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Piła łańcuchowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup tej piły łańcuchowej. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
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1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

 Ostrożnie rozpakuj produkt i uważaj, aby z opakowania nie wypadła żadna część do czasu sprawdzenia 
kompletności dostawy.

 Przechowuj produkt w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
 Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i zalecenia. Jeśli nie będziesz przestrzegać podanych ostrzeżeń i zaleceń, 

może dojść do porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru lub poważnych obrażeń.

Opakowanie

Urządzenie zostało umieszczone w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu. 
Opakowania te są surowcami wtórnymi i dlatego mogą być poddawane recyklingowi.

Instrukcja obsługi

Przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi przed rozpoczęciem pracy z tym 
urządzeniem. Zapoznaj się z elementami sterującymi oraz właściwym sposobem użytkowania urządzenia. 
Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w którym można ją łatwo znaleźć w razie 
potrzeby ponownego skorzystania z niej. Przynajmniej w okresie gwarancyjnym zachowaj oryginalne 
opakowanie włącznie z wewnętrznym materiałem opakowaniowym, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
Jeżeli chcesz przetransportować urządzenie w inne miejsce, zapakuj je w oryginalne pudełko kartonowe, aby 
zapewnić maksymalną ochronę podczas przenoszenia i transportu (np. podczas przeprowadzki lub wysyłania 
tego produktu do naprawy).

 UWAGA: Jeżeli zamierzasz przekazać urządzenie o napędzie silnikowym innej osobie, dołącz do niego 
niniejszą instrukcję obsługi.

 Przestrzeganie zaleceń zawartych w załączonej instrukcji obsługi jest niezbędne do prawidłowego 
użytkowania tego urządzenia napędzanego silnikiem. Oprócz instrukcji obsługi, niniejsza instrukcja zawiera 
również wskazówki dotyczące konserwacji i naprawy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku 
nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

Ta piła łańcuchowa nie jest przeznaczona do użytku profesjonalnego.
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2. OPIS TABLICZKI Z INSTRUKCJAMI 
ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA TYM NARZĘDZIU

Przed użyciem narzędzia napędzanego 
silnikiem należy dokładnie przeczytać 
instrukcję obsługi.
Podczas korzystania z urządzeń 
napędzanych silnikiem należy nosić 
sprzęt ochronny, taki jak okulary 
ochronne, ochronniki słuchu itp.

Podczas pracy zawsze trzymać piłą 
łańcuchową obiema rękami.

Podczas pracy należy używać rękawic 
ochronnych.

Należy nosić solidne buty robocze.

Uwaga! Niebezpieczeństwo odbicia 
wstecznego.

Ostrzeżenie! Uwaga!
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3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
 UWAGA! Instrukcje bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone symbolem 

zawierającym punkty krytyczne, z których jeden należy wziąć pod uwagę podczas pracy z napędzanymi 
silnikiem narzędziami, aby zapobiec poważnym lub krytycznym obrażeniom ciała. Należy uważnie 
przeczytać instrukcje i postępować zgodnie z nimi.

 UWAGA! Ten symbol oznacza instrukcje, których należy przestrzegać, aby uniknąć wypadków mogących 
prowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

 UWAGA: Ten symbol oznacza wskazówkę lub użyteczną instrukcję dotyczącą pracy z narzędziami 
napędzanymi silnikiem.

Przed użyciem narzędzi z napędem mechanicznym

 Przed użyciem narzędzia napędzanego silnikiem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
 Nie używaj narzędzi z napędem mechanicznym, jeżeli jesteś pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających lub jeżeli odczuwasz zmęczenie lub wyczerpanie. Nie należy używać narzędzi napędzanych 
silnikiem, jeżeli stosowane są leki, które mogą zakłócać lub ograniczać możliwości podejmowania decyzji 
w celu bezpiecznego korzystania z narzędzia napędzanego silnikiem.

 Nie należy używać narzędzi napędzanych silnikiem w pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ wytwarzają 
one tlenek węgla.

 Nigdy nie używaj narzędzi napędzanych silnikiem w warunkach wymienionych poniżej:
– Jeżeli powierzchnia robocza jest śliska lub jeżeli warunki pogodowe nie pozwalają na stabilną postawę 

podczas pracy narzędziami napędzanymi silnikiem.
– W przypadku ciemności, mgły lub złych warunków pogodowych ograniczających widoczność miejsca 

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

z narzędziami napędzanymi silnikiem.
 W przypadku korzystania z piły łańcuchowej po raz pierwszy, przed rozpoczęciem pracy należy 

skonsultować się z doświadczonym użytkownikiem.
 Zmęczenie lub wyczerpanie fi zyczne może prowadzić do nieuwagi, która może skutkować poważnymi 

obrażeniami
 Należy ograniczyć czas pracy narzędzi napędzanych silnikiem do około 10 minut na jedno użycie i starać 

się odpoczywać przez około 10–20 minut pomiędzy kolejnymi przerwami w pracy. Ogranicz całkowitą ilość 
pracy do około 2 godzin dziennie.

 Upewnij się, że masz dostępną instrukcję obsługi na wypadek, gdyby trzeba było jej użyć.
 W przypadku sprzedaży, wynajmu lub przekazania narzędzia napędzanego silnikiem należy dołączyć do 

niego instrukcję obsługi.
 Nie należy pozwalać dzieciom ani innym osobom, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, na używanie 

narzędzi napędzanych silnikiem.

Bezpieczeństwo operatora, sprzęt i odzież robocza

 Podczas pracy z piłą łańcuchową należy nosić następującą odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej:
– Kask
– Okulary ochronne lub osłona twarzy
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– Rękawice ochronne
– Antypoślizgowe buty robocze
– Ochronniki słuchu

 Ponadto należy również posiadać
 – Dołączone narzędzia 
 – Wystarczająca ilość paliwa i oleju do smarowania łańcucha
 – Akcesoria do oznaczania obszaru roboczego (liny, znaki ostrzegawcze)
 – Gwizdek (do wezwania pomocy)
 – Piła ręczna lub siekiera (do usuwania ewentualnych przeszkód)

 Podczas pracy nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii, która mogłaby zostać pochwycona przez piłę 
łańcuchową. Nie należy nosić sandałów ani pracować boso.

 Należy sprawdzić obszar roboczy, przedmiot, który ma być cięty oraz kierunek cięcia. Usuń przeszkody.
 Nigdy nie należy rozpoczynać pracy na nieuprzątniętym terenie, bez stabilnej pozycji i bez zaplanowanej 

drogi ewakuacyjnej na wypadek upadku drzewa.
 Należy zwracać szczególną uwagę na osoby i zwierzęta znajdujące się w pobliżu i utrzymywać je 

w bezpiecznej odległości, równej co najmniej 2,5-krotnej długości ciętego przedmiotu.
 Należy sprawdzać narzędzia napędzane silnikiem pod kątem uszkodzeń, zużycia lub brakujących części. 

Nie wolno używać narzędzi napędzanych silnikiem, które są uszkodzone, nieprawidłowo wyregulowane lub 
niekompletne. Sprawdź, czy łańcuch zatrzymuje się po zwolnieniu dźwigni przepustnicy.

 Uchwyty należy utrzymywać w stanie suchym, czystym, wolnym od oleju i paliwa.
 Nie należy dotykać tłumika, świecy zapłonowej ani innych metalowych części silnika podczas pracy 

narzędzia napędzanego silnikiem lub bezpośrednio po jego wyłączeniu, ponieważ istnieje ryzyko 
poparzenia lub porażenia prądem.

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia cienkich gałęzi lub pni, ponieważ delikatny 
materiał może zaplątać się w łańcuch i zostać odrzucony w kierunku operatora, powodując utratę 
równowagi.

 Podczas cięcia napiętych gałęzi należy pamiętać, że mogą one zostać odrzucone po przecięciu i zwolnieniu 
napięcia.

 Sprawdź, czy z powalonego drzewa nie oderwały się suche gałęzie i usuń je.
 Przed odłożeniem narzędzia na miejsce należy upewnić się, że narzędzie napędzane silnikiem jest 

wyłączone.

 OSTRZEŻENIE, ryzyko odrzutu! Odbicie może wystąpić, gdy końcówka prowadnicy zetknie się z jakimś 
przedmiotem lub gdy cięty materiał uchwyci łańcuch. Podczas kontaktu z obiektem piła łańcuchowa może 
zostać odrzucona, a prowadnica przesuwa się w górę i do tyłu w kierunku operatora. Zaciśnięcie łańcucha 
może spowodować szybkie przemieszczanie się prowadnicy w kierunku operatora. Obie te reakcje mogą 
prowadzić do utraty panowania nad piłą łańcuchową i w konsekwencji do poważnych obrażeń. Nie należy 
polegać wyłącznie na zabezpieczeniach piły łańcuchowej. Jako operator piły łańcuchowej musisz zawsze 
przestrzegać zasad zapobiegania urazom i uszkodzeniom ciała.

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

 Przy pracującym silniku trzymaj piłę łańcuchową oburącz, prawą ręką za uchwyt tylny, a lewą za uchwyt 
przedni. Przytrzymaj mocno uchwyt kciukiem, opierając go o pozostałe palce.

 Mocny uchwyt pomaga ograniczyć odbicie i utrzymać piłę łańcuchową pod kontrolą.
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 W obszarze roboczym nie mogą znajdować się żadne przeszkody. Podczas pracy piłą łańcuchową wolny 
koniec prowadnicy nie może dotykać gałęzi, pnia lub innej przeszkody.

 Tnij przy wysokich obrotach silnika.
 Podczas cięcia należy zachować stabilną postawę, nie należy ciąć powyżej wysokości ramion.
 Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących smarowania i szlifowania łańcucha.
 Należy używać wyłącznie zamiennych łańcuchów i listw prowadzących określonych przez producenta lub 

ich odpowiedników.

Instrukcje dotyczące obsługi z paliwem

Silnik narzędzia napędzanego silnikiem jest przystosowany do zasilania wysoce łatwopalnym paliwem. Nigdy 
nie należy przechowywać pojemników z paliwem ani napełniać pompy w pobliżu otwartego ognia, pieców, 
przewodów elektrycznych, trwającego spawania lub innych źródeł ciepła lub ognia, które mogłyby doprowadzić 
do zapłonu.

 Palenie jest zabronione podczas pracy z narzędziami napędzanymi silnikiem i podczas tankowania paliwa.
 Podczas tankowania należy upewnić się, że narzędzia napędzane silnikiem są wyłączone i że w pobliżu nie 

ma otwartego ognia.
 Jeżeli narzędzie napędzane silnikiem zostanie zachlapane paliwem, należy wytrzeć je suchą szmatką.
 Po zatankowaniu paliwa należy zakręcić korek wlewu paliwa, a przed uruchomieniem narzędzia 

napędzanego silnikiem w odległości co najmniej 3 m od miejsca tankowania.

Wartość emisji hałasu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2000/14/WE

Regulacja napięcia łańcucha

Szyjka wlewu paliwa (lub korek zbiornika paliwa)

Szyjka wlewu oleju (lub korek zbiornika oleju)

Pokrętło ssania
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4. OPIS URZĄDZENIA I DOŁĄCZONEJ DO 
NIEGO ZAWARTOŚCI

Opis narzędzia o napędzie silnikowym (patrz rys. 1)
1. Prowadnica
2. Łańcuch
3. Śruba napinacza łańcucha
4. Hamulec łańcucha
5. Uchwyt przedni

6. Uchwyt rozrusznika
13. Blokowanie sterowania 

przepustnicą
14. Pompa ręczna
15. Nakrętka pokrywy listwy

16. Włącznik silnika
17. Blokada pokrywy fi ltra 

powietrza
18. Dźwignia przepustnicy 

powietrza 

(por. rys. 2)
1. Piła łańcuchowa spalinowa 

(maszyna i obudowa)
2. Prowadnica
3. Pokrywa listwy prowadzącej

4. Łańcuch piły
5. Pojemnik
6. Zestaw narzędzi
7. Klucz do świec

8. Instrukcja obsługi z kartą 
gwarancyjną

Rys. 2
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5. MONTAŻ PROWADNICY I PIŁY 
ŁAŃCUCHOWEJ 

 UWAGA! Podczas pracy z łańcuchem należy zawsze nosić rękawice ochronne.

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Umieść piłę na płaskiej podkładce.
2. Ustaw tarczę hamulca łańcuchowego w pozycji roboczej, pociągając dźwignię do siebie. Sprawdź, czy 

łańcuch przesuwa się wzdłuż prowadnicy (rys. 3).

3. Odkręć dwie nakrętki mocujące (A) osłony łańcucha. Zdejmij pokrywę (B) (rys. 4).
4. Zamontuj szynę w taki sposób, aby rowek w szynie znajdował się w jednej płaszczyźnie z dwoma śrubami 

(C) (rys. 5).

5. Złóż łańcuch w okrąg, tak aby krawędzie tnące (D) pokrywały się z oznaczeniami na listwie prowadzącej 
(rys. 6).

6. Poprowadź łańcuch za zębatką napędową (E). Sprawdź prawidłowe położenie ogniw łańcucha między 
zębami koła łańcuchowego (rys. 7).

7. Włóż ogniwa łańcucha w rowek listwy (F) (rys. 7).

Rys. 5

Rys. 7

Rys. 6

Rys. 8

Rys. 3 Rys. 4
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8. Przesuń łańcuch, aby sprawdzić osadzenie zębów koła zębatego.
9. Ponownie zamontuj osłonę łańcucha w taki sposób, aby śruby weszły w otwory, a sworzeń napinacza 

łańcucha znalazł się w dolnym otworze prowadnicy (rys. 8).
10. Przykręć dwie nakrętki, dokręć je ręcznie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyregulować 

napięcie łańcucha. Dokręć nakrętki, gdy napięcie łańcucha jest prawidłowe.

REGULACJA NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA

 UWAGA! Podczas pracy z łańcuchem należy zawsze nosić rękawice ochronne. Prawidłowe napięcie 
łańcucha jest niezwykle ważne i musi być sprawdzane zarówno przed uruchomieniem, jak i podczas pracy. 
Prawidłowe ustawienie napięcia łańcucha zapewnia wysoką wydajność i długą żywotność piły.

 UWAGA! Nowy łańcuch szybko się rozciąga i wymaga regulacji po 5 do 8 cięciach. Jest to normalne 
w przypadku nowych łańcuchów, a częstotliwość napinania zwiększa się z czasem.

Jeżeli napięcie łańcucha jest zbyt duże lub zbyt małe, cały mechanizm zużywa się znacznie szybciej. Spójrz na 
rys. 9, na którym pokazano prawidłowe napięcie łańcucha zimnego (A), ciepłego (B) i łańcucha wymagającego 
regulacji (C). 

PROCEDURA REGULACJI NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA

1. Poluzuj nakrętki (na pokrywie łańcucha) i obróć śrubę regulacyjną (D) w prawo, aby napiąć łańcuch. 
Przekręć śrubę regulacyjną (D) w lewo, aby poluzować łańcuch. Sprawdź, czy łańcuch przesuwa się wzdłuż 
listwy (rys. 10).

2. Po wyregulowaniu łańcucha należy dokręcić nakrętki mocujące prowadnicę (osłona łańcucha wraz z tarczą 
hamulcową). Łańcuch jest prawidłowo wyregulowany, gdy można go przesuwać wzdłuż prowadnicy 
z niewielką siłą. Łańcuch musi być dobrze osadzony w dolnej części szyny prowadzącej i musi dać się 
podnieść ręcznie z szyny o ok. 2–4 mm.

UWAGA:  Jeżeli łańcuch porusza się ciężko lub zatrzymuje się, oznacza to, że jest za mocno napięty. Rozluźnij 
napięcie.

KONTROLA HAMULCA ŁAŃCUCHA

Piła łańcuchowa jest wyposażona w hamulec piły łańcuchowej, który zmniejsza prawdopodobieństwo 
odniesienia obrażeń w wyniku odbicia piły. Urządzenie zabezpieczające włączy się, gdy na tarczę hamulcową 
zostanie użyta siła. Gdy ręka operatora uderzy w osłonę, łańcuch natychmiast się zatrzymuje.

Rys. 9
Rys. 10
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 UWAGA! Hamulec piły łańcuchowej zmniejsza prawdopodobieństwo obrażeń spowodowanych odbiciem 
piły, ale nie zapewnia ochrony przed nieostrożną obsługą. Przed rozpoczęciem pracy i regularnie podczas 
pracy piłą łańcuchową należy sprawdzać, czy hamulec łańcucha działa prawidłowo.

Hamulec łańcucha ma dwie pozycje:
1. Hamulec jest wyłączony (łańcuch może się poruszać), gdy tarcza hamulca jest odciągnięta do tyłu (A) 

(rys. 11).
2. Hamulec jest włączony (łańcuch nie może się poruszać), gdy tarcza hamulca jest skierowana do przodu 

(B). W tym przypadku łańcuch nie może przesuwać się wzdłuż prowadnicy (rys. 11).

Kontrola hamulca łańcucha:
1. Ustaw piłę łańcuchową na równej powierzchni i wyłącz hamulec piły łańcuchowej. Łańcuch nie może 

niczego dotykać.
2. Uruchom piłę łańcuchową, naciskając blokadę sterowania przepustnicą i pokrętło sterowania przepustnicą.
3. Naciśnij przełącznik hamulca łańcuchowego. Łańcuch powinien się szybko zatrzymać. Zwolnij dźwignię 

przepustnicy.

 UWAGA! Tarcza hamulcowa musi być w dobrym stanie, a przy zmianie położenia musi być wyczuwalne 
kliknięcie. Nie należy używać urządzenia, jeżeli tarczy hamulcowej nie można ustawić w jednym z położeń 
lub jeżeli łańcuch nie zatrzymuje się po uruchomieniu hamulca. Oddaj urządzenie do naprawy w centrum 
serwisowym.

Rys. 11 Rys. 11
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6. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PALIWA 
I ZBIORNIKA OLEJU 

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA OLEJU 

 UWAGA! Nigdy nie używaj zużytego oleju! Zużyty olej jest szkodliwy dla środowiska i może powodować 
szkody. Do smarowania prowadnicy i łańcucha należy używać wyłącznie oleju do pił łańcuchowych. 
Używaj oleju z dodatkami zmniejszającymi tarcie i zużycie oraz zapobiegającymi osadzaniu się żywicy na 
prowadnicy i łańcuchu.

 UWAGA! Przed napełnieniem zbiornika oleju należy zawsze wyłączyć piłę łańcuchową.

1. Oczyść okolice korka wlewu oleju, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń.
2. Odkręć korek zbiornika oleju i wlej olej do piły łańcuchowej (pojemność zbiornika 260 ml).
3. Ponownie przykręć korek wlewu oleju.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić dopływ oleju: włącz piłę łańcuchową i przytrzymaj ją nad 

odpowiednią powierzchnią. Jeżeli smarowanie jest wystarczające, utworzy się niewielki ślad kapiącego 
oleju (rys. 12).

 UWAGA! Należy zawsze sprawdzać poziom oleju. Nie należy uruchamiać piły łańcuchowej, jeżeli łańcuch 
nie jest dostatecznie nasmarowany.

Właściwe smarowanie jest niezbędne do zmniejszenia tarcia łańcucha i prowadnicy. Eksploatacja piły 
łańcuchowej z nieodpowiednim smarowaniem zmniejsza wydajność i skraca okres użytkowania oraz powoduje 
szybkie zużycie łańcucha i prowadnicy na skutek przegrzania. Ta piła łańcuchowa jest wyposażona w system 
automatycznego smarowania zapewniający wystarczające smarowanie prowadnicy i łańcucha. Dopływ oleju 
do szyny wzrasta proporcjonalnie do wzrostu prędkości obrotowej silnika.

Rys. 12
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NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PALIWA 

UWAGA: Podczas napełniania zbiornika:
Piła łańcuchowa musi być zawsze wyłączona i schłodzona.
Nie należy palić podczas uzupełniania paliwa. W pobliżu paliwa nie może znajdować 
się ogień ani iskry.
Przed rozpoczęciem uzupełniania paliwa należy odczekać, aż piła łańcuchowa 
całkowicie ostygnie. Nie należy próbować uzupełniać paliwa, gdy silnik jest gorący. 
W przypadku rozlania paliwa należy natychmiast przerwać uzupełnianie paliwa i nie 
uruchamiać silnika. Usuń rozlane paliwo i uzupełnij paliwo w innym miejscu
Nigdy nie należy napełniać zbiornika paliwa po brzegi, ponieważ istnieje ryzyko jego 
przepełnienia.
Nie należy uzupełniać paliwa w zamkniętym lub niewentylowanym pomieszczeniu.

Paliwem dla tego narzędzia jest mieszanina benzyny bezołowiowej i zatwierdzonego oleju silnikowego. 
Mieszając benzynę z olejem, należy używać wyłącznie benzyny niezawierającej etanolu lub metanolu.
Benzyna bezołowiowa jest benzyną wysokiej jakości. Pomaga zapobiegać uszkodzeniom przewodów 
paliwowych i innych części silnika.
Zalecana proporcja mieszanki wynosi 40:1. Przed napełnieniem należy sprawdzić, czy proporcje mieszanki są 
prawidłowe.

a. Mieszanie
 • Mieszanie należy przeprowadzać w czystym, pustym pojemniku (w zestawie).
 • Wlej olej do pojemnika.
 •  Wlej paliwo do pojemnika. Mieszaj mieszaninę wystarczająco długo (dłużej niż jedną minutę), aby 

uzyskać prawidłowe wymieszanie.

b. Napełnianie zbiornika paliwa
 • Odkręć i zdejmij korek wlewu paliwa.
 •  Powoli napełnij zbiornik mieszaniną. Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności (najlepiej 

napełniać do 80% pojemności).
 • Załóż korek wlewu paliwa i dokręć go
 • W razie potrzeby wytrzyj rozlane paliwo

Uwaga:  Aby uniknąć uszkodzeń i wypadków, NIE NALEŻY STOSOWAĆ INNYCH RODZAJÓW OLEJÓW/BENZYNY

c. Przechowywanie paliwa
 Paliwo musi być przechowywane w czystym i bezpiecznym pojemniku, trwale zamkniętym.
 Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wlać mieszankę paliwową do pojemnika.
 Nie należy pozostawiać paliwa w produkcie przez dłuższy czas. Paliwo może zatkać gaźnik i silnik nie 

będzie pracował prawidłowo.

d. Usuwanie paliwa
 Jeżeli paliwo nie jest używane przez dłuższy czas i zestarzeje się, należy je zutylizować zgodnie 

z przepisami. Przestrzegaj obowiązujących przepisów dotyczących usuwania paliwa
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 Sposób użycia

7. OBSŁUGA
Przed użyciem piły łańcuchowej należy sprawdzić miejsce pracy. Musi być posprzątany. Usuń wszystkie gałęzie, 
przeszkody i inne przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenia podczas cięcia.
Urządzenie musi być zatankowane i sprawne przez cały czas. Sprawdź poziom napełnienia i w razie potrzeby 
uzupełnij.

URUCHAMIANIE SILNIKA

1. Przytrzymaj uchwyt przedni jedną ręką i połóż piłę łańcuchową na ziemi. Popchnij tylny uchwyt.
2. Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu I (ON).
3. Pociągnij dźwignię ssania do siebie, aby ją zablokować. Klapa ssania zamyka się.
4. Pociągnij powoli za uchwyt rozrusznika, aż poczujesz opór. Następnie płynnym ruchem przeciągnij linę 

na odległość maks. 50–60 cm. Powtórz tę procedurę kilka razy, aż do uruchomienia silnika.

UWAGA! Przed zatrzymaniem cewki rozrusznika nie pozwól, aby linka została wyciągnięta do końca. 
Spowoduje to zniszczenie rozrusznika, co nie jest objęte gwarancją. 

WYŁĄCZANIE SILNIKA

1. Zwolnij blokadę sterowania przepustnicą i pokrętło przepustnicy, aby silnik mógł pracować na biegu 
jałowym.

2. Wyłącz silnik, ustawiając przełącznik w pozycji O (OFF).

UWAGA: Aby wyłączyć silnik w sytuacji awaryjnej, należy zaciągnąć hamulec łańcucha i ustawić przełącznik 
w położeniu „0“.

HAMULEC ŁAŃCUCHA

Rozruch należy zawsze przeprowadzać przy włączonym hamulcu łańcucha. Hamulec piły łańcuchowej to 
urządzenie, które automatycznie zatrzymuje piłę łańcuchową w przypadku ruchu wstecznego, gdy piła odbija 
się od podłoża. W normalnych warunkach hamulec jest uruchamiany automatycznie przez siłę bezwładności.
Można również hamować ręcznie, popychając dźwignię hamulca w dół i do przodu.
Gdy hamulec jest zaciągnięty, z podstawy dźwigni hamulca wyłania się żółty znak.
Aby zwolnić hamulec, pociągnij dźwignię hamulca do góry, aż zaskoczy na swoje miejsce.
Po włączeniu hamulca należy zwolnić spust, aby zmniejszyć prędkość obrotową silnika. Ciągła praca 
z włączonym hamulcem spowoduje przegrzanie sprzęgła i potencjalne problemy.
Podczas kontroli maszyny przed jej użyciem należy sprawdzić stan roboczy hamulca, wykonując następujące 
czynności:

Uruchom silnik i mocno chwyć uchwyt obiema rękami.
Użyj spustu, aby utrzymać łańcuch w ruchu i naciśnij dźwignię hamulca grzbietem lewej ręki.
Po zaciągnięciu hamulca i zatrzymaniu łańcucha należy zwolnić spust.

 Zwolnij hamulec.
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ZWOLNIJ HAMULEC ŁAŃCUCHA

Aby ponownie użyć piły łańcuchowej, należy zwolnić hamulec piły łańcuchowej. Czynność tę należy wykonać 
przy wyłączonym i schłodzonym urządzeniu. Pociągnij zespół osłony, aby przywrócić go do pierwotnego 
położenia.

KONTROLA SMAROWANIA ŁAŃCUCHA

- Przed sprawdzeniem oleju należy upewnić się, że prowadnica i łańcuch znajdują się na swoim miejscu.
- Po uruchomieniu silnika należy ustawić go na średnie obroty i sprawdzić, czy olej nie pryska i nie tworzy 

śladów na podłożu.
- Przepływ oleju w łańcuchu jest regulowany w celu uzyskania odpowiedniego przepływu. Włóż śrubokręt 

od strony sprzęgła.
- Przekręć regulator, aby uzyskać natężenie przepływu właściwe dla danego zadania.
- Piła łańcuchowa musi zużywać zawartość zbiornika oleju pomiędzy kolejnymi uzupełnianiami paliwa. 

Podczas napełniania maszyny paliwem należy pamiętać o napełnieniu zbiornika oleju.

UWALNIANIE ZAKLESZCZONEJ PIŁY

Jeżeli piła utknie podczas cięcia, operator musi wykonać następujące czynności:
- Przymocuj piłę łańcuchową do kłody za pomocą oddzielnej taśmy
- Jeżeli jest to konieczne, po podniesieniu gałęzi należy wyciągnąć piłę z miejsca cięcia,
- W razie potrzeby użyj piły ręcznej lub drugiej piły łańcuchowej, aby usunąć przeszkodę.

CIĘCIE

Narzędzie powinno być używane wyłącznie do cięcia drzew. Nie należy go używać do innych zastosowań.
Nie wolno uwalniać zakleszczonej piły łańcuchowej podczas pracy. Wyłącz urządzenie i zwolnij listwę klinem.
Stój stabilnie, utrzymuj równowagę i nie wspinaj się na pień drzewa.
Nie należy podejmować prób pracy na zboczu. Jeżeli jednak istnieje konieczność pracy na zboczu, należy 
zawsze stać powyżej pnia drzewa.
Jeżeli gałąź lub pień jest wygięty, należy podążać zgodnie z kierunkiem wygięcia i dokończyć cięcie od strony 
przeciwnej do kierunku wygięcia, aby uniknąć zakleszczenia piły w miejscu cięcia.

ŚCINANIE DRZEW

Sprawdź miejsce pracy i oszacuj, gdzie upadnie drzewo. Uruchom urządzenie w sposób opisany powyżej. 
Zacznij od wykonania nacięcia w wybranym kierunku spadania.
Gdy drzewo upada, krzycz lub emituj sygnał dźwiękowy, aby ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu. Gdy 
drzewo się przewróci, należy oddalić się od miejsca cięcia.

Sposób użycia
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a. Pień na ziemi
  Przetnij pień na pół, odwróć go i dokończ cięcie z drugiej strony.

b. Podniesiony pień
  Rozpocznij cięcie od dołu, a następnie kontynuuj od góry. Następnie powtórz tę czynność na drugiej części.

c. Odgałęzianie leżącego drzewa
  Najpierw należy ustalić kierunek zagięcia gałęzi. Wykonaj pierwsze nacięcie po wewnętrznej stronie 

zagięcia i zakończ cięcie po drugiej stronie.

 d. Odgałęzianie drzewa
  Rozpocznij odgałęzianie od dołu i przesuwaj się w górę.

Sposób użycia
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8. 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.

9. 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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 Cięcie

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.

Rys. Wycinka drzew

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.

10. 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.

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.

AB

1

2

1

2

2

1
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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.

Rowek 
prowadnicy

Prowadnica

Standardowa 
prowadnica

Prowadnica 
o nierównomiernym 

stopniu zużycia
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11. 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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12. 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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13. 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 
uzupełnienie 

paliwa

Co tydzień W przypadku 
uszkodzenia 

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

Tabela konserwacji
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14. 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.

Rozwiązywanie problemów
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15. DANE TECHNICZNE 
Pojemność skokowa silnika (ccm) 45 (1,7 kW)
Pojemność zbiornika paliwa (l) 0,55
Pojemność zbiornika oleju (l) 0,24
Systemu smarowania Automatyczny
Prędkość łańcucha 24 m/s
Odstępy 0,325”
Grubość 0,058”
Długość prowadnicy 405 mm (16“)

 Jeżeli zauważysz, że drgania przenoszone na uchwyt są znacznie większe niż w przypadku nowej piły 
łańcuchowej, sprawdź stopień zużycia silentbloków (elementów złącznych pokrytych gumą) i w razie potrzeby 
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu ich wymiany.

   UWAGA! Praca z piłą łańcuchową, gdy system antywibracyjny nie działa prawidłowo, może prowadzić do 
problemów zdrowotnych. 

16. UTYLIZACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Zużyte opakowanie przekaż do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów w miejscu zamieszkania.

To urządzenie wraz z wyposażeniem wykonano z różnych materiałów, np. z metalu 
i tworzyw sztucznych. 
Uszkodzone elementy należy przekazać do punktu recyklingu. Pytania należy kierować do 
właściwego działu lokalnego urzędu.

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymogi wszystkich właściwych dyrektyw UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania takich zmian.

Instrukcja obsługi w języku oryginału.
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17. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product / brand: Gasoline Chain Saw / FIELDMANN

Type / model: FZP 45016-B as factory model CN-45H
Engine 45cm3 (SN 202205xxxx); 1,7kW; speed 8.000 rpm;
LpA = 107,9 dB(A); LwA = 114,8 dB(A)

                                                            e9*2016/1628*2016/1628SHA1/P*1190*01

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

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonization legislation:
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

The relevant harmonized standards and the other technical specifications:
EN ISO 11681-1:2011 EN ISO 14982:2009
EN ISO 12100:2010

                                                                      

Place of issuance: Prague Name: Petr Uher - Responsible Person
Date of issuance:   18. 05. 2022 Signature:
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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






