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzi do wykonywania innych czynności 
niż te, do których zostały przeznaczone, może prowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

Serwis
 Naprawy elektronarzędzia należy powierzyć wykwalifi kowanej osobie korzystającej z oryginalnych części 

zamiennych. W ten sposób zostanie zapewniony taki sam poziom bezpieczeństwa elektronarzędzia jak 
przed naprawą.
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Przechowywanie
 narzędzie należy transportować i przechowywać wyłącznie z założoną pokrywą ochronną
 przed odłożeniem narzędzia do przechowania należy je dokładnie wyczyścić i dokonać odpowiedniej konserwacji
 przed transportem narzędzia należy je zabezpieczyć przed wyciekiem oleju, uszkodzeniem czy 

spowodowaniem obrażeń

4. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1 - 4)

1. Uchwyt tylny
2. Uchwyt przedni
3. Przednia ochrona rąk / hamulec łańcuchowy
4. Łańcuch tnący
5. Nakrętka zabezpieczająca / system SDS
6. Osłona koła łańcuchowego
7. Miecz (szyna prowadząca)
8. Tylna ochrona rąk
9. Przewód zasilania
10. Ogranicznik pazurowy
11. Blokada włączenia
12. Uchwyt odciążający
13. Włącznik/wyłącznik
14. Pokrywa zbiornika oleju
15. Wskaźnik poziom oleju
16. Koło łańcuchowe
17. Sworznie prowadzące
18. Wskaźnik pracy

5. ZAKRES DOSTAWY
 Otworzyć opakowanie i wyjąć ostrożnie urządzenie.
 Usunąć materiał opakowaniowy oraz zabezpieczenia opakowania/transportowe (jeśli występują).
 Sprawdzić, czy zakres dostawy jest kompletny.
 Sprawdzić urządzenie i elementy wyposażenia pod kątem uszkodzeń transportowych.
 W miarę możliwości zachować opakowanie do zakończenia okresu gwarancyjnego.

  UWAGA!
 Urządzenie i materiały opakowaniowe nie mogą służyć jako zabawka dla dzieci! Nie pozwalać dzieciom 

na zabawę plastikowymi torebkami, foliami lub małymi częściami! Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia 
i uduszenia!

 Elektryczna pilarka łańcuchowa
 Instrukcja użytkowania
 Łańcuch
 Miecz (prowadnica łańcucha)
 Pokrowiec na miecz
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6. MONTAŻ I OBSŁUGA
  Wskazówka ostrzegawcza!

Nosić zawsze okulary ochronne, nauszniki ochronne, rękawice ochronne i dopasowaną odzież roboczą!
Używać pilarki łańcuchowej wyłącznie z dopuszczonymi kablami przedłużającymi (z gumową osłoną) 

o odpowiedniej wydajności i przyłączami dopuszczonymi do użytku zewnętrznego, odpowiednimi 
do wtyczki pilarki.

 Pilarka łańcuchowa jest wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa. Działa on tylko wtedy, gdy 
do jednoczesnej obsługi blokady włączania (11) i włącznika (13) używa się jednej ręki.

 Jeżeli pilarka łańcuchowa nie pracuje, należy odblokować hamulec łańcuchowy z użyciem przedniej 
ochrony rąk (3).

Montaż

Założyć szynę prowadzącą i łańcuch (rys. 1, 2, 3)

  Wskazówka ostrzegawcza: 
 Jeżeli pilarka została już podłączona do zasilania w energię: Zawsze najpierw odłączyć urządzenie 

od zasilania. Podczas wykonywania wszystkich prac z/przy pilarce zawsze nosić rękawice ochronne.

  Ważna wskazówka: 
 Przednia ochrona rąk (3) zawsze musi znajdować się w górnej (pionowej) pozycji (rys. 5).
 Szyna prowadząca i łańcuch tnący są dostarczane osobno, tzn. w stanie niezamontowanym.
 Podczas montażu poluzować najpierw nakrętkę zabezpieczającą /system SDS (5), następnie usunąć 

osłonę koła łańcuchowego (6). Sworzeń prowadzący (17) musi znajdować się na środku prowadnicy.
 W razie potrzeby wyregulować napięcie łańcucha za pomocą nakrętki zabezpieczającej/systemu SDS (5) 

(rys.3).

  Wskazówka ostrzegawcza! 
 Aby unikać obrażeń w wyniku kontaktu z ostrymi krawędziami, podczas montażu, napinania i kontroli 

łańcucha zawsze nosić rękawice ochronne!
 Przed zamontowaniem szyny prowadzącej z łańcuchem tnącym sprawdzić kierunek cięcia zębów! Kierunek 

działania jest wskazywany przez strzałkę na osłonie koła łańcuchowego (6). W celu określenia kierunku 
cięcia konieczne może być obrócenie łańcucha tnącego (4).

 
 Przytrzymać szynę prowadzącą (7) pionowo czubkiem do góry i założyć łańcuch tnący (4), zaczynając 

od czubka szyny prowadzącej. Następnie zamontować szynę prowadzącą z łańcuchem tnącym 
w następujący sposób:

 Umieścić szynę prowadzącą z łańcuchem tnącym na kole łańcuchowym (16) i założyć sworzeń 
prowadzący (17).

 Poprowadzić łańcuch tnący wokół koła łańcuchowego (16) i sprawdzić, czy jest prawidłowo ułożony (patrz 
rys. 3).

 Założyć na górę osłonę koła łańcuchowego (6) i przymocować ostrożnie za pomocą nakrętki 
zabezpieczającej (5).

 Następnie należy jeszcze prawidłowo napiąć łańcuch tnący.
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Napinanie łańcucha tnącego

  Wskazówka ostrzegawcza!
 Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy pilarce łańcuchowej zawsze najpierw odłączyć ją od zasilania 

w energię!
 Podczas wykonywania prac przy łańcuchu zawsze nosić rękawice ochronne!

 Łańcuch tnący (4) musi spoczywać w szynie prowadzącej (7)!
 Obracać nakrętkę zabezpieczającą/system SDS (5) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 

(Rys.3), aż łańcuch tnący zostanie prawidłowo napięty.
 Łańcuch nie może być napięty zbyt mocno. Przy chłodnych warunkach pogodowych musi istnieć możliwość 

uniesienia łańcucha na środku szyny prowadzącej na ok. 5 mm.
 Przy ciepłej pogodzie łańcuch ulega rozciągnięciu i jest luźniej osadzony. Występuje wtedy 

niebezpieczeństwo zsunięcia się łańcucha z szyny prowadzącej.
 Dlatego też w razie potrzeby należy go napiąć w odpowiednim czasie.
 Jeżeli łańcuch tnący został napięty w stanie rozgrzanym, kończąc czynności, należy go ponownie 

poluzować. W przeciwnym razie napięcie łańcucha byłoby zbyt duże podczas jego stygnięcia i związanego 
z nim kurczenia się łańcucha tnącego.

 Docieranie nowego łańcucha tnącego musi trwać ok. 5 minut. Szczególnie ważne jest tutaj smarowanie 
łańcucha. Po fazie docierania należy sprawdzić napięcie łańcucha i ewentualnie doregulować je.

7. URUCHAMIANIE
Napięcie i rodzaj zasilania w energię muszą odpowiadać danym na tabliczce znamionowej.
Przed rozpoczęciem pracy zawsze należy skontrolować prawidłowe działanie i bezpieczną eksploatację pilarki 
łańcuchowej.
Sprawdzić również, czy łańcuch jest dobrze nasmarowany i czy poziom oleju jest dostateczny (patrz rys. 4). 
Jeżeli poziom oleju znajduje się ok. 5 mm powyżej dolnego oznaczenia, uzupełnić olej. Jeżeli poziom oleju jest 
wyższy, można rozpocząć pracę.

 Włączyć pilarkę łańcuchową i trzymać ją nad podłożem. Pilarka łańcuchowa nie może dotykać podłoża. 
Ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalną odległość 20 cm. Jeżeli na podłożu pokażą 
się ślady oleju, oznacza to, układ smarowania łańcucha pracuje prawidłowo. Jeśli nie widać śladów 
oleju, oczyścić najpierw spust oleju (rys. 2, C) i przewód olejowy. W razie potrzeby skontaktować się ze 
specjalistycznym zakładem. (Należy jednak przedtem przeczytać odpowiednią instrukcję w rozdziale 
„Uzupełnianie smaru do łańcucha”).

 Ewentualnie sprawdzić napięcie i zwis łańcucha (patrz punkt „Napinanie łańcucha tnącego”).
 Sprawdzić prawidłowe działanie hamulca łańcuchowego (patrz punkt „Odblokowanie hamulca 

łańcuchowego”).

Włączanie

 Zwolnić hamulec łańcuchowy (3), nacisnąć blokadę włączenia (11) i uruchomić włącznik/wyłącznik (13).
 Najniższy pazur ogranicznika pazurowego (rys. 2, J) przyłożyć do drewna. Podnieść pilarkę łańcuchową 

za tylny uchwyt (1) i rozpocząć piłowanie drewna. Cofnąć nieco pilarkę łańcuchową i przyłożyć ogranicznik 
pazurowy nieco głębiej.

 Ostrożnie przy cięciu drewna łupanego, kawałki drewna mogą ulec oderwaniu.
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  Uwaga!
Po włączeniu pilarka łańcuchowa pracuje od razu na pełnej prędkości.

Wyłączanie
 W celu wyłączenia zwolnić włącznik/wyłącznik (13) na tylnym uchwycie.
 Podczas wyłączania za pomocą włącznika/wyłącznika pilarka łańcuchowa zatrzymuje się w 1 sekundzie, 

przy znacznym iskrzeniu. Jest to całkiem normalne zjawisko i nie ma negatywnego wpływu na prawidłowe 
działanie pilarki łańcuchowej.

 Po zakończeniu pracy z pilarką łańcuchową: Zawsze oczyścić łańcuch tnący i miecz i założyć ochronę 
łańcucha.

 Przy wyzwoleniu hamulca łańcuchowego następuje natychmiastowe dezaktywowanie pilarki łańcuchowej

Objaśnienie wskaźnik pracy (18) (rys. 2)

Zielona dioda LED:

Zielona dioda LED świeci, gdy urządzenie pracuje.

8. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY
Transport piły łańcuchowej

Przed rozpoczęciem transportu piły łańcuchowej bezwzględnie należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda 
i założyć ochronę łańcucha na szynę i łańcuch. W przypadku wykonywania kilku cięć należy wyłączać pilarkę 
pomiędzy nimi.

Kabel przedłużający

Stosować wyłącznie kable przedłużające przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu. Przekrój kabla (maks. 
długość kabla przedłużającego: 75 m) musi wynosić co najmniej 2,5 mm2. Ze względów bezpieczeństwa kabel 
przedłużający musi być zakończony pętlą poprowadzoną przez uchwyt odciążający w obudowie (rys. M).
Kable przedłużające o długości powyżej 30 m wpływają negatywnie na wydajność piły łańcuchowej.

Smarowanie łańcucha

W celu ochrony przed nadmiernym zużyciem łańcuch tnący i szyna prowadząca muszą być równomiernie 
smarowane podczas pracy. Smarowanie odbywa się w sposób automatyczny. Nigdy nie pracować bez smarow-
ania łańcucha. Jeżeli łańcuch pracuje w stanie suchym, w krótkim czasie nastąpi poważne uszkodzenie całego 
urządzenia tnącego.

Dlatego zawsze przed rozpoczęciem pracy skontrolować smarowanie łańcucha i poziom oleju (rys. 4).
Nie uruchamiać pilarki, jeżeli poziom oleju znajduje się poniżej oznaczenia „min.”.

 Min.: Jeżeli poziom oleju na wskaźniku (15) znajduje się już tylko 5 mm powyżej dolnego oznaczenia, 
uzupełnić olej.

 Maks.: Uzupełnić olej, aż do osiągnięcia maksymalnego stanu na wskaźniku (15).

Smar łańcuchowy

Znaczny wpływ na trwałość łańcucha tnącego i szyny prowadzącej ma również jakość zastosowanego 
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smaru. Nie używać oleju zużytego! Stosować wyłącznie smary przyjazne dla środowiska. Smar łańcuchowy 
przechowywać wyłącznie w zbiornikach spełniających właściwe wymagania.

Miecz

Miecz (7) jest szczególnie mocno eksploatowany na czubku (nosie) oraz na dole. Aby uniknąć jednostronnego 
zużycia, obrócić szynę prowadzącą podczas ostrzenia łańcucha.

Koło łańcuchowe

Koło łańcuchowe (16) jest szczególnie mocno eksploatowane. W przypadku oznak znacznego zużycia zębów 
należy wymienić koło łańcuchowe. Zużyte koło łańcuchowe powoduje skrócenie trwałości łańcucha tnącego. 
Wymiana koła łańcuchowego musi być wykonana w specjalistycznym sklepie lub specjalistycznym zakładzie.

Ochrona łańcucha

Natychmiast po zakończeniu pracy i podczas transportu założyć ochronę łańcucha na łańcuch i szynę 
prowadzącą.

Hamulec łańcuchowy

W przypadku odrzutu pilarki następuje uruchomienie hamulca łańcuchowego (3) poprzez przednią ochronę 
rąk (3). Przednia ochrona rąk (3) jest dociskana grzbietem dłoni do przodu. W wyniku tego, poprzez działanie 
hamulca łańcuchowego, następuje zatrzymanie piły łańcuchowej lub silnika w ciągu 0,15 sekundy. (rys. 5, H).

Odblokowanie hamulca łańcuchowego (rys. 5)

Aby przywrócić stan gotowości pilarki do pracy, należy usunąć blokadę łańcucha tnącego. W tym celu wyłączyć 
najpierw pilarkę łańcuchową.
Następnie odchylić przednią ochronę rąk (3) z powrotem do pionowej pozycji wyjściowej, aż do jej zaskoczenia 
(rys. 5, I). Tym samym hamulec łańcuchowy jest ponownie w pełni sprawny.
Ochrona pilarki łańcuchowej
Nie wolno używać pilarki łańcuchowej podczas deszczu ani w wilgotnym otoczeniu.

Wskazówka ostrzegawcza: Jeżeli kabel przedłużający jest uszkodzony, natychmiast wyjąć wtyczkę z gni-
azda. Nie wolno pracować z uszkodzonym kablem.

 Skontrolować, czy pilarka łańcuchowa nie jest uszkodzona. Przed pierwszym użyciem urządzenia 
starannie skontrolować urządzenia ochronne lub ewentualne nieznacznie uszkodzone części pod kątem 
prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem działania.

 Skontrolować prawidłowe działanie ruchomych części.
 Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane, a wszystkie warunki spełnione, aby 

zagwarantować prawidłową pracę pilarki łańcuchowej.
 Naprawę lub wymianę uszkodzonych urządzeń i elementów zabezpieczających należy zlecić 

specjalistycznemu zakładowi, o ile nie podano inaczej w niniejszej instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania

Odrzut

Aby uniknąć wypadków podczas piłowania, nie piłować czubkiem szyny prowadzącej, gdyż może dojść 
do nagłego odrzutu pilarki w górę i do tyłu.
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Podczas pracy z pilarką zawsze nosić kompletne wyposażenie ochronne i dopasowaną odzież roboczą.
Odrzut to ruch szyny prowadzącej skierowany w górę i/lub do tyłu, który może wystąpić, gdy łańcuch tnący trafi  
na czubku miecza na przeszkodę (przedmiot).
Zawsze zabezpieczyć solidnie element obrabiany. W celu przytrzymania elementu obrabianego zastosować 
przyrządy mocujące. Ułatwia to pewną obsługę pilarki łańcuchowej oburącz.
Odrzut prowadzi do niekontrolowanego zachowania pilarki, niebezpieczeństwo to występuje zwłaszcza w przy-
padku luźnego lub stępionego łańcucha tnącego. Niedostatecznie naostrzony łańcuch zwiększa ryzyko odrzutu. 
Nigdy nie piłować powyżej wysokości ramion.

Porady dotyczące praktycznego zastosowania pilarki

Ważne wskazówki

 Używać urządzenia wyłącznie do piłowania drewna. Nie obrabiać metalu, plastiku, murów, materiałów 
budowlanych, które nie są wykonane z drewna.

 Wyłączyć silnik, jeżeli pilarka zetknie się z ciałem obcym. Skontrolować pilarkę i w razie potrzeby naprawić 
ją.

 Chronić łańcuch przed zanieczyszczeniami i piaskiem. Nawet niewielkie ilości zanieczyszczeń mogą 
prowadzić do szybkiego stępienia łańcucha i zwiększenia ryzyka odrzutu.

 W celu przećwiczenia zacząć od przepiłowania mniejszych pni, aby nabyć wyczucia urządzenia, zanim 
przystąpi się do trudniejszych prac.

 Rozpoczynając piłowanie, docisnąć obudowę pilarki łańcuchowej do pnia drzewa.
 Pozwolić pilarce na swobodną pracę. Lekko docisnąć do dołu.
 Aby po wyjściu łańcucha z drewna nie stracić panowania nad urządzeniem, pod koniec cięcia nie wywierać 

nacisku na pilarkę.

Ścinanie drzew - wyłącznie z odpowiednim wykształceniem

  Ostrożnie!
 Uważać na złamane lub obumarłe gałęzie, które spadają podczas piłowania i mogą spowodować poważne 

obrażenia.
 Nie piłować w pobliżu budynków ani przewodów prądowych, jeżeli nie ma pewności, w którą stronę upadnie 

ścinane drzewo. Nie pracować nocą, gdy panuje gorsza widoczność, ani podczas deszczu, opadów śniegu 
czy podczas burzy, ponieważ nie da się wtedy przewidzieć kierunku upadku drzewa.

 Pracę z pilarką łańcuchową należy zaplanować z góry.
 Obszar roboczy wokół drzewa powinien być czysty, by umożliwić zajęcie stabilnej pozycji.
 Podczas prac na pochyłym terenie operator maszyny powinien przebywać zawsze powyżej obszaru 

roboczego, ponieważ drzewo po ścięciu stoczy się lub zsunie się najprawdopodobniej na dół.
 Uważać na nadłamane lub obumarłe gałęzie, które spadają i mogłyby spowodować ciężkie obrażenia.

Następujące warunki mogą wpływać na kierunek upadku drzewa:

 Kierunek i prędkość wiatru
 Nachylenie drzewa. Nachylenie nie zawsze jest możliwe do rozpoznania ze względu na nierówności lub 

spadzistość terenu. Do określenia nachylenia drzewa użyć pionu lub poziomnicy.
 Gałęzie (i tym samym środek ciężkości) tylko z jednej strony.
 Drzewa i przeszkody wokół
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W przypadku równoczesnego piłowania i ścinania przez dwie osoby, odległość między piłującymi i ścinającymi 
osobami powinna być równa co najmniej dwukrotnej wysokości ścinanego drzewa. Podczas ścinania drzew 
zwracać uwagę na to, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób, nie trafi ć na przewody zasilające i nie 
spowodować szkód materialnych. Jeżeli drzewo zetknie się z przewodem zasilającym, natychmiast zawiadomić 
o tym dany zakład dystrybucyjny. Uważać na zniszczone i zbutwiałe części drzew.
Jeżeli pień jest zbutwiały, może nagle się złamać i spaść na operatora. Upewnić się, czy występuje dostateczna 
przestrzeń dla upadającego drzewa.

Zachowywać odległość równą 2 i 1/2 długości drzewa do następnej osoby lub innych obiektów. Hałas silnika 
może zagłuszyć okrzyki ostrzegawcze.
Usunąć z miejsca piłowania brud, kamienie, luźną korę, gwoździe, klamry i druty.

Udostępnić drogę ucieczki (rys. A)

Przed rozpoczęciem ścinania należy zaplanować drogę ucieczki i w razie potrzeby udostępnić ją. Droga ucieczki 
powinna przebiegać od spodziewanej linii upadku ukośnie do tyłu (rys. A).
Pozycja 1: Droga ucieczki
Pozycja 2: Kierunek upadku drzewa

Ścinanie dużych drzew - wyłącznie z odpowiednim wykształceniem (od średnicy 15 cm)

Do ścinania drzew stosuje się metodę podcięcia. Z boku drzewa wycina się klin zgodnie z żądanym kierunkiem 
upadku. Po wykonaniu po drugiej stronie drzewa cięcia obalającego, drzewo upada w kierunku klina.

  Wskazówka: 
 Jeżeli drzewo posiada duże korzenie podporowe, należy je usunąć przed wykonaniem nacięcia. Jeżeli 

pilarka jest używana do usuwania korzeni podporowych, łańcuch tnący nie powinien stykać się z podłożem, 
aby nie doszło do jego stępienia.

Podcięcie i ścinanie drzewa (rys. B-C)

 Wykonać karb pod kątem prostym do kierunku upadku na głębokość 1/3 średnicy drzewa. Najpierw 
wykonać dolne, poziome nacięcie karbu (rys. B, poz. 1). Pozwoli to na uniknięcie zaklinowania łańcucha 
tnącego lub szyny prowadzącej przy wykonywaniu drugiego nacięcia karbu (rys. B, poz. 2). Następnie 
usunąć wycięty klin.

 Potem po przeciwnej stronie drzewa wykonać cięcie obalające (rys. B, poz. 3). Rozpocząć przy tym ok. 
5 cm powyżej środka karbu. Cięcie obalające wykonać równolegle do poziomego nacięcia karbu. Cięcie 
obalające (poz. 3) wykonać tylko na taką głębokość, by pozostał jeszcze przesmyk (poz. 4) (listwa 
obalająca), który spełni funkcję zawiasu.

 Przesmyk zapobiega obróceniu się drzewa i upadnięciu w niewłaściwym kierunku. Nie przepiłować 
przesmyku.

 Wskazówka: Przy zbliżeniu cięcia obalającego do przesmyku drzewo powinno zacząć upadać. Jeżeli 
okaże się, że drzewo nie upada w pożądanym kierunku lub odchyla się do tyłu i zaciska łańcuch tnący, 
przerwać cięcie obalające i w celu otwarcia nacięcia i przechylenia drzewa we właściwym kierunku upadku 
użyć klinów z drewna, tworzywa sztucznego lub aluminium.

 Gdy drzewo zacznie upadać, usunąć pilarkę łańcuchową z nacięcia, wyłączyć, odłożyć i opuścić obszar 
zagrożenia zaplanowaną drogą ucieczki.
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Uważać na spadające gałęzie i nie potykać się.
 Zwracać uwagę na oznaki, że drzewo zaczyna upadać: Odgłosy pękania, otwarcie cięcia obalającego lub 

ruch gałęzi na górze.
 Aby uniknąć obrażeń, nie ciąć pilarką drzew przewróconych tylko częściowo. Szczególną uwagę zwrócić 

na drzewa częściowo przewrócone, które nie są podparte.
 Jeżeli drzewo nie upadnie całkowicie, odstawić pilarkę i skorzystać z wciągarki linowej, wielokrążka lub 

ciągnika.

Cięcie obalonego drzewa (dzielenie pnia)

Pod pojęciem „dzielenie pnia” rozumie się dzielenie obalonego drzewa na pnie o żądanej długości.

  Ostrożnie!
 Nie stawać na pniu podczas jego cięcia.
 Pień może się stoczyć, co skutkuje utratą równowagi i kontroli nad urządzeniem. Nie wykonywać piłowania 

na spadzistym podłożu. Zadbać o stabilną pozycję i równomierne rozłożenie ciężaru ciała na obu stopach. 
Jeśli to możliwe, pień należy podeprzeć gałęziami, belkami lub klinami.

Ważne wskazówki

 Ciąć zawsze tylko jeden pień lub jedną gałąź.
 Zachować ostrożność przy cięciu połamanego drewna. Ostre kawałki drewna mogą trafi ć operatora.
 Małe pnie lub gałęzie ciąć na koźle do piłowania.

 Przytrzymywanie pnia przez inną osobę podczas jego cięcia jest niedozwolone. Również nie przytrzymywać 
pnia nogą ani stopą.

 Nie używać piły do cięcia w miejscach, gdzie pnie, korzenie i inne części drzewa są splątane. Wyciągnąć 
pnie na wolną przestrzeń i zaczynać od pni odkrytych.

Różne cięcia w celu podzielenia pnia (rys. D)

  Ostrożnie!: 
 W przypadku zakleszczenia pilarki w pniu nie wyciągać jej na siłę. Mogłoby to doprowadzić do utraty 

kontroli nad urządzeniem i powstania ciężkich obrażeń i/lub urządzenia pilarki. Zatrzymać pilarkę i wsunąć 
do nacięcia klin z plastiku lub drewna, aż będzie można delikatnie wysunąć pilarkę. Ponownie uruchomić 
pilarkę i ostrożnie kontynuować cięcie. Nigdy nie uruchamiać pilarki zakleszczonej w pniu.

Cięcie od góry (rys. E, poz. 1)

W celu wykonania cięcia od góry zacząć od górnej strony pnia i docisnąć pilarkę do pnia. Podczas cięcia 
od góry dociskać tylko z niewielką siłą na dół.

Cięcie od dołu (rys. E, poz. 2)

W celu wykonania cięcia od dołu zacząć od dolnej strony pnia i docisnąć górną stronę pilarki do pnia.
Podczas cięcia od dołu ciągnąć w górę tylko z niewielką siłą. Mocno przytrzymywać pilarkę, aby nie stracić 
kontroli nad urządzeniem. Pilarka wywiera nacisk do tyłu (w kierunku operatora).
Ostrożnie!: Podczas cięcia od dołu nigdy nie trzymać pilarki na odwrót. W tej pozycji operator nie ma kontroli nad 
urządzeniem. Pierwsze cięcie wykonywać zawsze po stronie naprężenia pnia. Strona naprężenia jest tam, gdzie 
skoncentrowany jest nacisk ciężaru pnia.
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Dzielenie pnia bez podparcia (rys. F)

 Jeżeli pień drzewa spoczywa równomiernie na całej długości, cięcie wykonuje się od góry (poz. 1).
 Uważać na to, by nie ciąć w podłoże.

Dzielenie pnia podpartego z jednej strony (rys. G)

 Jeżeli pień drzewa spoczywa jednym końcem na podłożu, pierwsze cięcie (poz. 1) wykonać od dołu (1/3 
średnicy pnia), aby zapobiec odłupywaniu kawałków.

 Drugie cięcie wykonać od góry (2/3 średnicy) na wysokości pierwszego cięcia, aby zapobiec 
zakleszczeniu.

Dzielenie pnia podpartego z obu stron (rys. H)

 Jeżeli pień drzewa spoczywa na obu końcach na podłożu, pierwsze cięcie (poz. 1) wykonać od góry (1/3 
średnicy pnia), aby zapobiec odłupywaniu kawałków.

 Drugie cięcie wykonać od dołu (2/3 średnicy) na wysokości pierwszego cięcia, aby zapobiec zakleszczeniu.

Okrzesywanie i przycinanie

  Ostrożnie!: 
 Zawsze zachowywać ostrożność i chronić się przed odrzutem. Podczas okrzesywania lub przycinania 

gałęzi uważać, by pracujący łańcuch na czubku szyny prowadzącej nie zetknął się z innymi gałęziami ani 
obiektami. Może to prowadzić do poważnych obrażeń.

  Ostrożnie!: 
 W celu okrzesywania lub przycinania nie wolno wchodzić na drzewo. Nie stać na drabinie, podeście itp. 

Mogłoby to doprowadzić do utraty równowagi i kontroli nad urządzeniem.

Ważne wskazówki

 Pracować powoli, trzymając pilarkę mocno oburącz. Zadbać o stabilną pozycję i równowagę.
 Uważać na odskoki gałęzi. Zachować szczególną ostrożność podczas cięcia małych gałęzi. Pilarka 

łańcuchowa może pochwycić elastyczny materiał i odrzucić go w stronę osoby obsługującej albo 
spowodować utratę równowagi.

 Uważać na odskoki gałęzi. Dotyczy to szczególnie gałęzi odgiętych lub obciążonych. Unikać zetknięcia 
z gałęzią lub piłą w momencie rozprężenia włókien drewna.

 Obszar roboczy powinien być czysty. Uprzątnąć gałęzie z drogi, by uniknąć ryzyka potknięcia.

Okrzesywanie (rys. J)

 Okrzesywanie to usuwanie gałęzi obalonego drzewa.
 Większe gałęzie pozostawić pod obalonym drzewem, aby stanowiły podporę podczas dalszej pracy.
 Rozpocząć od podstawy obalonego drzewa i przesuwać się w kierunku czubka. Mniejsze gałęzie obcinać 

jednym cięciem w kierunku wzrostu (strzałki rys. J).
 Zwracać uwagę, by drzewo znajdowało się stale pomiędzy operatorem a pilarką.
 Większe, podpierające gałęzie ciąć metodami opisanymi w punkcie „Dzielenie pnia bez podparcia”.
 Naprężone gałęzie ciąć zawsze od dołu do góry, aby uniknąć zakleszczenia pilarki.
 Małe, swobodnie zwisające gałęzie ciąć zawsze stosując cięcie od góry. Przy cięciu od dołu mogłyby wpaść 

do pilarki lub zakleszczyć ją.
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Przycinanie (rys. I)

  Ostrożnie!: 
 Przycinać gałęzie wyłącznie na lub poniżej wysokości ramion. Nigdy nie przycinać gałęzi powyżej 

wysokości ramion. Czynności takie zlecić specjalistom.

 Pierwsze cięcie (poz. 1) wykonywać w dolnej części gałęzi na 1/3.
 Drugim cięciem (poz. 2) przeciąć całą gałąź. Trzecie cięcie (rys. 3) to cięcie od góry oddzielające gałąź 

od pnia na 2,5 do 5 cm.

Cięcie na zboczu (rys. K)

Podczas cięcia na zboczu należy stać zawsze powyżej pnia drzewa (rys. K). Aby zachować całkowitą kontrolę 
w momencie „przecięcia“, należy pod koniec piłowania zmniejszyć docisk bez zwalniania mocnego trzymania 
uchwytów pilarki łańcuchowej.

  Ostrożnie!:
 Nie dopuścić do zetknięcia łańcucha tnącego z podłożem.
 Po zakończeniu cięcia odczekać przed wyjęciem pilarki do całkowitego zatrzymania się łańcucha tnącego. 

Przed przejściem od jednego do drugiego drzewa zawsze wyłączać silnik pilarki łańcuchowej.
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9. KONSERWACJA
 Wskazówka ostrzegawcza! 

 Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy pilarce łańcuchowej zawsze najpierw odłączyć ją od zasilania 
w energię!

 Szczeliny wentylacyjne w obudowie silnika muszą być zawsze czyste i odkryte. Samodzielnie wolno 
wykonywać wyłącznie prace konserwacyjne opisane w tej instrukcji obsługi. Wszystkie inne czynności 
konserwacyjne muszą być wykonywane przez nasz serwis.

 Pilarki nie wolno w żaden sposób modyfi kować, ponieważ nie jest wtedy zagwarantowane bezpieczeństwo 
urządzenia.

 Jeżeli mimo starannej konserwacji i utrzymywania pilarka w pewnym momencie nie będzie działała 
prawidłowo, należy oddać ją do naprawy do specjalistycznego zakładu.

Uzupełnianie oleju smarowego łańcucha

Przed otwarciem pokrywy zbiornika oleju (14) oczyścić ją, by nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń 
do zbiornika. Podczas pracy z pilarką kontrolować zawartość zbiornika oleju na wskaźniku poziomu oleju (15).
Po zakończeniu zamknąć starannie pokrywę (14) i zetrzeć ewentualny przelany olej.

Ostrzenie łańcucha tnącego

Pilarkę łańcuchową można naostrzyć szybko i w sposób fachowy w sklepie specjalistycznym. Tam również 
można nabyć przyrządy do ostrzenia łańcucha umożliwiające samodzielne ostrzenie łańcucha tnącego. 
Przestrzegać odpowiedniej instrukcji obsługi.
Dbać należycie o sprzęt. Narzędzia utrzymywać w stanie czystym i naostrzonym, aby umożliwić skuteczną 
i bezpieczną pracę. Przestrzegać wskazówek dotyczących konserwacji i wymiany narzędzi.

Informacje serwisowe

Należy wziąć pod uwagę, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu podczas eksploatacji lub 
naturalnemu zużyciu bądź że następujące części konieczne są jako materiały eksploatacyjne.
Części zużywające się*: Łańcuch tnący, Szyna prowadząca, Olej łańcuchowy, Szczotki węglowe, Ogranicznik 
pazurowy

* nie zawsze wchodzą w zakres dostawy!
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10. CIĘCIE
 UWAGA! 

 Zanim zaczniesz czytać, zapoznaj się z rozdziałem„Wskazówki bezpieczeństwa“. Zalecamy zdobycie 
doświadczenia podczas cięcia małych szczap. Dzięki temu można zapoznać się z działaniem pilarki.

 Zawsze przestrzegaj zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Pilarki łańcuchowej należy używać wyłącznie 
do cięcia drewna. Zakaz cięcia innych materiałów. Wibracje i odbite wsteczne są inne w przypadku innych 
materiałów. Pilarki nie należy używać jako dźwigni do podnoszenia, przemieszczania lub rozbijania 
obiektów. Zakaz dołączania do pilarki części lub akcesoriów innych niż podane w dokumentacji technicznej.

 Nie jest konieczne dociskanie pilarki do miejsca cięcia. Kiedy silnik pracuje na pełnych obrotach, pilarkę 
wystarczy lekko dociskać.

 Jeśli dojdzie do zaczepienia się łańcucha w miejscu cięcia, nie próbuj go wyciągać, ale poszerz miejsce 
cięcia za pomocą klina lub dźwigni.

Hamulec bezpieczeństwa (ochrona przed odbiciem wstecznym)

 Ta pilarka jest wyposażona w hamulec łańcucha. Jeśli działa on prawidłowo, w przypadku odbicia wstecznego 
powoduje natychmiastowe zatrzymanie łańcucha. Funkcjonalność hamulca łańcucha należy sprawdzić 
każdorazowo przed użyciem pilarki. Uruchom pilarkę na pełne obroty na 1-2 sekundy, a następnie opuść pokrywę 
ochronną. Łańcuch musi się natychmiast zatrzymać nawet podczas pracy silnika na pełnych obrotach. Jeśli 
łańcuch zatrzymuje się powoli lub nie zatrzymuje się wcale, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

 Sprawdzenie funkcjonalności hamulca łańcucha oraz stopnia naostrzenia łańcucha przed każdym użyciem 
jest niezwykle ważne po to, aby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa obsługi pilarki w razie odbicia 
wstecznego. Usunięcie elementów zabezpieczających, nieprawidłowa konserwacja czy korzystanie 
z nieodpowiedniej prowadnicy lub łańcucha może być w razie odbicia wstecznego przyczyną ciężkich obrażeń.

Wycinka drzew
 Podejmij decyzję co do kierunku obalania drzewa uwzględniając 

kierunek wiatru, pochylenie drzewa i lokalizację gałęzi. Przed 
rozpoczęciem pracy rozważ również wszystkie pozostałe czynniki.

 Okolica drzewa musi być wolna, pozbawiona przeszkód i musi 
umożliwiać przyjęcie stabilnej pozycji. Droga ewakuacyjna musi 
być łatwo dostępna.

 Wykonaj nacięcie klinowe na głębokość jednej trzeciej średnicy 
drzewa 
z tej strony, na którą ma drzewo spaść (por. rys. Wycinka, punkt 1).

 Po przeciwnej stronie dokonaj cięcia oddzielającego na poziomie 
ponad nacięciem klinowym (por. rys. Wycinka, punkt 2).

 Drzewo spadnie w kierunku nacięcia klinowego 
(por. rys. Wycinka, punkt 3).

Wycinka drzew

 UWAGA! 
 Podczas wycinki drzew poinformuj pozostałe osoby znajdujące się w okolicy o potencjalnym niebezpieczeństwie. 

Wycinka drzew wymaga praktyki. Nie zalecamy jej wykonywania bez odpowiedniego doświadczenia.
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Cięcie szczap

 UWAGA! 
 Utrzymuj zawsze stabilną postawę. Nie stój na szczapach.

 UWAGA! 
 Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie komponenty znajdują się na właściwym miejscu i że 

wszystkie nakrętki są dokręcone.

 Ścięte kawałki szczapy mogą odpadać. W szczególności podczas cięcia na zboczu należy stać zawsze 
ponad ciętą szczapą.

 Aby zapobiec odbiciu wstecznemu pilarki, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale 
„Wskazówki bezpieczeństwa“.

 Przed rozpoczęciem pracy dokonaj oceny kierunku oddziaływania siły powodującej zginanie ciętego 
pnia. Końcowe cięcie wykonuj zawsze z odwrotnej strony, niż oddziałuje siła zgięcia tak, aby nie doszło 
do zaklinowania prowadnicy w nacięciu.

 Przenoś pilarkę wyłącznie przy wyłączonym silniku i z prowadnicą osłoniętą pokrywą ochronną.

Szczapa leżąca na ziemi
 Przetnij szczapę do połowy, następnie przekręć ją 

i dokończ cięcie z przeciwnej strony.

Szczapa znajdująca się ponad ziemią
 W części „A“ dokonaj cięcia od dołu do jednej trzeciej 

szczapy, a następnie dokończ cięcie od góry. 
W części „B“ dokonaj cięcia od góry do jednej trzeciej 
szczapy, a następnie dokończ cięcie od dołu.

Usuwanie gałęzi z obalonego drzewa
 Najpierw sprawdź, na którą stronę jest zgięta gałąź. 

Następnie wykonaj początkowe cięcie od strony 
zgięcia, a potem dokończ cięcie z przeciwnej strony.

 UWAGA! 
 Zgięta gałąź może się odbić.
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11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE NARZĘDZIA
Czyszczenie korpusu pilarki łańcuchowej

Utrzymuj korpus pilarki w czystości. Podczas czyszczenia korzystaj z miękkiej ścierki zamoczonej w roztworze 
mydła. Oczyść dokładnie korpus pilarki za pomocą tej ścierki.

Konserwacja prowadnicy
 Najwięcej problemów dotyczących prowadnicy powstaje 

na skutek nierównomiernego zużycia.
 Do nierównomiernego zużycia dochodzi zazwyczaj w 

wyniku nieprawidłowego zaostrzenia łańcucha 
i niewłaściwych ustawień ogranicznika zagłębienia. 
W przypadku nierównomiernego zużycia prowadnicy 
dochodzi do rozszerzenia rowka prowadzącego 
(por. Rysunek). Jego efektem jest pukanie łańcucha 
i odpadanie nitów. Za pomocą pilarki nie można wówczas 
wykonywać równych cięć. W takim wypadku należy 
wymienić prowadnicę na nową.

 Przed ostrzeniem łańcucha należy zawsze sprawdzić 
stan prowadnicy. Używanie zużytej lub uszkodzonej 
prowadnicy jest bardzo niebezpieczne. Na skutek 
używania zużytej lub uszkodzonej prowadnicy dojdzie 
do uszkodzenia łańcucha. Wykonywanie cięcia 
za pomocą takiego narzędzia będzie wyraźnie trudniejsze 
i bardziej wyczerpujące.

Rowek prowadnicy

Prowadnica

Standardowa 
prowadnica

Prowadnica 
o nierównomiernym 

zużyciu

Standardowa konserwacja prowadnicy

 Zdemontuj prowadnicę z korpusu pilarki łańcuchowej.
 Usuwaj regularnie z rowka prowadnicy trociny. Do czyszczenia użyj szpachelki lub drutu.
 Po zakończeniu każdego dnia pracy wyczyść rowki olejowe.
 Wymień prowadnicę, jeśli:

 • jest zgięta lub pęknięta
 • ma mocno uszkodzony lub zużyty rowek

Uwaga: Podczas wymiany prowadnicy postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w tej instrukcji. 
Informacje o prawidłowym typie prowadnicy znajdziesz w przeglądzie danych technicznych.
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12. OSTRZENIE ŁAŃCUCHA PILARKI
Utrzymuj łańcuch pilarki ostry. Cięcie będzie dzięki temu wyraźnie szybsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze. 
Tępy łańcuch zwiększa zużycie koła łańcuchowego, prowadnicy, łańcucha i napędu. Jeśli musisz naciskać 
na pilarkę, a podczas cięcia tworzą się wyłącznie trociny i kilka wiórów, oznacza to, że łańcuch jest tępy.
W tej sytuacji zalecamy skontaktowanie z autoryzowanym serwisem.

Wyposażenie niezbędne do ostrzenia łańcucha pilarki
 Pilnik okrągły - por. specyfi kacja parametrów technicznych
 Ogranicznik zagłębienia
 Prowadnik pilnika
 Imadło
 Pilnik płaski średniego rozmiaru

Ostrzenie zębów łańcucha
Skorzystaj z prowadnika, aby dokonać piłowania pod kątem 30° 
(znak A, por. rysunek).

 Wyreguluj napięcie łańcucha pilarki do prawidłowego poziomu.
 Przymocuj prowadnicę do imadła, aby łańcuch znajdował się 

w stabilnej pozycji.

Uwaga: Nie mocuj samego łańcucha.

 Wciśnij okrągły pilnik, włożony do prowadnicy, do rowka 
pomiędzy górną blachą a ogranicznikiem zagłębienia 
na łańcuchu. Łańcuch powinien dotykać zarówno górnej blachy, 
jak i ogranicznika zagłębienia (por. rysunek).

Uwaga: Piłuj pośrodku prowadnicy.

Uwaga: Na rysunku pokazano umieszczenie prowadnicy 
pilnika i kierunek piłowania zębów po lewej stronie łańcucha.

 Umieść prowadnicę pilnika pod właściwym kątem (znak A, por. rysunek). Sprawdź, czy znak 30° 
umieszczony na prowadnicy pilnika jest wyrównany ze środkiem prowadnicy. W ten sposób upewnisz się, 
że będziesz piłować pod kątem 30°.

 Piłuj ząb w kierunku od wewnątrz na zewnątrz (w kierunku B, por. rysunek), aż będzie ostry. Piłuj wyłącznie 
w tym kierunku.

Uwaga: Do zaostrzenia zęba powinny wystarczyć dwa do trzech pociągnięć pilnikiem.
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Piłowanie ogranicznika zagłębienia

Efektem ostrzenia zębów łańcucha jest obniżenie tolerancji 
ogranicznika zagłębienia. Po drugim lub trzecim ostrzeniu 
konieczna jest regulacja ustawień ogranicznika zagłębienia.

 Przymocuj narzędzie służące do regulacji ogranicznika 
zagłębienia (por. rys., punkt 1) do górnej krawędzi dwu 
zębów. Upewnij się, że rowek narzędzia wpasował się 
do rowka ogranicznika zagłębienia (por. rys., punkt 2.) 

 Skorzystaj z pilnika płaskiego o średnim rozmiarze 
(por. rys., punkt 3). 
Przypiłuj ogranicznik zagłębienia (por. rys., punkt 4) 
do poziomu narzędzia służącego do regulacji ogranicznika 
zagłębienia.

 Zdejmij narzędzie służące do regulacji ogranicznika 
zagłębienia. Za pomocą pilnika płaskiego zaokrąglij 
krawędź przednią ogranicznika zagłębienia (por. rysunek). 
Podczas piłowania przestrzegaj zalecanych wartości 
(por. rys., punkt 5).

Uwaga: Po wykonaniu kilku ostrzeń ręcznych przekaż 
łańcuch pilarki do zaostrzenia w autoryzowanym 
serwisie lub zaostrz go za pomocą specjalnej maszyny 
do ostrzenia. 
Dzięki temu dojdzie do odnowienia równomiernego 
zaostrzenia wszystkich zębów.

4

2

1

3

5 0,6 mm
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13. WYMIANA ŁAŃCUCHA PILARKI
UWAGA! 
Podczas wymiany łańcucha pilarki nie mocuj piły łańcuchowej ani prowadnicy do imadła.

Wymień łańcuch za każdym razem, kiedy zęby są zbyt mocno zużyte i nie można ich zaostrzyć lub jeśli doszło 
do pęknięcia łańcucha. Korzystaj wyłącznie z oryginalnego łańcucha zgodnie ze specyfi kacją zamieszczoną 
w niniejszej instrukcji obsługi. Podczas wymiany łańcucha wymień również zębate koło łańcuchowe. 
Dzięki temu zapewnisz prawidłową pozycję łańcucha przy pracy. (Uwaga: Specyfi kacja właściwego typu 
łańcucha i koła zębatego jest zawarta w przeglądzie danych technicznych.)

 Poluzuj i zdejmij śrubę prowadnicy.
 Zdejmij pokrywę koła łańcuchowego.
 Zdejmij łańcuch pilarki.
 Nawiń nowy łańcuch wokół koła zębatego, a następnie wzdłuż 

górnego rowka prowadnicy oraz wokół końcówki prowadnicy.

Uwaga: Upewnij się, że zęby tnące łańcucha są umieszczone 
w prawidłowym kierunku. Umieść łańcuch tak, aby zęby 
na górnej stronie prowadnicy były skierowane do przedniej 
krawędzi prowadnicy (por. rysunek).

 Przed umieszczeniem pokrywy koła łańcuchowego we 
właściwej pozycji sprawdź, czy końcówka regulująca napinanie 
łańcucha jest wsunięta do otworu regulującego prowadnicy.

 Umieść pokrywę koła łańcuchowego z powrotem na korpusie 
pilarki.

 Przymocuj pokrywę koła łańcuchowego za pomocą śruby 
prowadnicy.

UWAGA! 
Śrubę należy dokręcać wyłącznie ręcznie.

 Wyreguluj napięcie łańcucha pilarki.
 Dokręć śrubę prowadnicy.

UWAGA! 
Upewnij się, że nie umieściłeś łańcucha pilarki na prowadnicy w odwrotnym kierunku.
W przeciwnym razie pilarka będzie nadmiernie wibrować i nie będzie ciąć.
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14. PRZECHOWYWANIE
Jeśli nie będziesz korzystać z pilarki przez okres dłuższy niż 30 dni, wykonaj następujące kroki.

 Opróżnij zbiornik na olej.
 Zdejmij i wyczyść prowadnicę oraz łańcuch. Zanurz prowadnicę i łańcuch w roztworze czyszczącym 

na bazie nafty lub w roztworze mydlanym.
 Następnie osusz prowadnicę i łańcuch.
 Umieść łańcuch w naczyniu z olejem. Zapobiega to jego korozji.
 Lekko nasmaruj prowadnicę olejem.
 Wytrzyj korpus pilarki ścierką. Podczas czyszczenia korzystaj z miękkiej ścierki zamoczonej w roztworze 

mydła.
 Przechowuj pilarkę łańcuchową

 • na wysokich regałach lub w pomieszczeniach zamkniętych z dala od dzieci
 • w suchym miejscu.



PL

PILARKA ELEKTRYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

137Dane techniczne

15. DANE TECHNICZNE
Długość miecza 405 mm (16” )
Pojemność zbiornika oleju 0,2 l
Typ oleju olej odporny na zużycie
Podziałka łańcucha tnącego 3/8"
Grubość ogniw prowadzących 1,27 mm
Podziałka zębów koła napędowego łańcucha 3/8"
Hamulec łańcuchowy tak
Silnik 230-240 V / 50 Hz
Moc znamionowa silnika 2400 W
Prędkość skrawania. 15 m/s
Ciężar 5,15 kg

Zastrzega się zmiany techniczne!

16. USUWANIE USTEREK
Usterka Możliwa przyczyna Pomoc
Silnik nie pracuje Brak prądu Sprawdzić gniazdo, kabel i wtyczkę zasilania 

w energię
Uszkodzony kabel: Zlecić naprawę w zakładzie 
specjalistycznym. Naprawa tymczasowa 
(taśma izolacyjna itd.)
jest bezwzględnie zabroniona
Uszkodzony przełącznik: Zlecić naprawę 
w zakładzie specjalistycznym.

Hamulec łańcuchowy Patrz rozdział „Hamulec łańcuchowy” 
i „Odblokowanie hamulca łańcuchowego”

Zużyte szczotki węglowe Zlecić wymianę szczotek węglowych 
w zakładzie specjalistycznym.

Łańcuch nie rusza się Hamulec łańcuchowy Sprawdzić hamulec łańcuchowy, w razie 
potrzeby odblokować

Niedostateczna skuteczność 
cięcia

Tępy łańcuch
Napięcie łańcucha
Łańcuch nie spoczywa 
prawidłowo w prowadnicy

Naostrzyć łańcuch
Prawidłowo napiąć łańcuch
Prawidłowo założyć łańcuch

Piłowanie utrudnione 
Łańcuch spada z miecza

Napięcie łańcucha Prawidłowo napiąć łańcuch

Łańcuch tnący rozgrzewa 
się

Smarowanie łańcucha Sprawdzić poziom oleju i ew. uzupełnić
Sprawdzić smarowanie łańcucha
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Likwidacja

17. LIKWIDACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

Maszyna i jej wyposażenie są wyprodukowane z różnych materiałów, np. z metalu i plastiku. 
Uszkodzone części należy oddać do punktu selektywnej zbiórki. Szczegółowych informacji 
udziela odpowiedni urząd.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 
uprzedzenia.
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18. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

            DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 Produkt / marka:           Elektryczna piła łańcuchowa / FIELDMANN 
  

 Typ / model:      FZP 2025-E jako model produkcyjny GY-9851 
AC 230 – 240 V, 50Hz, 2400W, Class II, IPX0 
LPA = 98,6 dB(A), LWA = 107 dB(A) 

                                              
 Producent:    FAST ČR, a.s. 

U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic 
VAT no: CZ24777749 

  
Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
 
Produkt spełnia wymagania następujących przepisów: 

                Directive MD 2006/42/EC                         Directive EMC 2014/30/EU 
                Directive NEOE 2000/14/EC                     Directive RoHS 2011/65/EU               
            
               i norm:  

EN 60745-1:2009+A11                               EN 55014-1:2017+A11 
EN 60745-2-13:2009+A1                       EN 55014-2:2015 
EN IEC 61000-3-2:2019 
EN IEC 61000-3-11:2019   
 
 
 

 
 
  
Opublikowano w Pradze           JImię i nazwisko:   Petr Uher - Responsible Person    
 
 
 
 
Data: 22. 1 . 2022                                     Podpis i pieczątki:                                          
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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

revision 01/2021



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






