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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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Všeobecné bezpečnostní předpisy

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Důležitá bezpečnostní upozornění

 Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než 
najdete všechny součásti výrobku.

 Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
 Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít 

za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat 
k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. 
Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ 
pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího 
materiálu, pokladní doklad a záruční list.V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, 
zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání 
do servisního místa).

 Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze 
obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.

Tato pila není určena pro profesionální použití.
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2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI

Před použitím stroje si pečlivě přečtěte návod 
k obsluze.

Při práci vždy použijte ochrannou helmu, brýle 
a ochranu sluchu.

Při obsluze řetězové pily používejte vždy obě 
ruce.

Při práci používejte ochranné rukavice.

Používejte pevnou izolační pracovní obuv.

Pozor! Nebezpečí zpětného rázu.

Varování! Pozor!
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Bezpečnostní pokyny

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 POZOR! Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze označené symbolem obsahuji kritické 

body, na které je potřeba dávat pozor při obsluze stroje, aby nedošlo k vážným či smrtelným poraněním. 
Přečtěte si prosím důkladně bezpečnostní instrukce a dodržujte je.

 POZOR! Tento symbol označuje pokyny, které musí být dodržovány, aby nedošlo k nehodám, které mohou 
mít za následek vážné či smrtelné zraněni.

 POZNÁMKA: Tento symbol označuje nápovědu nebo pokyny užitečné při obsluze přístroje.

Před použitím stroje

 Před použitím stroje si pozorně přečtěte návod k obsluze.
 Přístroj nepoužívejte, jste-li pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, jste-li unaveni nebo vyčerpání. 

Přístroj nepoužívejte v případě užívání léků, které by mohly ovlivnit a omezit vaše rozhodovací schopnosti 
při bezpečné obsluze stroje.

 Nepoužívejte stroj ve vnitřních prostorách, uvolněné plyny obsahuji škodlivý oxid uhelnatý.
 Nikdy nepoužívejte přístroj za podmínek uvedených níže:

- Pokud je pracovní plocha kluzká nebo v případě, že klimatické podmínky Vám nedovoluji při obsluze 
stroje udržet stabilní postoj.

- Pokud je tma, silná mlha, nebo za špatných klimatických podmínek, které omezuji viditelnost pracovní 
plochy.

- Za deště, bouřky, silného větru nebo za jiných podmínek, kterou mohou být nebezpečné při používáni 
stroje.

 Pokud pilu používáte poprvé, před začátkem práce se prosím poraďte se zkušeným pracovníkem.
 V důsledku únavy nebo fyzického vyčerpání může dojit k nepozornosti, která může mít za následek vážné 

poranění
 Omezte dobu obsluhy stroje na cca 10 minut v případě jednoho použiti a snažte se mezi jednotlivými 

pracemi zhruba 10-20 minut odpočívat. Omezte celkové množství práci během jednoho dne na zhruba 
2 hodiny.

 Ujistěte se, že mate návod k obsluze při sobě, pokud byste jej potřebovali použít.
 Pokud přístroj prodáváte, půjčujete nebo předáváte, ujistěte se, že jej předáváte spolu s návodem 

k obsluze.
 Nikdy nedovolte dětem, nebo jiným osobám, které nejsou dostatečně seznámeny s návodem k obsluze, 

aby používali tento přístroj.

Bezpečnost obsluhy, pracovní vybavení a oděv

 Při obsluze řetězové pily byste měli nosit následující pracovní oblečeni a ochranné pomůcky:
- Helmu
- Ochranné brýle nebo ochranný štít na obličej
- Pracovní rukavice
- Protiskluzové pracovní boty
- Ochranná sluchátka
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 A dále byste sebou měli mít
- Nářadí přiložené v balení
- Dostatečnou rezervu paliva a oleje pro mazání řetězu
- Pomůcky, kterými vyznačíte pracovní oblast (lano, varovné značky)
- Píšťalku (pro přivolání pomoci)
- Pilku nebo sekeru (pro připadne odstranění překážek)

 Při práci nikdy nepoužívejte volny oděv, šperky, které by mohly být zachyceny pilou. Při práci nepoužívejte 
sandály nebo nepracujte naboso.

 Zkontrolujte pracovní plochu, předmět řezání a směr řezání. Odstraňte překážky.
 Nikdy nezačínejte práce, pokud není pracovní plocha čista, nemate zajištěn stabilní postoj a nemate 

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

poškozený, nesprávně seřízený neboje nekompletní. Ujistěte se, že řetěz se přestane točit, je-li páčka plynu 
uvolněná.

 Udržujte rukojeti suché, čisté a bez skvrn od oleje nebo paliva.
 Nedotýkejte se tlumiče, zapalovací svíčky nebo jiných kovových částí motoru, pokud je stroj zapnuty nebo 

těsně po jeho vypnutí - hrozí riziko popálení nebo úrazu elektrickým proudem.
 Věnujte mimořádnou pozornost řezání tenkých větvi a kmínků, protože křehký materiál může být zachycen 

řetězem, vymrštěn proti obsluze a může tak způsobit ztrátu rovnováhy.
 Při řezání napružených větvi pamatujte na možnost jejich vymrštěni po uvolnění napěti přeříznutím vláken
 Zkontrolujte a odstraňte suché větve, které by se mohly uvolnit z padajícího stromu.
 Pokud přístroj odkládáte, ujistěte se, že je vypnutý.

 POZOR na zpětný ráz! Ke zpětnému rázu může dojit, když se přední část lišty dostane do kontaktu 
s objektem nebo když řezaný materiál sevře řetěz v řezu. Při kontaktu s objektem může dojít k vymrštění 
pily se současným pohybem lišty nahoru a vzad směrem k obsluze. Sevření řetězu v řezu může vest 
k rychlému zpětnému pohybu lišty směrem k obsluze. Obě tyto reakce mohou vest ke ztrátě kontroly nad 
pilou s následnými těžkými úrazy. Nespoléhejte pouze na bezpečnostní zařízeni pily. Jako uživatel pily 
musíte neustále dodržovat několik pravidel k předcházení úrazům nebo škodám.

 Pokud jste seznámeni s principem zpětného rázu, můžete snížit nebo vyloučit moment překvapeni. 
Nečekané reakce vedou k nehodám.

 Je-li motor v chodu, pilu pevně uchopte oběma rukama, pravou ruku na zadní rukojeti a levou ruku na 
přední. Rukojeti pily pevně obemkněte palcem směřujícím proti ostatním prstům.
Pevné uchopení pomůže omezit zpětný raz a udržet pilu pod kontrolou.

 Na pracovišti nesměji byt žádné překážky. Volny konec lišty nesmí při práci s pilou zavadit o větev, kmen 
nebo jinou překážku.

 Řezejte při vysokých otáčkách motoru.
 Při řezání nesmí dojit ke ztrátě stabilního postoje, řezání provádějte nejvýše do výšky ramen.
 Dodržujte pokyny výrobce k mazání a ostřeni řetězu.
 Používejte pouze náhradní řetězy a lišty uvedené výrobcem nebo jejich ekvivalenty.
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Pokyny při manipulaci s palivem

Motor stroje je navržen tak, že využívá směs paliva, která je vysoce hořlavá. Nikdy neskladujte nádoby 
s palivem nebo nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného ohně, kamen, elektrických rozvodů, svařovacích práci 
nebo jiného zdroje tepla nebo ohně, které by mohlo vézt ke vznícení.

 Při obsluze stroje nebo při doplňování paliva je zakázáno kouřit.
 V případě doplňování paliva se ujistěte, že je stroj vypnutý a že se v jeho blízkosti nevyskytuje žádný zdroj 

otevřeného ohně.
 Pokud dojde k potřísnění přístroje palivem, použijte suchy hadřík a skvrny vysušte.
 Po doplnění paliva zašroubujte uzávěr palivové nádrže a odneste přístroj do vzdálenosti minimálně 3 m od 

místa, kde bylo palivo doplněno a poté stroj nastartujte.

Směr pádu stromu
21,2 m/s

Maximální rychlost řetězu

Oblast ohrožení
40 : 1

Benzín smíchat s olejem v poměru 
benzín:olej - 40:1

Únikové cesty Palivové hrdlo

2,5 kW Jmenovitý výkon Olejové hrdlo

8500 min-1 Jmenovité otáčky Spínač

48 cm / 20”
Délka řezání Kolečko dávkování oleje

56,5
cm3 Objem motoru Páčka sytiče

0.7 l
Objem palivové nádrže 115 Hluk – výkon LwA

OIL TANK

0.24 l
Objem olejové nádrže
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4. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY
1. skříň
2. kryt vzduchového fi ltru
3. kryt válce
4. válec
5. zapalovací svíčka
6. nastavovací šrouby 

karburátoru
7. páčka plynu
8. blokování škrtící klapky

9. rukojeť startovacího lanka
10. páčka sytiče
11. zátka hrdla palivové nádrže
12. zátka hrdla olejové nádrže
13. boční panel
14. hnací kolo řetězu
15. napínací šroub řetězu
16. olejová štěrbina
17. řetězová lišta

18. olejový otvor lišty
19. mazací otvor ozubeného kola
20. spínač
21. řetězová brzda
22. řetěz
23. přední držák
24. rukojeť
25. nárazník s hroty

5. OBSLUHA PILY
Příprava pily k práci

Před prvním použitím je třeba namontovat lištu, řezací řetěz a nárazník s hroty.
Veškeré činnosti spojené s montáží a seřízením řetězu je třeba provádět v ochranných rukavicích.
K tomuto účelu je třeba se přesvědčit, že se řetězová brzda nachází v zadní poloze. Usnadní se tím demontáž 
a montáž bočního panelu.
Je třeba odšroubovat obě upevňovací matice a sejmout boční panel.
Dvěma šrouby přišroubovat nárazník s hroty. (III)
Nasadit lištu a řetěz. (IV) Řetěz se musí nasadit shodně se směrem otáčení vyznačeném na článcích. 
Po zjištění, že řetěz správně sedí v drážce řetězové lišty, je třeba namontovat boční panel tak, aby výstupek pro 
seřizování napnutí zapadl do příslušného otvoru v liště.
Našroubovat matice bočního panelu, ale zatím je úplně nedotahovat.
Seřídit napnutí řetězu (V); k tomuto účelu je třeba uchopit lištu za horní část a současně otáčet napínacím 
šroubem řetězu až do okamžiku, kdy řetěz dosedne k dolní části lišty. Dotáhnout upevňovací matice a ověřit 
napnutí řetězu tak, že se dá rukou posunovat po liště. V případě potřeby znova seřídit napnutí řetězu. 
Po správném seřízení dotáhnout napínací šroub.

 Pozor! Nový řetěz se bude v průběhu práce natahovat. Proto je třeba napnutí řetězu často kontrolovat. 
Volný řetěz může způsobit poškození lišty i samotného řetězu.

Před uvedením pily do chodu je třeba se přesvědčit, zda se v nádrži nachází řetězový olej. Hladina oleje nesmí 
být nižší než značka pro minimální množství oleje v nádrži.
Přesvědčit se, že se páka řetězové brzdy nachází v zadní poloze.

Doplňování paliva (VI)

K pohonu pily se používá palivová směs určená pro dvoudobé motory. Použití čistého paliva je zakázáno. 
Benzín je třeba smíchat s olejem v poměrech, které závisí na předpokládaném provozním zatížení. Jestliže 
předpokládaná doba práce bude méně než 20 hodin, je třeba používat směs benzín:olej v poměru 40:1.
V případě doby práce více než 20 hodin je třeba smíchat benzín a olej v poměru 50:1.
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Směs se musí smíchat před nalitím do palivové nádrže. Míchání a nalévání paliva je třeba provádět 
v dostatečné vzdálenosti od zdrojů ohně. V průběhu doplňování paliva není dovoleno kouřit. Doplňování paliva 
je třeba provádět ve vzdálenosti minimálně 3 metry od místa, kde bude pila uváděna do chodu a kde se s ní 
bude pracovat.
Z důvodu péče o motor je třeba používat bezolovnatý benzín dobré jakosti a jakostní olej určený pro dvoudobé 
motory chlazené vzduchem. Není dovoleno používat olej určený pro čtyřdobé motory.
Dojde-li k rozlití paliva, je třeba jeho zbytky důkladně vytřít ještě před uvedením pily do chodu.

Doplňování řetězového oleje (VII)

Je třeba používat olej dobré jakosti, který je určený k mazání pilových řetězů.
Není-li olejová nádrž naplněna, je používání pily zakázáno. Hrozilo by nebezpečí poškození řetězu, lišty 
a mechanizmů pily.
Před zahájením doplňování oleje je třeba pilu vypnout.
Doporučuje se, aby se uvádění pily do chodu a práce s ní uskutečňovala minimálně 3 metry od místa, kde byl 
olej doplňován. K mazání nelze použít vyjetý motorový olej. Neplní svou úlohu, což by mohlo vést k poškození 
mechanizmů pily.
Doplňování oleje je třeba provádět v dostatečné vzdálenosti od zdrojů ohně a tepla.
Dojde-li k rozlití oleje, je třeba důkladně vytřít jeho zbytky, a to ještě před uvedením pily do chodu.
Množství oleje, kterým pila maže řetěz, lze regulovat; slouží k tomu kolečko dávkování oleje umístěné na 
spodku pily.

Příprava pracoviště

Před zahájením práce s pilou je třeba náležitě připravit pracoviště tak, aby bylo minimalizováno riziko vzniku 
ohrožení, která se při práci s řetězovou pilou vyskytují.
Je třeba se přesvědčit, že se na pracovišti budou zdržovat pouze povolané osoby.
V případě kácení stromů je třeba označit oblast ohrožení a únikové cesty.
Oblast s rádiem 180° okolo plánovaného směru pádu stromu a oblast s rádiem 90° ve směru opačném 
k plánovanému směru pádu stromu jsou považovány za nebezpečné oblasti. Zbývající oblasti jsou únikové 
cesty (VIII). Je třeba rovněž pamatovat, že padající strom může také vyvrátit další stromy. Proto se další 
pracoviště nemůže nacházet blíže než 2,5 násobek výšky káceného stromu (IX).
Z pracoviště musí být dobrá viditelnost, proto je třeba zachovat zvláštní opatrnost při kácení stromů v těžkých 
terénních podmínkách, např. v horách.
Není dovoleno začínat práci při atmosférických srážkách nebo v případě vysoké vlhkosti vzduchu, např. při 
mlze.
Je třeba obléci ochranný oděv a nasadit prostředky osobní ochrany.
Před zahájením kácení je třeba provést zkoušku řezání dřeva v bezpečných podmínkách, například 
umístěného na koze.
Je třeba se vyhýbat řezání drátů, mladých stromků a starých dřevěných trámů.
Na řezaném dřevě není dovoleno stát.

Uvádění pily do chodu a její zastavení

Přesvědčit se, že se řetězová brzda nachází v zadní poloze.
Sejmout kryt z lišty a řetězu.

 Není dovoleno uvádět pilu do chodu, pokud není správně namontována lišta a řetěz.
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Vypínač zapalování přepni do horní polohy.
Vytáhnout páčku sytiče. (X)
Opřít pilu o pevný podklad a dávat pozor, aby se řetěz a lišta ničeho nedotýkaly. Rukojeť přidržet 
chodidlem, levou rukou přidržet horní držadlo a pravou rukou energicky zatáhnout za startovací lanko. 
(XI)

 Pozor! Není dovoleno uvádět pilu do chodu a držet ji přitom v rukách. Řetěz by se mohl dotknout některé 
části těla a způsobit vážný úraz.

Tím se dosáhne rozvedení paliva do palivové soustavy pily. Potom je třeba přivřít páčku sytiče a energicky 
zatáhnout za startovací lanko ještě jednou. V okamžiku, když motor naskočí, je nutné startovací lanko pustit. 
Je třeba umožnit motoru, aby se rozehřál při nepatrně povytažené páčce sytiče.
V případě, kdyby byly slyšet nějaké podezřelé zvuky nebo bylo cítit vibrace, je třeba okamžitě pilu vypnout.

Vypnutí pily po ukončení práce je třeba provést tak, že se uvolní přítlak na páčku plynu a motor se nechá běžet 
po určitou dobu na volnoběh. Potom se přepne vypínač zapalování do dolní polohy a počká se, až se řetěz 
zastaví. Po zastavení řetězu je třeba provést údržbu pily.

Před zahájením práce je ještě třeba zkontrolovat, do jaké míry je naolejován řetěz. K tomuto účelu je třeba při 
středních otáčkách zkontrolovat, zda řetěz lehce rozstřikuje olej. Běžící pilu lehce naklonit lištou dolu. Jestliže 
bude po 1 minutě pod lištou viditelná olejová skvrna znamená to, že řetěz je mazán správně. Jestliže bude 
nutné nastavit množství dávkovaného oleje, je třeba ho vyregulovat pomocí kolečka umístěného na spodku 
pily.
Řetězový olej a palivo by se měly spotřebovávat relativně rovnoměrně. Při každém doplňování paliva je třeba 
rovněž doplnit řetězový olej.

Nastavení karburátoru (XII)

Karburátor byl ve výrobním závodě seřízen tak, aby byl dosažen nejlepší výkon pily. Jestliže se ovšem změní 
podmínky práce, může vzniknout potřeba karburátor nastavit. Před nastavením je třeba vyčistit fi ltry vzduchu 
a paliva a současně naplnit palivovou nádrž čerstvou palivovou směsí.

 Pozor! Nastavení karburátoru provádět pouze s nasazeným řetězem.

Postupovat níže uvedeným postupem.
Při vypnutém motoru zašroubovat šrouby trysek H a L na doraz. Potom s nimi otáčet opačným směrem 
o následující počet otáček: H - 1 3/8, L - 1 1/4.
Uvést motor do chodu a zahřát ho na poloviční plyn.
Otáčet šroubem trysky L ve směru hodinových ručiček až do okamžiku, kdy motor dosáhne maximální rychlost 
volnoběhu. Potom otočit šroub trysky L o 1/4 otáčky opačným směrem.
Otáčet šroubem volnoběhu T ve směru proti pohybu hodinových ručiček až do okamžiku, kdy se řetěz zastaví. 
V případě, kdyby rychlost volnoběhu byla příliš nízká, je třeba šroub otáčet ve směru souhlasném s pohybem 
hodinových ručiček.
Je třeba provést zkušební řez a seřídit trysku H tak, aby byla získána nejlepší řezná síla, nikoliv však maximální 
rychlost.
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Práce s pilou

Po provedení všech výše popsaných činností lze přistoupit k používání pily.
Před každým uvedením pily do chodu je třeba ověřit správnou činnost řetězové brzdy. K provedení zkoušky je 
třeba držet pilu vodorovně a pak pustit přední držadlo tak, aby lišta špičkou uhodila do kmene nebo do kousku 
dřeva.
Výška, ze které je třeba pilu upustit, je závislá na délce řetězové lišty. Jestliže brzda nebude účinkovat, je třeba 
odevzdat pilu do opravy a na seřízení do autorizovaného opravárenského závodu.
V případě, že během práce brzda zaúčinkuje, je třeba pustit páčku plynu a nechat motor běžet na volnoběh. 
V opačném případě by pracující motor způsobil přehřátí spojkového kotouče, což by mohlo vést k poškození 
pily.
Osoby, které mají v úmyslu pracovat s řetězovou pilou poprvé, jsou povinny před zahájením práce požádat 
kvalifi kovaného obsluhovatele pily o rady týkající se práce s pilou a bezpečnosti.
První práce s pilou by měla být založena na řezání připravených klád umístěných na koze.
Během práce je třeba dodržovat základní zásady bezpečnosti práce. Je nutné rovněž vzít do úvahy možnost 
odražení pily směrem na obsluhující osobu. Pila se může odrazit směrem na obsluhu v případě, když řezací 
řetěz narazí na odpor. Aby bylo toto riziko minimalizováno je třeba věnovat během řezání pozornost poloze 
špičky lišty. Není dovoleno řezat horní čtvrtinou špičky lišty. (XIII)
Je třeba řezat pouze tou částí řetězu, která se posouvá po dolní části lišty. Během přeřezávání dřeva lze využít 
dolní hrot nárazníku jako záchytný bod osy obratu pily. (XIV)
K řezanému dřevu přikládat pilu jen když je již uvedená do chodu. Byla-li pila přiložena ke dřevu napřed, 
neuvádět ji v této pozici do chodu. Nezvedat během práce pilu do úrovně ramen nebo výše. (XV)
Nestát v rovině řezu. Sníží se tím riziko úrazu v případě odražení pily. (XVI)
Během práce držet pilu vždy oběma rukama.
Vždy se ubezpečte, zda je řetěz ostrý a správně napnutý.

UŽITEČNÉ RADY PRO PRÁCI S PILOU

Při řezání je třeba zaujmout vhodnou pozici a zabezpečit si úplnou volnost pohybu.
Větve se nemají odřezávat těsně u kmene, ale ve vzdálenosti kolem 15 cm od kmene. Je třeba provést dva 
zářezy do hloubky rovnající se 1/3 průměru větve ve vzdálenosti kolem 8 cm od sebe. Jeden zářez zdola, druhý 
shora. Potom nařezat větev těsně u kmene do hloubky rovnající se 1/3 průměru větve. Dokončit řez větve těsně 
u kmene směrem shora. Není dovoleno řezat větve zdola. (XVII)
Při kácení stromu je třeba napřed připravit místo kácení způsobem popsaným v bodě 6.4. Navíc je nutné 
připravit bezpečný podklad pro řezání stromu.
Při pádu stromu je třeba se vzdálit do bezpečné vzdálenosti směrem na bok od roviny pádu stromu.
Při volbě směru pádu stromu je třeba zohlednit takové činitele jako je charakter terénu, těžiště stromu, rozložení 
koruny stromu a směr větru. Aby byl strom správně připraven ke kácení je třeba provést zářez do kmene do 
hloubky 1/3 průměru kmene na té straně, na kterou by měl strom padnout, a potom další zářez pod úhlem 
45 stupňů vzhledem k prvnímu zářezu tak, aby byl z kmene vyříznut „klín”. Z protější strany kmene začít řezat 
hlavní řez kolmo k ose kmene a poněkud výše (cca 4 cm), než je základna vyříznutého „klínu”. Kmen se nesmí 
přeříznout úplně. Je nutno ponechat úsek o délce cca 1/10 průměru kmene. Potom zasadit do řezu klín na 
štípání dřeva z opačné strany vzhledem k uvažovanému směru pádu stromu. (XVIII)
Jestliže už v průběhu řezání dojde k pádu stromu, je třeba vytáhnout pilu z kmene a vzdálit se připravenou 
únikovou cestou do bezpečné vzdálenosti.
V případě sevření pily v průběhu přeřezávání kmene není nikdy dovoleno nechat pilu s běžícím motorem v této 
pozici. Je nutno motor pily vypnout a pomocí klínů uvolnit pilu ze sevření kmene.
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Při dělení pokáceného stromu na kusy je nutno dodržovat níže uvedené zásady:
Dřevo umístit na kozu nebo podstavce tak, aby odřezávané kusy mohly volně spadnout na zem, aniž by 
způsobily sevření pily. V případě sevření pily je nutno postupovat výše popsaným způsobem.
Není dovoleno dotýkat se řetězem nebo lištou země a nesmí se dopustit jejich zašpinění zeminou.
Použití pily k tvarování živých plotů nebo k řezání křovin je zakázáno.
V případě práce na svahu je třeba se během práce zdržovat výše než je přeřezávané dřevo.
Při přeřezávání napruženého stromu je třeba zachovávat mimořádnou opatrnost a je-li to možné, pověřit touto 
činností kvalifi kovaného dřevorubce.
Při přeřezávání stromu, který je napružený a podepřený na obou koncích, je třeba ho nařezat shora do hloubky 
1/3 průměru a potom dokončit řez zdola.
V případě, je-li napružený strom podepřené pouze na jednom konci, je třeba ho nařezat zdola do hloubky 
rovnající se 1/3 průměru a potom řez dokončit shora. (XIX)
Tímto způsobem se sníží riziko sevření pily během řezání.
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6. ÚDRŽBA PILY
Před zahájením kterékoliv z níže popsaných činnosti je třeba pilu vypnout. Přesvědčit se, zda je motor studený. 
Aby byla vyloučena možnost náhodného uvedení pily do chodu je nutno vyšroubovat zapalovací svíčku.
Při jakékoliv práci prováděné s řetězem nebo v jeho blízkosti je nutné nasadit ochranné rukavice.

Výměna a údržba zapalovací svíčky (XX)

Aby mohla být zapalovací svíčka vyměněna, je nutno demontovat kryt vzduchového fi ltru a vytáhnout 
vzduchový fi ltr.
Sejmout gumový kryt kontaktu svíčky a svíčku vyšroubovat klíčem z dodaného příslušenství.
Je třeba zkontrolovat stav elektrod zapalovací svíčky. Bude-li zjištěno znečištění elektrod, je třeba zkusit očistit 
elektrody svíčky pomocí drátěného kartáče. V případě, když toto čištění nepřinese očekávaný výsledek, je 
nutno svíčku vyměnit za novou.
Stav svíčky je třeba kontrolovat minimálně jednou za měsíc.

Údržba vzduchového fi ltru (XXI)

Údržbu vzduchového fi ltru je nutno provádět po každém použití pily.
Prach a větší nečistoty lze z fi ltru odstranit nepříliš silným poklepáním obruby fi ltru o tvrdou podložku. Síťka 
fi ltru se čistí po rozebrání fi ltru na dvě poloviny vypráním v extrakčním benzínu. Pomocí proudu stlačeného 
vzduchu lze vyfoukat nečistoty ze síťky směrem zevnitř ven.

Údržba a čištění olejového systému (XXII)

Čištění olejové štěrbiny a olejového kanálku v liště je nutno provádět po každém použití pily.
Po sejmutí bočního panelu a lišty je třeba překontrolovat stav olejové štěrbiny a odstranit případné nečistoty.
Sejmout řetěz z lišty. Lištu očistit od pilin a nečistot. Očistit vodící drážku řetězu a otvor přívodu oleje. Ozubené 
kolo ve špičce lišty namazat několika kapkami oleje přes mazací otvor.
Vodící drážka řetězu v liště se během práce opotřebovává. Periodicky je třeba lištu obracet a kontrolovat stav 
drážky. V případě zjištění, že drážka má tvar jak ukazuje obrázek (XXIII), je nutno vyměnit lištu za novou.
Opotřebení drážky lišty lze zkontrolovat tak, že k liště s nasazeným řetězem přiložíme pravítko. Jestliže pravítko 
k liště nepřiléhá, je stav drážky dobrý. V opačném případě je nutné lištu vyměnit.

Jiné údržbářské činnosti

Po každém použití je třeba zkontrolovat celkový stav pily. Uvolněné šroubové spoje dotáhnout. Zkontrolovat, 
zda nedochází k úniku paliva nebo oleje. Zkontrolovat průchodnost chladících otvorů. Zkontrolovat, zda jsou 
všechny kryty a skříň v dobrém technickém stavu a nevyskytují-li se na nich praskliny. Všechny zjištěné závady 
je nutné odstranit před zahájením další práce.

Údržba žeber válce (XXIV)

Nečistoty nahromaděné v žebrování válce by mohly způsobit přehřívání motoru. Štěrbiny mezi žebry válce je 
nutno periodicky čistit. K tomuto účelu je třeba sejmout kryt vzduchového fi ltru, vzduchový fi ltr demontovat 
a vyšroubovat zapalovací svíčku. Potom odšroubovat šrouby a demontovat kryt válce. Štěrbiny mezi žebry 
válce vyčistit a pilu smontovat; dávat pozor na správnou polohu elektrických kabelů a jiných vodičů.
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Hnací kolo řetězu

Periodicky je třeba kontrolovat stav hnacího kola řetězu. V případě, že budou zjištěny stopy opotřebení, 
praskliny nebo jiná poškození, která by mohla ovlivňovat správnou činnost systému přenosu pohonu, je 
nezbytné dát hnací kolo vyměnit za nové do autorizovaného opravárenského závodu.
Není dovoleno nasadit použitý řetěz na nové hnací kolo nebo nový řetěz na použité hnací kolo.

Údržba řetězu

Řetěz musí být vždy nabroušený a v dobrém technickém stavu. Řetěz je nevyhnutné kontrolovat z pohledu 
opotřebení před každým použitím, zejména zda se na něm nevyskytují poškozené články nebo vylámané zuby.
V případě, že budou zjištěna jakákoliv poškození, je další práce s poškozeným řetězem zakázána. Mohlo by to 
vést ke vzniku vážných úrazů.
Řetěz se musí rovněž periodicky brousit. Broušení je nevyhnutné, bude-li zpozorován aspoň jeden 
z následujících jevů: piliny vznikající při řezání připomínají prášek, k řezání je nutné vyvinout zvýšené úsilí, řez 
není rovný, narůstají vibrace nebo roste spotřeba paliva.
Broušení je činnost, k níž jsou potřebné speciální nástroje a zároveň i odpovídající zkušenosti. Proto se 
vyžaduje, aby bylo broušení prováděno ve specializovaných servisních střediscích.
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7. 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.

8. 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.



CZ

ŘETĚZOVÁ PILA NÁVOD K OBSLUZE

47Řezání

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.

9. 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.

1

2

AB

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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10. 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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11. 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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12. 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
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13. 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



CZ

ŘETĚZOVÁ PILA NÁVOD K OBSLUZE

55Technické parametry

14. TECHNICKÉ PARAMETRY 
Zdvihový objem (cc) 56,5 (2,5 kW)
Objem palivové nádrže (l) 0,7
Objem olejové nádrže (l) 0,24
Systém mazání Automatický
Rozteč 8,255 mm (0,325 in)
Šířka vodicích zubů 1,473 mm (0,058 in)
Délka vodicí lišty 40 cm (16 in)
Čistá hmotnost (hnací jednotka) v kg 5,6
Max. otáčky 12000
Otáčky volnoběhu 2700–3400
Systém zapalování CDI
Startovací systém EASY START
Systém automatického sytiče Ano
Spotřeba paliva 1,3 kg/h

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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16. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
        

Produkt/ značka:  Benzínová řetězová pila / FIELDMANN

Typ/ model:  FZP 56516-B jako výrobní model SPS05812CS
Motor 56,5cm3; 2,5 kW; otáčky 2700-3400/m-1

naměřená hladina akustického výkonu: LPA= 109 dB(A)
garantovaná hladina akustického výkonu: LWA= 116 dB(A)

Výrobce: FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic 
VAT no: CZ24777749

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními 
předpisy Unie: 
Směrnice MD 2006/42/EC Směrnice EMC 2014/30/EU
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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
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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






