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Piła łańcuchowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakupienie tej pilarki łańcuchowej. Przed rozpoczęciem użytkowania 
przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu.
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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 ostrzeżenia i wskazówki. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może 

spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub ciężkie obrażenia.

Opakowanie

Wyrób został umieszczony w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie 
to jest surowcem i z tego względu
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 założenie 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.

Ta piła spalinowa nie jest przeznaczona do użytku profesjonalnego.
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2. WYJAŚNIENIE TABLICZEK ZE WSKAZÓWKAMI 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA MASZYNIE

Przed użyciem narzędzia przeczytaj 
uważnie instrukcję obsługi.

Podczas obsługi narzędzia należy 
korzystać z środków ochrony takich jak 
okulary ochronne, ochronniki słuchu itp.

Pilarkę łańcuchową należy obsługiwać 
zawsze obiema rękoma.

Podczas pracy należy używać rękawic 
ochronnych.

Używaj mocnego izolacyjnego obuwia 
roboczego.

Uwaga! Niebezpieczeństwo odbicia 
wstecznego.

Ostrzeżenie! Uwaga!
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3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
 UWAGA! Wskazówki bezpieczeństwa podane w niniejszej instrukcji obsługi oznaczone tym symbolem 

zawierają krytyczne punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas obsługi narzędzia, aby nie doszło 
do poważnych lub śmiertelnych obrażeń. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji bezpieczeństwa i jej 
przestrzeganie.

 UWAGA! Ten symbol oznacza wskazówki, których należy przestrzegać, aby nie doszło do wypadków 
będących przyczyną poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

 UWAGA: Ten symbol oznacza wskazówki lub instrukcje użyteczne podczas obsługi narzędzia.

Przed użyciem urządzenia

 Przed użyciem narzędzia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
 Nie korzystaj z narzędzia będąc pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających, jeśli jesteś zmęczony 

lub wyczerpany. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli zażywasz leki, które mogłyby mieć wpływ na Twoje 
zdolności decyzyjne lub ograniczyć je  podczas obsługi narzędzia.

 Nie korzystaj z narzędzia we wnętrzach. Wydobywające się gazy zawierają szkodliwy tlenek węgla.
 Nigdy nie korzystaj z urządzenia w poniższych warunkach:

– Jeśli powierzchnia robocza jest śliska lub jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalają na utrzymanie 
stabilnej postawy podczas obsługi urządzenia.

– Jeśli jest ciemno, przy gęstej mgle lub przy złych warunkach atmosferycznych ograniczających 
widoczność powierzchni roboczej.

– Podczas deszczu, burzy, silnego wiatru lub w innych warunkach, które mogą być niebezpieczne 
podczas używania narzędzia.

 Jeśli korzystasz z pilarki po raz pierwszy, przed rozpoczęciem pracy zasięgnij rady doświadczonego 
pracownika.

 Pod wpływem zmęczenia lub wyczerpania fi zycznego może dojść do utraty uwagi i w wyniku tego do 
ciężkich obrażeń.

 Ogranicz czas obsługi narzędzia do ok. 10 minut w przypadku jednego użycia. Pomiędzy poszczególnymi 
odcinkami pracy staraj się wykonywać przerwy na odpoczynek o długości ok. 10–20 minut. Ogranicz 
ogólną liczbę przepracowanego czasu w ciągu jednego dnia do ok. 2 godzin.

 Upewnij się, że masz przy sobie instrukcję obsługi, na wypadek, gdybyś potrzebował z niej skorzystać.
 W przypadku sprzedaży, wypożyczenia lub przekazania urządzenia innej osobie, upewnij się, że zostało ono 

przekazane wraz z instrukcją obsługi.
 Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub innym osobom, które nie zostały dostatecznie zapoznane z instrukcją 

obsługi, aby korzystały z tego urządzenia.

Bezpieczeństwo obsługi, wyposażenie i odzież robocza

 Podczas obsługi pilarki łańcuchowej należy korzystać z następującej odzieży ochronnej i środków ochrony:
– kask
– okulary ochronne lub osłona twarzy
– rękawice ochronne
– antypoślizgowe obuwie robocze
– ochronniki słuchu
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 Ponadto należy mieć przy sobie
 – narzędzia dostarczone w zestawie 
 – dostateczną rezerwę paliwa i oleju do smarowania łańcucha
 – moce do oznaczenia obszaru roboczego (linę, znaki ostrzegawcze)
 – gwizdek (do przywołania pomocy)
 – piłę lub siekierę (do ewentualnego usunięcia przeszkód)

 Podczas pracy nie należy nigdy używać luźnej odzieży i biżuterii, które mogłyby zostać wciągnięte przez 
pilarkę. Podczas pracy nie należy nosić sandałów ani pracować na boso.

 Skontroluj powierzchnię roboczą, przedmiot  oraz kierunek cięcia. Usuń przeszkody.
 Nigdy nie zaczynaj pracy, jeśli powierzchnia pracy nie jest czysta, jeśli nie możesz przyjąć stabilnej pozycji 

i nie masz zaplanowanej drogi ewakuacyjnej przed obalanym drzewem.
 Zachowaj szczególną ostrożność i utrzymuj poruszających się w pobliżu przechodni oraz zwierzęta 

domowe poza powierzchnią roboczą w odległości co najmniej 2,5-krotności długości ścinanego obiektu.
 Skontroluj uszkodzone, zużyte lub brakujące części maszyny. Nigdy nie używaj maszyny, jeśli jest 

uszkodzona, nieprawidłowo wyregulowana lub niekompletna. Upewnij się, że łańcuch przestanie się 
obracać, kiedy dźwignia gazu zostanie zwolniona.

 Utrzymuj uchwyty suche, czyste ii bez plam od oleju lub paliwa.
 Nie dotykaj tłumika, świecy zapłonowej lub innych metalowych części silnika, jeśli maszyna jest włączona 

lub bezpośrednio po jej wyłączeniu - ryzyko oparzenia lub porażenia prądem elektrycznym.
 Zachowaj szczególną ostrożność podczas cięcia cienkich gałęzi i pni, ponieważ kruchy materiał może 

zostać wciągnięty przez łańcuch, odrzucony na obsługującą osobę i może spowodować utratę jej 
równowagi.

 Podczas ścinania sprężystych gałęzi należy pamiętać o możliwości ich odrzucenia po zwolnieniu napięcia 
na skutek przecięcia włókien drzewa.

 Skontroluj i usuń stare gałęzie, które mogłyby spaść z obalanego drzewa.
 Jeśli zamierzasz odłożyć urządzenie, upewnij się, że jest wyłączone.

 UWAGA odbicie wsteczne! Do odbicia wstecznego może dojść w momencie, gdy przednia część 
prowadnicy dostanie się do kontaktu z obiektem lub kiedy cięty materiał zablokuje łańcuch w miejscu 
cięcia. Podczas kontaktu z obiektem może dojść do odrzucenia pilarki przy jednoczesnym ruchu pilarki do 
góry i do tyłu w kierunku obsługującej osoby. Zablokowanie łańcucha w miejscu cięcia może doprowadzić 
do szybkiego odbicia wstecznego prowadnicy w kierunku obsługującej osoby. Obie te reakcje mogą 
doprowadzić do utraty kontroli nad pilarką i następstw w postaci ciężkich obrażeń. Nie polegaj wyłącznie na 
elementach zabezpieczających pilarki. Jako użytkownik pilarki powinieneś nieustannie przestrzegać kilku 
zasad zapobiegających powstaniu obrażeń lub szkód.

 Jeśli znasz zasadę odbicia wstecznego, możesz zmniejszyć lub wykluczyć element zaskoczenia. 
Nieoczekiwane reakcje prowadzą do wypadków.

 Jeśli silnik pracuje, trzymaj pilarkę mocno obiema rękoma, prawą ręką tylny uchwyt, a lewą ręką przedni. 
Mocno obejmij uchwyty pilarki kciukiem skierowanym naprzeciw pozostałym palcom.

 Mocne przytrzymanie może ograniczyć odbicie wsteczne i pozwala mieć pilarkę pod kontrolą.
 W miejscu pracy nie powinny znajdować się żadne przeszkody. Wolny koniec prowadnicy nie może 

podczas pracy pilarki zahaczać o gałąź, pień lub inną przeszkodę.
 Dokonuj wycinki przy wysokich obrotach silnika.
 Podczas cięcia nie powinno dojść do utraty stabilnej pozycji. Wykonuj cięcie maksymalnie na wysokości 

ramion.
 Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących smarowania i ostrzenia łańcucha.
 Korzystaj wyłącznie z łańcuchów i prowadnic zamiennych zalecanych przez producenta lub ich 

ekwiwalentów.
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Wskazówki dotyczące posługiwania się paliwem

Silnik maszyny został zaprojektowany tak, aby wykorzystywał mieszankę paliwa, która jest wysoce łatwopalna. 
Nigdy nie przechowuj zbiorników z paliwem ani nie dolewaj paliwa w pobliżu otwartego ognia, pieca, 
przewodów elektrycznych, w miejscu wykonywania prac spawalniczych lub innego źródła ciepła czy ognia, co 
mogłoby doprowadzić do zapalenia ognia.

 Podczas obsługi maszyny lub przy dolewaniu paliwa obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 Podczas dolewania paliwa upewnij się, że maszyna jest wyłączona i że w pobliżu nie ma żadnego źródła 

otwartego ognia.
 Jeśli dojdzie do zabrudzenia urządzenia paliwem, użyj suchej ścierki i wytrzyj plamy.
 Po dolaniu paliwa przykręć korek zbiornika paliwa i odnieś urządzenie na odległość co najmniej 3 m od 

miejsca, w którym dolewałeś paliwo, a następnie włącz maszynę.

Kierunek upadku drzewa
21,2 m/s

Maksymalna prędkość łańcucha

Obszar zagrożenia
40 : 1

Zmieszaj benzynę z olejem w 
proporcji benzyna:olej - 40:1

Drogi ewakuacyjne Gardziel wlewu paliwa

2,5 kW Moc znamionowa Gardziel wlewu oleju

8500 min-1 Obroty znamionowe Włącznik

48 cm / 20”
Długość cięcia Koło dozujące olej

56,5
cm3 Pojemność silnika Dźwignia ssania

0.7 l
Pojemność zbiornika paliwa 115 Hałas – moc LwA

OIL TANK

0.24 l
Pojemność zbiornika oleju
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4. OPIS URZĄDZENIA I ZAWARTOŚĆ 
OPAKOWANIA

1. skrzynka
2. pokrywa fi ltra powietrza
3. pokrywa cylindra
4. cylinder
5. świeca zapłonowa
6. śruby regulacyjne gaźnika
7. dźwignia przepustnicy
8. blokada przepustnicy
9. uchwyt linki startowej

10. dźwignia ssania
11. korek szyjki zbiornika paliwa
12. korek szyjki zbiornika oleju
13. panel boczny
14. koło napędowe łańcucha
15. śruba napinająca łańcuch
16. szczelina olejowa
17. prowadnica łańcucha
18. otwór olejowy prowadnicy

19. otwór smarowniczy koła 
zębatego

20. przełącznik
21. hamulec łańcucha
22. łańcuch
23. wspornik przedni
24. uchwyt
25. zderzak z kolcami

5. OBSŁUGA PIŁY
Przygotowanie piły do pracy

Przed pierwszym użyciem należy zamontować prowadnicę, łańcuch tnący i zderzak z kolcami.
Podczas wszystkich prac związanych z montażem i regulacją łańcucha należy nosić rękawice ochronne.
W tym celu należy upewnić się, że hamulec łańcucha znajduje się w tylnym położeniu. Ułatwi to demontaż i 
montaż panelu bocznego.
Odkręć dwie nakrętki mocujące i zdejmij panel boczny.
Przykręć zderzak za pomocą dwóch śrub. (III)
Załóż prowadnicę i łańcuch. (IV) Łańcuch musi być zamontowany zgodnie z kierunkiem obrotu oznaczonym 
na ogniwach. Po stwierdzeniu, że łańcuch jest prawidłowo osadzony w rowku prowadnicy łańcucha, należy 
zamontować panel boczny w taki sposób, aby wypustka regulująca napięcie pasowała do odpowiedniego 
otworu w prowadnicy.
Wkręć nakrętki panelu bocznego, ale nie dokręcaj ich jeszcze do końca.
Wyreguluj napięcie łańcucha (V); w tym celu należy chwycić prowadnicę za górną część i jednocześnie obracać 
śrubę napinającą łańcuch, aż łańcuch osiągnie dolną część prowadnicy. Dokręć nakrętki mocujące i sprawdź 
napięcie łańcucha tak, aby można go było przesuwać ręcznie wzdłuż prowadnicy. W razie potrzeby należy 
ponownie wyregulować napięcie łańcucha. Po prawidłowej regulacji dokręć śrubę napinającą.

 Uwaga! Nowy łańcuch zostanie rozciągnięty w miarę postępu prac. Dlatego należy często sprawdzać 
napięcie łańcucha. Luźny łańcuch może spowodować uszkodzenie prowadnicy i samego łańcucha.

Przed uruchomieniem piły należy upewnić się, że w zbiorniku znajduje się olej łańcuchowy. Poziom oleju nie 
może być niższy niż oznaczenie minimalnego poziomu oleju.
Upewnij się, że dźwignia hamulca łańcucha znajduje się w tylnym położeniu.
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Uzupełnianie paliwa (VI)

Do napędu piły stosuje się mieszankę paliwową przeznaczoną do silników dwusuwowych. Stosowanie czystego 
paliwa jest zabronione. Benzynę należy mieszać z olejem w proporcjach zależnych od przewidywanego 
obciążenia roboczego. Jeżeli przewidywany czas pracy jest krótszy niż 20 godzin, należy zastosować 
mieszankę benzyny z olejem w proporcji 40:1.
Jeżeli czas pracy przekracza 20 godzin, należy zmieszać benzynę z olejem w stosunku 50:1.
Mieszankę należy wymieszać przed wlaniem do zbiornika paliwa. Mieszanie i nalewanie paliwa należy 
przeprowadzać w odpowiedniej odległości od źródeł ognia. Podczas uzupełniania paliwa nie wolno palić. 
Uzupełnianie paliwa musi odbywać się w odległości co najmniej 3 metrów od miejsca, w którym piła ma być 
uruchamiana i eksploatowana.
Do pielęgnacji silnika należy stosować dobrej jakości benzynę bezołowiową oraz wysokiej jakości olej 
przeznaczony do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem. Nie wolno stosować oleju przeznaczonego 
do silników czterosuwowych.
W przypadku rozlania paliwa, przed uruchomieniem piły należy dokładnie usunąć jego pozostałości.

Uzupełnianie oleju łańcuchowego (VII)

Należy stosować olej dobrej jakości, przeznaczony do smarowania łańcuchów pił.
Jeżeli zbiornik oleju nie jest napełniony, używanie piły jest zabronione. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia 
piły łańcuchowej, prowadnicy i mechanizmów piły.
Przed uzupełnieniem oleju piła musi być wyłączona.
Zaleca się, aby piła była uruchamiana i eksploatowana w odległości co najmniej 3 metrów od miejsca, w którym 
uzupełniany jest olej. Zużyty olej silnikowy nie może być używany do smarowania. Nie spełnia on swojego 
zadania, co może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmów piły.
Uzupełnianie paliwa powinno odbywać się z dala od źródeł ognia i ciepła.
W przypadku rozlania oleju, przed uruchomieniem piły należy dokładnie wytrzeć jego pozostałości.
Ilość oleju zużywanego przez piłę do smarowania łańcucha można kontrolować za pomocą pokrętła 
dozującego olej znajdującego się w dolnej części piły.

Przygotowanie miejsca pracy

Przed rozpoczęciem pracy z użyciem piły łańcuchowej należy odpowiednio przygotować miejsce pracy, aby 
zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych z pracą z użyciem piły łańcuchowej.
Należy dopilnować, aby w miejscu pracy przebywały wyłącznie upoważnione osoby.
W przypadku ścinki drzew należy oznaczyć obszar zagrożenia i drogi ewakuacyjne.
Obszar o promieniu 180° wokół zamierzonego kierunku upadku drzewa oraz obszar o promieniu 90° w 
kierunku przeciwnym do zamierzonego kierunku upadku drzewa są uważane za obszary niebezpieczne. 
Pozostałe obszary to drogi ewakuacyjne (VIII). Należy również pamiętać, że spadające drzewo może również 
wyrwać inne drzewa. Dlatego kolejne miejsce nie może znajdować się bliżej niż 2,5-krotność wysokości 
ścinanego drzewa (IX).
Z miejsca pracy musi być dobra widoczność, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas ścinki 
drzew w trudnych warunkach terenowych, np. w górach.
Nie wolno rozpoczynać pracy podczas opadów atmosferycznych lub przy dużej wilgotności powietrza, np. we 
mgle.
Należy nosić odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej.
Przed rozpoczęciem ścinki należy wykonać próbne cięcie drewna w bezpiecznych warunkach, np. na stojaku do 
cięcia drewna.
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Należy unikać cięcia drutów, młodych drzew i starych drewnianych belek.
Nie wolno stać na ścinanym drzewie.

Uruchamianie i zatrzymywanie piły

Upewnij się, że hamulec łańcucha znajduje się w tylnym położeniu.
Zdejmij osłonę z prowadnicy i łańcucha.

 Nie wolno uruchamiać piły, jeżeli prowadnica i łańcuch nie są prawidłowo założone.

Ustaw wyłącznik zapłonu w górnym położeniu.
Wyciągnij dźwignię ssania. (X)
Oprzyj piłę na stabilnym podłożu i upewnij się, że łańcuch i prowadnica nie dotykają żadnych 
przedmiotów. Przytrzymaj uchwyt stopą, lewą ręką chwyć za górny uchwyt, a prawą ręką energicznie 
pociągnij za linkę rozrusznika. (XI)

 Uwaga! Nie wolno uruchamiać piły trzymając ją w rękach. Łańcuch może dotknąć części ciała i 
spowodować poważne obrażenia.

W ten sposób uzyskuje się dystrybucję paliwa do układu paliwowego piły. Następnie należy zamknąć dźwignię 
ssania i jeszcze raz energicznie pociągnąć za linkę rozrusznika. Po uruchomieniu silnika należy zwolnić linkę 
rozrusznika. Silnik powinien się rozgrzać przy lekko uchylonej dźwigni ssania.
W przypadku usłyszenia podejrzanych dźwięków lub drgań należy natychmiast wyłączyć piłę.

Wyłączenie piły po zakończeniu pracy polega na zwolnieniu nacisku na dźwignię przepustnicy i pozostawieniu 
silnika przez pewien czas na biegu jałowym. Następnie należy przełączyć wyłącznik zapłonu w położenie dolne 
i poczekać, aż łańcuch się zatrzyma. Po zatrzymaniu łańcucha należy przeprowadzić konserwację piły.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy łańcuch jest dobrze naoliwiony. W tym celu należy sprawdzić, 
czy łańcuch lekko pryska olejem przy średniej prędkości. Lekko przechyl uruchomioną piłę prowadnicą w dół. 
Jeżeli po upływie 1 minuty pod prowadnicą widoczna jest plamka oleju, oznacza to, że łańcuch jest prawidłowo 
nasmarowany. Jeżeli konieczna jest regulacja ilości dozowanego oleju, należy ją przeprowadzić za pomocą 
pokrętła znajdującego się w dolnej części piły.
Olej do łańcucha i paliwo powinny być zużywane w miarę równomiernie. Olej w łańcuchu należy uzupełniać przy 
każdym dolewaniu paliwa.

Regulacja gaźnika (XII)

Gaźnik został wyregulowany fabrycznie w celu uzyskania najlepszych parametrów pracy piły. Jeżeli jednak 
warunki eksploatacji ulegną zmianie, konieczna może być regulacja gaźnika. Przed przystąpieniem do regulacji 
należy wyczyścić fi ltry powietrza i paliwa oraz napełnić zbiornik paliwa świeżą mieszanką paliwową.

 Uwaga! Regulacji gaźnika należy dokonywać tylko przy założonym łańcuchu.

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
Przy wyłączonym silniku dokręć do oporu śruby dysz H i L. Następnie obracaj je w przeciwnym kierunku o 
następującą liczbę obrotów: H - 1 3/8, L - 1 1/4.
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Uruchom silnik i rozgrzej go przy przepustnicy ustawionej w połowie.
Przekręć śrubę dyszy L zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż silnik osiągnie maksymalną prędkość biegu 
jałowego. Następnie obróć śrubę dyszy L o 1/4 obrotu w przeciwnym kierunku.
Przekręć śrubę biegu jałowego T w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do zatrzymania 
łańcucha. Jeżeli prędkość biegu jałowego jest zbyt niska, śrubę należy obrócić w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.
Należy wykonać próbne cięcie i wyregulować dyszę H, aby uzyskać najlepszą siłę cięcia, ale nie maksymalną 
prędkość.

Użytkowanie piły

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności można przystąpić do użytkowania piły.
Przed uruchomieniem piły należy sprawdzić, czy hamulec łańcucha działa prawidłowo. Aby wykonać test, 
należy trzymać piłę poziomo, a następnie zwolnić uchwyt przedni w taki sposób, aby prowadnica uderzyła 
końcówką w pień lub kawałek drewna.
Wysokość, z której należy upuścić piłę, zależy od długości prowadnicy. Jeżeli hamulec nie działa, piłę należy 
oddać do naprawy i regulacji w autoryzowanym zakładzie naprawczym.
Jeżeli podczas pracy urządzenia zostanie włączony hamulec, należy zwolnić dźwignię przepustnicy i pozwolić 
silnikowi pracować na biegu jałowym. W przeciwnym razie pracujący silnik może spowodować przegrzanie 
tarczy sprzęgła, co może doprowadzić do uszkodzenia piły.
Osoby zamierzające po raz pierwszy obsługiwać piłę łańcuchową powinny przed rozpoczęciem pracy 
zasięgnąć porady wykwalifi kowanego operatora w zakresie obsługi i bezpieczeństwa pracy piłą łańcuchową.
Pierwsza praca z piłą powinna polegać na przecięciu przygotowanych kłód ułożonych na stojaku do cięcia 
drewna.
Podczas pracy należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy. Należy również wziąć pod 
uwagę możliwość odbicia się piły w kierunku operatora. Piła może odbić się w kierunku operatora, jeżeli łańcuch 
tnący napotka opór. Aby zminimalizować to ryzyko, należy zwrócić uwagę na położenie końcówki prowadnicy 
podczas cięcia. Nie wolno przecinać górną ćwiartką prowadnicy. (XIII)
Należy ciąć tylko tą częścią łańcucha, która biegnie wzdłuż dolnej części prowadnicy. Podczas cięcia drewna 
dolna końcówka zderzaka może być wykorzystywana jako zaczep osi obrotu piły. (XIV)
Piłę należy zbliżać do ciętego drewna dopiero wtedy, gdy jest już uruchomiona. Jeżeli piła została zbliżona do 
drewna z przodu, nie należy jej uruchamiać w tej pozycji. Podczas pracy nie należy podnosić piły na wysokość 
ramion lub wyżej. (XV)
Nie należy stawać w płaszczyźnie cięcia. Zmniejsza to ryzyko obrażeń w przypadku odbicia się piły. (XVI)
Podczas pracy należy zawsze trzymać piłę obiema rękami.
Zawsze upewniaj się, że łańcuch jest ostry i odpowiednio napięty.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY Z PIŁĄ

Podczas cięcia należy przyjąć odpowiednią pozycję i zapewnić pełną swobodę ruchów.
Gałęzie nie powinny być przycinane blisko pnia, lecz w odległości około 15 cm od niego. Dwa nacięcia powinny 
być wykonane na głębokości 1/3 średnicy gałęzi, w odległości około 8 cm od siebie. Jedno nacięcie od dołu, 
jedno od góry. Następnie należy przyciąć gałąź blisko pnia na głębokość równą 1/3 średnicy gałęzi. Dokończ 
przycinanie gałęzi blisko pnia od góry. Nie wolno przycinać gałęzi od dołu. (XVII)
Przy ścinaniu drzewa należy najpierw przygotować teren, jak opisano w rozdziale 6.4. Ponadto konieczne jest 
przygotowanie bezpiecznego podłoża do cięcia drzewa.
W przypadku upadku drzewa należy odsunąć się na bezpieczną odległość z boku płaszczyzny spadającego 
drzewa.
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Przy wyborze kierunku upadku drzewa należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak ukształtowanie terenu, środek 
ciężkości drzewa, rozmieszczenie korony drzewa oraz kierunek wiatru. Aby prawidłowo przygotować drzewo 
do ścinki, należy wykonać w pniu nacięcie o średnicy 1/3 średnicy pnia po stronie, w którą drzewo ma upaść, 
a następnie kolejne nacięcie pod kątem 45 stopni w stosunku do pierwszego nacięcia, tak aby z pnia został 
wycięty „klin”. Z przeciwnej strony pnia rozpocznij cięcie główne prostopadle do osi pnia i nieco wyżej (ok. 4 cm) 
niż podstawa wyciętego „klina”. Pnia nie można całkowicie wyciąć. Konieczne jest pozostawienie fragmentu 
o średnicy około 1/10 średnicy pnia. Następnie należy włożyć klin w miejsce cięcia, aby rozłupać drewno po 
stronie przeciwnej do zamierzonego kierunku upadku drzewa. (XVIII)
Jeżeli podczas cięcia drzewo upadnie, należy wyciągnąć piłę z pnia i oddalić się na bezpieczną odległość drogą 
ewakuacyjną.
Jeżeli piła jest zamocowana podczas cięcia pnia, nie wolno pozostawiać jej w tej pozycji z włączonym silnikiem. 
Należy wyłączyć silnik piły i użyć klinów w celu uwolnienia piły z uchwytu pnia.
Podczas cięcia ściętego drzewa na kawałki należy przestrzegać następujących zasad:
Umieść drewno na stojaku do cięcia drewna lub cokole tak, aby cięte elementy mogły swobodnie spadać na 
ziemię, nie powodując przy tym zablokowania piły. Jeżeli piła jest zaciśnięta, postępuj zgodnie z powyższym 
opisem.
Nie wolno dotykać łańcuchem lub prowadnicą ziemi i nie wolno dopuścić do ich zabrudzenia ziemią.
Zabrania się używania piły do formowania żywopłotów lub cięcia krzewów.
Podczas pracy na zboczu należy znajdować się wyżej niż drewno, które jest cięte.
Podczas przycinania naprężonego drzewa należy zachować szczególną ostrożność, a jeżeli tylko to możliwe, 
należy zlecić tę pracę wykwalifi kowanemu specjaliście.
W przypadku przycinania drzewa, które jest naprężone i podparte na obu końcach, należy je ciąć od góry na 
głębokość 1/3 średnicy, a następnie dokończyć cięcie od dołu.
Jeżeli naprężone drzewo jest podparte tylko na jednym końcu, należy je ściąć od dołu na głębokość równą 1/3 
średnicy, a następnie ściąć od góry. (XIX)
W ten sposób zmniejsza się ryzyko zablokowania piły podczas cięcia.
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6. KONSERWACJA PIŁY
Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy wyłączyć piłę. Upewnij się, że silnik 
jest zimny. Aby uniknąć możliwości przypadkowego uruchomienia piły, należy wykręcić świecę zapłonową.
Podczas pracy z łańcuchem lub w jego pobliżu należy nosić rękawice ochronne.

Wymiana i konserwacja świecy zapłonowej (XX)

Aby wymienić świecę zapłonową, należy zdjąć pokrywę fi ltra powietrza i wyciągnąć fi ltr powietrza.
Zdejmij gumową osłonę styku świecy zapłonowej i odkręć świecę zapłonową za pomocą dołączonego klucza.
Sprawdź stan elektrod świecy zapłonowej. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia elektrod należy spróbować 
oczyścić elektrody świecy za pomocą szczotki drucianej. Jeżeli takie czyszczenie nie przyniesie oczekiwanego 
rezultatu, świecę zapłonową należy wymienić na nową.
Stan świecy zapłonowej należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu.

Konserwacja fi ltra powietrza (XXI)

Konserwacja fi ltra powietrza musi być przeprowadzana po każdym użyciu piły.
Kurz i większe zanieczyszczenia można usunąć z fi ltra, uderzając jego obudową o twardą podkładkę. Po 
rozłożeniu fi ltra na dwie połówki należy oczyścić siatkę fi ltracyjną poprzez mycie w benzynie ekstrakcyjnej. Za 
pomocą strumienia sprężonego powietrza można wydmuchiwać zanieczyszczenia z siatki od wewnątrz na 
zewnątrz.

Konserwacja i czyszczenie układu olejowego (XXII)

Po każdym użyciu piły należy oczyścić szczelinę olejową i kanał olejowy w prowadnicy.
Po zdjęciu ścianki bocznej i prowadnicy należy sprawdzić stan szczeliny olejowej i usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia.
Zdejmij łańcuch z prowadnicy. Oczyść prowadnicę z trocin i brudu. Oczyść rowek prowadnicy łańcucha i otwór 
wlotu oleju. Nasmaruj koło zębate na końcu prowadnicy kilkoma kroplami oleju przez otwór smarowniczy.
Rowek prowadzący łańcuch w prowadnicy zużywa się podczas pracy. Okresowo należy obracać prowadnicę 
i sprawdzać stan rowka. Jeżeli okaże się, że rowek ma kształt pokazany na rysunku (XXIII), prowadnicę należy 
wymienić na nową.
Zużycie rowka prowadnicy można sprawdzić przykładając linijkę do prowadnicy z założonym łańcuchem. Jeżeli 
linijka nie przylega do szyny, stan rowka jest dobry. W przeciwnym razie należy wymienić prowadnicę.

Inne działania konserwacyjne

Po każdym użyciu piły należy sprawdzić jej ogólny stan techniczny. Dokręć poluzowane połączenia śrubowe. 
Sprawdź, czy nie ma wycieków paliwa lub oleju. Sprawdź drożność otworów chłodzących. Sprawdź, czy 
wszystkie pokrywy i obudowa są w dobrym stanie i nie mają pęknięć. Wszelkie wykryte usterki muszą zostać 
usunięte przed podjęciem dalszych prac.
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Konserwacja żeber cylindra (XXIV)

Brud nagromadzony w żebrach cylindra może spowodować przegrzanie silnika. Szczeliny między żebrami 
cylindra muszą być okresowo czyszczone. W tym celu należy zdjąć pokrywę fi ltra powietrza, zdemontować fi ltr 
powietrza i wykręcić świecę zapłonową. Następnie odkręć śruby i zdejmij pokrywę cylindra. Oczyść szczeliny 
między żebrami cylindra i ponownie zmontuj piłę; zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie kabli elektrycznych i 
innych przewodów.

Koło napędowe łańcucha

Należy okresowo sprawdzać stan koła napędowego łańcucha. W przypadku stwierdzenia oznak zużycia, 
pęknięć lub innych uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie układu przeniesienia napędu, 
koło napędowe musi zostać wymienione przez autoryzowany zakład naprawczy.
Niedozwolone jest zakładanie używanego łańcucha na nowe koło napędowe lub nowego łańcucha na używane 
koło napędowe.

Konserwacja łańcucha

Łańcuch musi być zawsze naostrzony i w dobrym stanie technicznym. Przed każdym użyciem należy koniecznie 
sprawdzić stan zużycia łańcucha, zwłaszcza pod kątem uszkodzonych ogniw lub wyłamanych zębów.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń zabrania się dalszej pracy z uszkodzonym łańcuchem. 
Może to prowadzić do poważnych obrażeń.
Łańcuch musi być również okresowo szlifowany. Szlifowanie jest nieuniknione, jeżeli zaobserwuje się 
przynajmniej jedno z następujących zjawisk: trociny powstające podczas cięcia przypominają proszek, cięcie 
wymaga większego wysiłku, cięcie nie jest proste, wzrastają wibracje lub wzrasta zużycie paliwa.
Szlifowanie jest czynnością, która wymaga specjalnych narzędzi oraz odpowiedniego doświadczenia. 
W związku z tym wymagane jest, aby szlifowanie odbywało się w wyspecjalizowanych centrach serwisowych.
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7. REGULACJA NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA
 UWAGA! Podczas pracy łańcuch pilarki ma tendencję do wydłużania się na skutek oddziaływania 

podwyższonej temperatury. Dłuższy łańcuch może się poluzować i spaść z prowadnicy.

 Poluzuj nakrętkę napinającą pokrywy koła łańcuchowego.
 Upewnij się, że łańcuch jest prawidłowo osadzony w rowku prowadnicy.
 Aby przekręcić śrubę regulującą stopień napięcia łańcucha (Rys. 5), skorzystaj ze śrubokręta. Obracaj śrubą 

regulującą do momentu osiągnięcia odpowiedniego napięcia łańcucha (powinieneś móc podnieść łańcuch 
pośrodku prowadnicy w pozycji poziomej do wysokości ok. 3 do 4 mm).

 Dokręć mocno nakrętki napinające prowadnicy.

 UWAGA! Nie napinaj łańcucha zbyt mocno. Zbyt mocne napięcie rozgrzanego łańcucha może prowadzić 
do jego nadmiernego napięcia po ostygnięciu.

8. 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.
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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. rysunek Wycinka, punkt 2).

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

 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.

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.

Obr. Kácení

3

21
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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.

9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE NARZĘDZIA
 UWAGA! Przed czyszczeniem, kontrolą lub naprawą pilarki silnik musi być wyłączony i zimny oraz musi 

być wyjęta świeca zapłonowa, aby nie mogło dojść do nieplanowanego uruchomienia.

Konserwacja po każdym użyciu

 Zdemontuj prowadnicę i oczyść całą pilarkę od osadów trocin za pomocą pędzla. Do usunięcia 
zanieczyszczeń można użyć szpachelki lub śrubokręta.

 Filtr powietrza:
 Poluzuj śrubę (Rys. 1, punkt 11) i zdejmij pokrywę fi ltru powietrza. Wyjmij wkład fi ltru i usuń kurz szczotką. 

Jeśli wkład fi ltru jest pokryty kurzem, rozłóż go na 2 części i wypierz w benzynie. Jeśli używasz sprężonego 
powietrza, należy dokonać wydmuchiwania w kierunku od wewnątrz.

 Otwór smarowania:
 Zdemontuj prowadnicę i skontroluj przepustowość otworu smarowania.

 Prowadnica:
 Po zdemontowaniu prowadnicy usuń kurz z rowków i otworu smarowania.

 Pozostałe części:
Sprawdź, czy nie doszło do wycieku oleju, poluzowania uchwytów czy uszkodzenia głównych części, 
w szczególności w miejscach mocowania rękojeści i prowadnicy. Ewentualnie stwierdzone wady muszą 
zostać naprawione przed kolejnym użyciem pilarki.

1

2

AB

1

2

2

1
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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 cięciaza pomocą takiego narzędzia 
będzie wyraźnie trudniejsze i bardziej wyczerpujące.

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.

Drážka vodicí 
lišty

Vodicí lišta

Běžná vodicí lišta Vodicí lišta 
s nerovnoměrným 

opotřebením
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10. 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 się 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.

A
B
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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.

0,6 mm5

1

3

4

2
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11. 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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12. TABELA KONSERWACJI 
Podane poniżej odstępy czasowe konserwacji obowiązują wyłącznie 
w standardowych warunkach roboczych. Jeśli Twoja praca jest bardziej 
obciążająca niż zazwyczaj, odstępy czasu pomiędzy konserwacją 
należy  odpowiednio skrócić.

Przed 
każdym
użyciem

Po każdej 
przerwie
na uzu-

pełnienie 
paliwa

Co tydzień W przypad-
ku uszko-
dzenia lub

usterki

W razie 
potrzeby

Całe urządzenie Skontrolować: wycieki, pęknięcia 
i stopień zużycia x x

Kontrola: włącznik, rozrusznik, 
dźwignia gazu i dźwignia 
blokady gazu

Kontrola działania
x x

Hamulec łańcucha Kontrola działania x x
Kontrola w autoryzowanym serwisie x

Zbiornik paliwa i zbiornik oleju Skontrolować: wycieki, pęknięcia 
i stopień zużycia x x

Filtr paliwa Kontrola czyszczenia x
Wymiana elementu fi ltrującego x Co 

6 miesięcy
Smarowanie łańcucha Kontrola mocy x x
Łańcuch Skontrolować: uszkodzenia, stopień 

naostrzenia i zużycia x x

Kontrola napięcia x x
Naostrzenie: skontrolować głębokość 
cięcia x

Prowadnica Skontrolować: uszkodzenia i stopień 
zużycia x x

Czyszczenie kolein i dystrybucji oleju x
Obrócenie, smarowanie koła 
napędowego i usunięcie zadziorów x

Wymienić x
Zębatka Skontrolować: uszkodzenia i stopień 

zużycia
x

Wymiana 
wraz z 

każdym 
nowym 

łańcuchem
Sprzęgło Skontrolować: uszkodzenia i stopień 

zużycia x

Wymienić x
Wychwytnik łańcucha Skontrolować: uszkodzenia i stopień 

zużycia x x

Wymienić x
Wszystkie dostępne śruby 
i nakrętki (oprócz śrub na 
gaźniku)

Skontrolować i dokręcić
x

Filtr powietrza Wyczyścić x
Wymienić x Co 

6 miesięcy
Żebra cylindra i szczeliny 
w pokrywie rozrusznika

Wyczyścić x

Linka rozrusznika Skontrolować: uszkodzenia i stopień 
zużycia x

Wymienić x
Gaźnik Skontrolować minimalne obroty 

(łańcuch nie powinien się obracać przy 
minimalnych obrotach)

x x

Świeca Skontrolować odległość elektrod x
Wymienić

x Co 
6 miesięcy

System antywibracyjny Skontrolować: uszkodzenia i stopień 
zużycia x
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13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
UWAGA: przed wykonaniem kontroli zalecanej w tabeli urządzenie należy zawsze wyłączyć i odłączyć świecę 
zapłonową z wyjątkiem wypadków, w których wymagana jest praca  urządzenia.

Jeśli pomimo sprawdzenia wszystkich ewentualnych przyczyn problem nie został rozwiązany, skontaktuj się 
z autoryzowanym serwisem. Jeśli stwierdzisz istnienie problemu, który nie został opisany w tabeli, skontaktuj 
się z autoryzowanym serwisem.

PROBLEM MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić 
silnika lub silnik gaśnie 
w kilka sekund po jego 
uruchomieniu. (Upewnij 
się, że włącznik jest 
ustawiony w pozycji „I”)

1. Świeca nie iskrzy
2. Silnik jest przeciążony

1.  Skontroluj iskrzenie świecy. Jeśli świeca nie 
iskrzy, ponów test z nową świecą (WXL7T).

2.  Wyjmij świecę i pociągnij kilkakrotnie za 
rozrusznik. Następnie zamontuj z powrotem 
oczyszczoną świecę i uruchom silnik bez 
ssania.

Silnik się uruchamia, ale 
nie zwiększa należycie 
obrotów lub nie pracuje 
prawidłowo na wysokich
obrotach.

Należy wyregulować gaźnik. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem 
w celu wyregulowania gaźnika.

Silnik nie pracuje na 
pełnych obrotach i/lub 
zbyt mocno dymi.

1.  Skontroluj mieszankę oleju i 
benzyny.

2. Zanieczyszczony fi ltr powietrza.
3. Należy wyregulować gaźnik.

1.  Użyj nowej mieszanki benzyny i oleju do 
silników dwusuwowych.

2. Wyczyść - por. zalecenia w rozdziale 11.
3.  Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem 

w celu wyregulowania gaźnika.
Silnik się uruchamia, 
pracuje i przyspiesza, ale 
nie utrzymuje się na biegu 
jałowym.

Należy wyregulować gaźnik. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem 
w celu wyregulowania gaźnika.

Prowadnica i łańcuch 
rozgrzewają się podczas 
pracy i dymią.

1.  Pusty zbiornik oleju do
łańcucha

2. Zbyt mocno napięty łańcuch
3.  Nieprawidłowe funkcjonowanie 

systemu smarowania

1.  Zbiornik oleju należy napełnić za każdym 
razem przy napełnianiu zbiornika paliwa.

2.  Napięcie łańcucha; por. zalecenia 
w rozdziale 5.

3.  Pozwól, aby pracował na najwyższych 
obrotach przez 15-30 sekund. Przerwij 
pracę i sprawdź, czy olej kapie z końcówki 
prowadnicy. Jeśli jest tam olej, nieprawidłowe 
funkcjonowanie może być spowodowane 
przez poluzowany łańcuch lub uszkodzoną 
prowadnicę. Jeśli olej nie kapie, skontaktuj się 
z autoryzowanym serwisem.

Silnik się uruchamia, ale 
łańcuch się nie obraca.
UWAGA: jeśli silnik 
pracuje, nigdy nie dotykaj
łańcucha

1. Włączony hamulec łańcucha
2. Zbyt mocno napięty łańcuch
3. Montaż prowadnicy i łańcucha
4.  Uszkodzony łańcuch i/lub 

prowadnica
5.  Uszkodzone sprzęgło i/lub koła 

zębate

1. Wyłącz hamulec łańcucha; por. rozdział 7.
2.  Napięcie łańcucha; por. zalecenia 

w rozdziale 9.
3. Por. zalecenia w rozdziale 5.
4. Por. zalecenia w rozdziale 11. i 13.
5.  W razie potrzeby wymień; skontaktuj się 

z autoryzowanym serwisem.



PL

PIŁA ŁAŃCUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

133Dane techniczne

14. DANE TECHNICZNE 
Pojemność skokowa (cc) 56,5 (2,5 kW)
Pojemność zbiornika paliwa (l) 0,7
Pojemność zbiornika oleju (l) 0,24
Systemu smarowania Automatyczny
Odstępy 8,255 mm (0,325 in)
Szerokość zębów prowadzących 1,473 mm (0,058 in)
Długość prowadnicy 40 cm (16 in)
Masa netto (jednostka napędowa) w kg 5,6
Maks. obroty 12000
Prędkość biegu jałowego 2700–3400
Układ zapłonowy CDI
Układ rozruchowy EASY START
Automatyczny system ssania Tak
Zużycie paliwa 1,3 kg/h

Jeżeli stwierdzisz, że doszło do wyraźnego zwiększenia wibracji przenoszonych na uchwyt w porównaniu 
z wibracjami nowej piły, sprawdź stopień zużycia silentblocków (ogumowanych elementów mocujących) 
i w razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu ich wymiany.

 UWAGA! Praca z pilarką łańcuchową posiadającą niesprawny system tłumienia wibracji może być 
przyczyną problemów zdrowotnych. 
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15. 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.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

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

Instrukcja użycia w języku oryginalnym.
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16. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

        DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt / marka:           Piła łańcuchowa benzynowa / FIELDMANN

Typ / model:   FZP 56516-B as factory model SPS205812CS
Engine 56,5cm3; 2,5kW; speed 2700-3400 rpm; 
LpA = 109 dB(A); LwA = 116 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 

               Directive Emission of gaseous 2016/1628/EU                
              

               i norm: 
EN ISO 11681-1:2011 
EN ISO 14982:2009 
EN ISO 12100:2010 A1 

Opublikowano w Pradze           JImię i nazwisko:  Petr Uher - Responsible Person

Data: 18 5 . 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






