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Úvod
Vážení zákazníci,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL CRAFT zakoupením tohoto nářadí.

Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky podrobujeme. Učinili jsme veškerá 

opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoli závada nebo jste při jeho 

používání narazili na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum:

Tel.: +420 222 745 130, fax: +420 225 277 400

www.extol.cz

Výrobce:   Madal Bal a.s., P. O. Box 159, 76001  Zlín-Příluky, Česká republika

Datum vydání: 27.3.2008

Na výrobku je uveden měsíc a rok výroby prostřednictvím sériového čísla na štítku výrobku. První dvě číslice uvádí rok, 

další dvě číslice uvádí měsíc, pak následuje pořadové číslo.
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III. Použité piktogramy
a důležitá upozornění

IV. Popis obrázků
1. Zadní rukojeť

2. Přední rukojeť

3. Přední štít / ochranná brzda řetězu

4.  Pilový řetěz

5. Pojistná matice napínacího zařízení řetězu

6. Napínací matice

7. Kryt hnacího kola

8. Vodicí lišta

9. Kabel napájení

10. Zadní kryt prstů

11. Ozubená opěrka

12. Pojistné tlačítko spínače

13. Příchytka kabelu

14. Provozní spínač

15. Víčko nádržky na olej

16. Měrka výšky hladiny oleje (olejoznak)

17. Kolík napínacího zařízení

18. Hnací kolo řetězu

19. Příchytný šroub vodicí lišty

20. Napínací zařízení řetězu 

21. Otvor přívodu mazacího oleje

22.  Šroub napínacího zařízení

V. Bezpečnostní pokyny 
a předcházení nehodám
Při používání řetězové pily je bezpodmínečně nutno 

dodržovat uvedené bezpečnostní pokyny. Prosíme, 

z důvodů vaší vlastní bezpečnosti a bezpečnosti dalších 

osob si tyto pokyny před používáním řetězové pily pečlivě 

přečtěte a návod uložte na bezpečném místě, aby byl 

k dispozici k nahlédnutí. Návod udržujte v čitelném stavu 

– pokud je poškozený nebo nečitelný vyžádejte si u vaše-

ho prodejce nový. 

Veškeré informace o nakládání s řetězovou pilou se 
vztahují k vaší osobní bezpečnosti. 
Řetězovou pilu používejte pouze pro řezání dřeva nebo  

materiálů vyrobených ze dřeva a které neobsahují 

cement, kovy a jiné tvrdé přísady nebo součásti. Pokud 

budete řetězovou pilu používat jakýmikoli dalšími způso-

by nebo na jiné materiály, než je uvedeno v tomto návo-

du, budete tak činit na vaše vlastní riziko a tyto způsoby 
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Pozor! Nebezpečí!

Před prvním spuštěním 

si pozorně přečtěte návod.

Během provozu používejte 

vhodné ochranné brýle 

a vhodnou ochranu sluchu. 

Pokud pracujete v místech, kde 

hrozí riziko pádu předmětů, 

používejte také ochrannou přílbu.

Používejte ochranné rukavice.

Nopoužívejte přístroj s poškoze-

ným přívodním kabelem.

Před údržbou stroje 

vytáhni vidlici ze zásuvky.

Nepoužívejte přístroj 

v dešti nebo vlhku.

Úroveň hladiny hluku LWA 

s souladu se směrnicí 

Evropské Unie 2000/14/EC.

Pozor nebezpečí zpětného vrhu!

Pilu držte vždy oběma rukama!

I. Technické údaje

Typové označení: 405612

Napájení: 230V  ~ 50Hz

Jmenovitý příkon: 2000 W

Aktivní délka řezné lišty: 405 mm

Lišta: OREGON 160 DGEA 061; 3/8“; 

 0,050“(1,3mm)

Řetěz: OREGON 91VG57; 3/8“; 0,050“(1,3mm) 

 se sníženým rizikem zpětného vrhu

Řezná rychlost: 13,5 m/s

Objem olejové nádržky: 0,11 l

Reakce brzdy řetězu: 0,15 s

Hmotnost: 5,2 kg

Izolace: třída ochrany II

Hladina akust. výkonu: 101 dB(A)

Hladina akust. tlaku: 81 dB(A)

Zrychlení rukojeti: 5,03 m/s2

 

II. Rozsah dodávky

Řetězová pila: 1x

Olejová náplň: 1x

Uhlíkový kartáč: 2x

Návod k použití: 1x 

 



mohou být nebezpečné. Výrobce není zodpovědný za 

škody způsobené  nesprávným používáním. Požádejte 

odborníka, aby vám ukázal, jak řetězovou pilu používat. 

1. Všeobecné zásady 
používání elektrického zařízení

• Před připojením do zásuvky zkontrolujte, zda zástrčka 

nebo kabel není poškozen. Pokud zjistíte poškození, 

nechte ihned provést opravu  kvalifikovaným 

elektrikářem. 

• Nikdy nepoužívejte poškozený přívodní  kabel ani 

zástrčku ani kabel, který neodpovídá bezpečnostním 

požadavkům. Jestliže dojde k poškození nebo přerušení 

kabelu, ihned jej odpojte od elektrické sítě.

• Nikdy nepoužívejte stroj s poškozeným provozním 

spínačem. 

• Při práci s řetězovou pilou vždy používejte vhodnou 

ochranu zraku (např. brýle nebo ochranný štít)  

a ochranné rukavice. Vhodný typ vám doporučí v každé 

prodejně ochranných pomůcek.

• Používejte těsně upnutý oděv a bezpečnostní obuv, 

abyste předešli zranění. Doporučuje nosit oděv a speci-

álně určený pro práci s řetězovou pilou.

• Používejte chrániče  sluchu, abyste zabránili poškození 

vašeho sluchu; obzvláště vhodná je přilba se štítem 

a sluchátky.

• Dbejte na to, abyste při práci s řetězovou pilou stáli 

v pevném postoji.

• Řetězovou pilu nikdy nepoužívejte tehdy, když budete 

stát na žebříku nebo na stromě nebo na jakémkoliv 

jiném nestabilním místě. Neřežte jednou rukou – při 

práci vždy držte pilu oběma rukama. 

• Udržujte na pracovišti pořádek.

• Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, vyvarujte 

se kontaktu s uzemněnými předměty a nepoužívejte 

pilu ve vlhku a mokru.

• Před prováděním jakýchkoli úprav nebo údržby na 

řetězové pile vždy vytáhněte zástrčku pily z napájecí 

zásuvky.

• Zástrčku pily zasunujte do zásuvky pouze tehdy, když je 

řetězová pila vypnutá. 

• Řetězovou pilu smí používat vždy pouze jedna osoba. 

Veškeré další osoby musí být v dostatečné vzdálenosti od 

prostoru záběru řetězové pily. Především děti a domácí 

zvířata se vždy musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti. 

• Řetězovou pilu nesmí obsluhovat děti a mládež. 

Jedinou výjimkou jsou osoby od věku 16 let, které 

mohou řetězovou pilu používat pod dozorem jako 

součást praktického výcviku. Pilu půjčujte pouze těm 

osobám, které jsou seznámeny s tímto typem řetězové 

pily a vědí, jak ji používat. Společně s pilou vždy pře-

dejte i provozní pokyny. 

• Dbejte na to, aby pila byla uložena na takovém místě, 

které je mimo dosah dětí.

• Pilu mohou obsluhovat pouze svéprávné osoby starší 

18-ti let, které jsou odpočinuté a v dobrém zdravotním 

stavu. Pokud začínáte pociťovat únavu, včas udělejte 

přestávku. Nikdy nepracujte s pilou jste li unaveni. 

Řetězová pila se nesmí používat po požití alkoholických 

nápojů, léků snižujících pozornost, drog nebo jiných 

omamných prostředků. 

• Nikdy neřezejte mladé stromky a připravené řezivo.

• Řetězovou pilu nikdy nevystavujte dešti nebo špatným 

povětrnostním vlivům. Dbejte na to, aby na pracovišti 

byl dostatek světla. Nástroje poháněné elektrickým 

proudem nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin 

nebo plynů. Nikdy nepoužívejte pilu v prostředí 

s nebezpečím výbuchu.

• Jestliže řetězová pila nemá být po určitou dobu použí-

vána, je třeba ji uložit takovým způsobem, aby nemoh-

lo dojít k ohrožení jiných osob nebo k jejímu použití 

dětmi nebo neoprávněnou osobou.

• Napájecí kabel musí být vždy za pracovníkem používa-

jícím pilu.

• Napájecí kabel musí vždy vést směrem od zadní části 

řetězové pily.

• Používejte výhradně originální příslušenství.

• Řetězové pily používané ve venkovním prostřední musí 

být připojeny k ochrannému jističi  s proudovým chrá-

ničem.

• Před zapnutím pily se ujistěte, že jste odstranili všech-

ny seřizovací nástroje a klíče.

• Nepřetěžujte stroj. Nejlépe a nejbezpečněji běží v rámci 

daného rozsahu výkonu.

• Vždy používejte odpovídající stroj. Pro těžké práce 

nepoužívejte řetězové pily s nízkým výkonem. 
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• Používejte výhradně kabel pro správný účel. Pilu nikdy 

nenoste za přívodní kabel. Kabel nepoužívejte pro 

vytažení zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před tep-

lem, olejem a ostrými hranami.

• Ve venkovním prostředí používejte pouze schválené 

a příslušným způsobem označené prodlužovací kabely.

• Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Nepřenášejte nářa-

dí s prstem na spínači, je li připojeno k síti. Přesvědčte se 

před zapojením vidlice do zásuvky, že je spínač vypnutý.

• Před každým použitím pily prohlédněte poškozené 

ochranné kryty a součásti, aby bylo možno posoudit, 

zda jsou nadále schopny vykonávat požadovanou funk-

ci. Ochranný kryt nebo jiná součást, která je poškozena, 

musí být odborně opravena nebo vyměněna autorizo-

vaným servisem.

2. Zásady práce 
s řetězovou pilou

• Kusy dřeva musí být opracovávány v zajištěné poloze 

např pomocí svěrek nebo svěráků.

• Pracujete-li na svažujícím se místě, stůjte vždy čelem 

do svahu.

• Při spuštění se řetěz pily  nesmí ničeho dotýkat.

• Při práci držte pilu pevně oběma rukama. 

• Při řezání zpracovaného dřeva a silných větví používej-

te dostatečně pevnou podpěru (řezací kozu, obr. 6 ). 

Dřevo neskládejte na sebe ani nevyužívejte jinou osobu 

ani své nohy pro jeho přidržování.

• Před provedením řezu vždy přiložte pilu ke dřevu zubo-

vou opěrkou (viz obr. 6). Teprve potom spusťte pilu 

a začněte řezat do dřeva. Pilu táhněte vzadu směrem 

nahoru a veďte směr řezání pomocí přední rukojeti. 

Zubovou opěrku využívejte jako bod otáčení.

• Jestliže chcete provést přemístění pily, aby bylo možno 

řezat dále, přerušte řezání a lehce zatlačte na přední 

rukojeť. Vytáhněte pilu trochu zpět, umístěte zubovou 

zarážku dále dolů do řezu a přitáhněte zadní rukojeť 

směrem nahoru (viz obr. 5).

• Pokud provádíte několik řezů, mezi jednotlivými řezy 

řetězovou pilu vypínejte.

• Řetězovou pilu vždy vyndávejte ze dřeva výhradně 

s pohybujícím se řetězem. V klidové poloze řetězu 

může dojít k jeho zaklínění.

• Dojde-li k použití bezpečnostní brzdy (viz níže),  před 

jejím uvolněním řetězovou pilu vypněte.

• Zapouštěné a horizontální řezy mohou provádět pouze 

odborníci (vysoké nebezpečí zpětného  vrhu, viz obr. 7).

• Při horizontálních řezech nastavte nejmenší možný 

úhel. To vyžaduje mimořádnou pozornost, protože 

v tomto případě nelze použít zubovou zarážku. 

• Počítejte s tím, že pohybující se řetěz má při práci spod-

ní částí lišty tendenci přitahovat pilu směrem dopředu, 

a naopak směrem k vám, řežete-li horní částí lišty. 

Jestliže řetěz při řezání horní stranou uvázne, může 

dojít k tlaku proti pracovníkovi. Z tohoto důvodu byste 

měli, kdykoliv to bude možné, řezat spodní stranou 

lišty tak, aby řetězová pila byla tlačena směrem od těla 

směrem do dřeva (viz obr. 8, 9).

• Při řezání rozpraskaného dřeva zachovávejte zvláštní 

pozornost. Může dojít k vymrštění odřezaných kousků 

dřeva jakýmkoliv směrem – nebezpečí zranění!

• Při odřezávání větví je třeba řetězovou pilu, kdekoliv je 

možné, opřít proti kmenu. Neprovádějte řezání pomocí 

konce vodící lišty (nebezpečí zpětného rázu, viz obr. 7).

• Ořezávání koruny by měli provádět zaškolení pracovní-

ci! Nebezpečí zranění!

• Zvláštní pozornost věnujete větvím pod napětím. 

Neprovádějte řezání volně visících větví zespodu.

• Při odřezávání větví nikdy nestůjte na kmeni.

• Řetězová pila by se neměla používat pro lesnické práce; 

to znamená pro kácení stromů a odřezávání větví 

v lese. Vzhledem k připojení prostřednictvím kabelu 

není osoba používající nástroj potřebným způsobem 

mobilní a není dostatečně zaručena její bezpečnost!

• Vždy stůjte stranou od káceného stromu. 

• Když strom padá, dávejte při ustupování zpět pozor na 

padající větve.

• Ve svahu by osoba používající pilu měla stát na horní 

nebo levé nebo pravé straně od kmene ležícího stromu. 

Nikdy nestůjte na svahu pod kmenem.

• Dávejte pozor na kmeny koulející se směrem k vám. 

3. Zpětný  vrh (Kickback)

• Ke zpětnému  vrhu pily dochází zejména tehdy, když 

se konec vodící lišty (především poslední čtvrtina) 

náhodně dotkne dřeva nebo jakýchkoli jiných pevných 
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předmětů. V tomto případě dojde k nekontrolovanému 

pohybu pily a ta bude vymrštěna plnou silou proti 

osobě, která ji používá, což s sebou nese velké riziko 

zranění (viz obr. 7). Doporučujeme používat řetěz a liš-

tu se sníženým rizikem zpětného vrhu.

Abyste zabránili zpětnému vrhu, prosíme, postupujte 
podle následujících bezpečnostních pokynů:
• Nikdy neřežte koncem vodící lišty, a to ani v okamžiku 

započetí řezu! Zachovávejte zvýšenou opatrnost při 

pokračování v již prováděných řezech!

• Vždy začínejte řezat s již běžící řetězovou pilou!

• Dbejte na to, aby řetěz pily byl vždy řádně nabroušený.

• Nikdy neřežte najednou více než jednu větev! Při odře-

závání větví dávejte pozor na to, abyste se nedotýkali 

jakýchkoli jiných větví.

• Při přeřezávání dávejte pozor na kmeny ležící příliš 

blízko vedle sebe. Pokud je to možné, používejte 

řezací kozu.

PŘEPRAVOVÁNÍ ŘETĚZOVÉ PILY

Před přepravou řetězové pily vždy vytáhněte zástrčku pily 

z elektrické zásuvky a na vodicí lištu s řetězem nasuňte 

plastový kryt.

 

VI. Před spuštěním 
Přívodní napětí a proud musí odpovídat hodnotám 

uvedeným na typovém štítku. 

POZOR! 

Při spouštění pily dochází ke zvýšenému odběru 
proudu (tzv. nárazový proud). Pro práci s pilou je 
nutné používat proudový jistič 16A.

Před zahájením práce vždy zkontrolujte, zda řetězová pila 

řádně funguje a zda je její provoz bezpečný. Také zkon-

trolujte, zda mazací systém a olejoznak jsou v řádném 

pracovním stavu (viz obr. 1 poz. 16). Jestliže je hladina 

oleje přibližně 5 mm od spodní značky, je nezbytné olej 

doplnit. Je-li hladina oleje nad touto značkou, můžete bez 

starostí pracovat. 

Podle návodu popsaného níže v oddílu „Kontrola auto-

matického mazání“ prověřte správnou funkci mazacího 

systému.

Zkontrolujte napnutí řetězu a v případě potřeby jej nap-

něte (viz kapitola „Napínání řetězu pily“). Zkontrolujte, 

zda brzda řetězu řádně funguje (viz také kapitola 

„Odbrždění řetězu“).

MONTÁŽ VODÍCÍ LIŠTY 

A ŘETĚZU PILY (OBR. 1, 2)

Řetězová pila musí být odpojena od zdroje napájení.
Řetězová pila je dodávána v rozloženém stavu. Abyste 

předešli poranění ostrými hranami součástí stroje, dopo-

ručujeme provádět sestavení stroje a napínání řetězu 

v rukavicích. Před započetím montáže nebo údržby vždy 

vytáhněte zástrčku pily z elektrické zásuvky.

Povolte pojistnou matici napínacího zařízení  (obr. 1 

poz. 5), povolte řetěz pomocí napínací matice (obr. 1 

poz. 6)  tak, že budete touto maticí otáčet proti směru 

hodinových ručiček, až bude řetěz volný, úplně vyšrou-

bujte pojistnou matici (obr. 1 poz. 5),  a poté sejměte 

plastový kryt hnacího kola řetězu (obr.1 pozice 7),. Pokud 

nemáte na liště nainstalované napínací zařízení, je nutno 

ho nainstalovat. Instalace se provádí tak, že nasadíte 

napínací zařízení kolíkem (obr. 1 poz. 17) do otvoru v liště 

a do druhého otvoru zašroubujete šroub (obr 1. pozice 22) 

a pevně ho dotáhnete. Je nutno dávat pozor, aby šroub 

(obr. 1 poz. 22) byl po instalaci na spodní části lišty tzn. 

aby nebyl v prostoru otvoru přívodu mazacího oleje. Lišta 

a řetěz by nebyly mazány.

Nyní zkontrolujte orientaci zubů řetězu. Směr pohybu 

řetězu, vyznačený šipkou na jednotlivých článcích, musí 

odpovídat směru naznačenému  pod hnacím kolem na 

tělese pily. Uchopte vodicí lištu do svislé polohy a směrem 

odshora nasaďte správně orientovaný řetěz do drážky 

po obvodu lišty. Poté vodicí lištu nasaďte na upevňovací 

šroub (obr. 1 poz. 19)  Volný konec řetězu navlékněte 

kolem ozubené části hnacího kola (obr. 1 poz. 18) v rovině 

lišty. Nasaďte zpět plastový kryt hnacího kola a lehce 

dotáhněte maticí (obr. 1 poz. 5). Před započetím práce je 

ještě nutné provést správné napnutí řetězu.

NAPNUTÍ PILOVÉHO ŘETĚZU

Ujistěte se, že řetěz je správně nasazen v obvodové drážce 

vodicí lišty. Napínací maticí (obr. 1 poz. 6) otáčejte  ve 

směru hodinových ručiček (napínání řetězu) nebo proti 

směru hodinových ručiček (povolování řetězu), až dosáh-

10

nete správného napnutí řetězu (pokud nelze napínací 

maticí (obr. 1 poz. 6)lehce otáčet, mírně povolte pojistnou 

matici (obr. 1 poz. 5)) . Pevně dotáhněte pojistnou matici 

napínací zařízení (obr. 1 poz. 5). 

Řetěz nepřepínejte. Za studena je správně napnutý řetěz 

možné zvednout v prostřední části lišty z drážky o cca 

3-5 mm. Za tepla (zahřátím během provozu) se řetěz 

pily roztáhne a povolí a potom existuje nebezpečí jeho 

úplného vyskočení z vodicí drážky. Po určité době práce je 

proto nezbytné řetěz znovu napnout. Uvědomte si však, 

že jestliže v zahřátém stavu provedete dopnutí řetězu, po 

ukončení řezání je třeba jej opět povolit. V opačném pří-

padě bude mít smrštění, ke kterému dojde při ochlazení 

řetězu, za následek nadměrně vysoké napnutí, což může 

způsobit poškození jednotlivých dílů stroje.

Zcela nový řetěz pily vyžaduje záběh v délce přibližně 

5 minut. V této době je velmi důležité mazání řetězu. Po 

záběhu zkontrolujte napnutí řetězu a v případě potřeby 

jej napněte. 

Špatně napnutý řetěz způsobuje rychlé opotřebení lišty 

a hnacího kola řetězu (řetězky).

ZAJIŠTĚNÍ PRODLUŽOVACÍ ŠŇŮRY (OBR. 4)

Používejte výhradně prodlužovací šňůry vhodné pro 

použití ve vnějším prostředí. Maximální přípustná délka 

prodlužovací šňůry je 75 m. Průřez kabelu (bez izolace) 

musí být alespoň 1,5 mm2. Prodlužovací kabel připojte ke 

kabelu řetězové pily a zajistěte vložením do kabelového 

držáku v zadní rukojeti. Prodlužovací kabely delší než 

30 m sníží výkon pily.

DOPLŇOVÁNÍ OLEJE 

PRO MAZÁNÍ ŘETĚZU (OBR. 1)

Aby se zabránilo vniknutí nečistot dovnitř nádrže, před 

otevřením očistěte víčko nádržky. Obsah nádržky na olej 

během řezání kontrolujte pomocí olejoznaku (obr. 1 poz. 

16). Víčko nádržky na olej důkladně uzavřete a otřete 

rozlitý olej.

MAZÁNÍ ŘETĚZU     

Aby se zabránilo nadměrnému opotřebování řetězu 

a vodicí lišty, je třeba během řezání provádět rovnoměrné 

mazání. Mazání je automatické. Nikdy nepracujte bez 

mazání řetězu. Jestliže řetěz poběží v suchém stavu, dojde 

rychle k vážnému poškození celého řezacího zařízení. 

Proto je důležité při každém používání kontrolovat jak 

správnou funkci mazání, tak olejoznak (obr. 1 poz. 16).

Pilu nikdy nepoužívejte, jestliže hladina oleje klesne 

pod značku „Min.“.

• MIN.: Jestliže je na spodním okraji olejoznaku 

(obr. 1 poz. 16) vidět olej pouze přibližně do výšky 

5 mm, musíte jej doplnit.

• MAX.: Olej doplňte tak, aby okénko bylo zaplněné.

KONTROLA AUTOMATICKÉHO MAZÁNÍ

Před zahájením práce zkontrolujte automatické mazání 

řetězu a olejoznak. Zapněte řetězovou pilu a držte ji 

zvednutou nad zemí. Dbejte na to, aby se pila nedotýkala 

země. Z bezpečnostních důvodů je nejvhodnější zacho-

vávat vzdálenost alespoň 20 mm od země. Jestliže si nyní 

všimnete  olejových kapek na podložce, systém mazání 

řetězu pracuje správně. Pokud se žádné olejové stopy 

neobjeví, pokuste se vyčistit výstup oleje (obr. 2 poz. 21) 

a vstupní otvor oleje v liště, nebo se obraťte na servisní 

fi rmu. Pro snazší kontrolu doporučujeme provádět 

kontrolu nad kusem papírové lepenky, kde budou olejové 

kapky snadno viditelné. Během řezání kontrolujte hladi-

nu oleje vždy po 15 minutách.

PŘÍPRAVKY PRO MAZÁNÍ ŘETĚZU

Jako mazadlo používejte dostupné oleje s kin. viskozitou 

24,0 - 41,0 mm2 / s. Životnost řetězu pily a vodící lišty 

ve velké míře závisí na jakosti použitého maziva. Starý 

olej se nesmí používat! Přípravek na mazání řetězu 

skladujte pouze v zásobnících odpovídajících předpisům. 

Pro mazání řetězu používejte zásadně čistý ekologický, 

biologicky odbouratelný olej určený pro mazání řetězů 

motorových pil. Doporučujeme používat např. tyto oleje 

Shell Kettensägenöl Bio N nebo OMV Biosegarol H 120, 

OMV Biosegarol E 100 / E 60. Nikdy nepoužívejte oleje 

určené pro jiné účely (např. motorové)

VODÍCÍ LIŠTA

Vodící lišta (obr. 1 poz. 8) je zejména ve své čelní a spodní 

části vystavována obzvláště silnému opotřebení. Abyste 

předešli jednostrannému opotřebení, vždy při broušení 

řetězu vodící lištu obraťte. Při obracení lišty je nutno 

otočit také napínací zařízení (vyz kapitola „Montáž vodící 

lišty a řetězu pily“).
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HNACÍ KOLO ŘETĚZU

Vzhledem k námaze, které je vystaveno, podléhá hnací 

kolo (obr. 1 poz. 18) obzvláště velkému opotřebení. 

Objeví-li se na zubech kola hluboké rýhy, je nutné kolo 

vyměnit. Opotřebené hnací kolo zkracuje životnost řetě-

zu. Výměnu hnacího kola svěřte autorizovanému servisu.

KRYT ŘETĚZU

Jakmile ukončíte řezání a kdykoli má být řetězová pila 

přepravována, je třeba na její řetěz nasadit ochranný kryt. 

OCHRANNÁ BRZDA ŘETĚZU

V případě zpětného vrhu dojde v důsledku pohybu pily 

směrem vzhůru k aktivaci ochranné brzdy řetězu (obr. 1 

poz. 3). Přední štít je zatlačen hřbetem ruky vpřed a to 

bude mít za následek zastavení řetězové pily, respektive 

motoru do 0,15 s (obr. 3 poz. I). Tím se předejde riziku 

poranění nebo nechtěnému poškození okolních objektů 

pohybujícím se řetězem.

ODBRŽDĚNÍ ŘETĚZU

Aby bylo poté možné vaši řetězovou pilu používat znovu, 

musíte provést odbrždění řetězu. Nejprve řetězovou pilu 

vypněte. Potom zatlačte přední štít (obr. 1 poz. 3) zpět do 

vertikální polohy tak, aby zapadl na své místo (obr. 3, poz. 

H). Brzda řetězu je nyní opět plně funkční.

BROUŠENÍ PILOVÉHO ŘETĚZU

Vaši pilu si můžete nechat rychle a správně nabrousit 

odborným dodavatelem, u něhož si také můžete zakoupit 

speciální zařízení pro broušení řetězu, které vám umožní, 

abyste si řetěz mohli brousit sami. Prosíme, postupujte 

podle  pokynů výrobce řetězu. Udržujte řetěz v nabrouše-

ném stavu a čistý tak, aby vám umožňoval pracovat dobře 

a bezpečně.

SPUŠTĚNÍ

Vždy používejte ochranné brýle, chrániče sluchu, 

ochranné rukavice a oděv určené pro práci s motorovou 

pilou! Řetězová pila je vybavena spínačem s pojistkou. 

Před zmáčknutím spínače (obr.1poz. 14) je nutno 

stisknout pojistné tlačítko (obr.1 poz 12) a toto tlačítko 

držet stisknuté do doby stisknutí spínače (obr.1 poz. 

14)  Jestliže řetězová pila neběží, je třeba uvolnit brzdu 

řetězu na předním krytu prstů (obr. 1 poz. 3) - viz kapitoly 

„Ochranná brzda řetězu“ a „Odbrždění řetězu“. Po zapnutí 

dojde ihned k rozběhu řetězové pily vysokou rychlostí.

VYPNUTÍ 

Motor se zastaví, když uvolníte provozní spínač (obr. 1 poz. 

14) na zadní rukojeti. Jiskření při aktivování elektronické 

brzdy je běžné a nijak neohrožuje bezpečnost práce s pilou.

OCHRANA ŘETĚZOVÉ PILY

Řetězovou pilu nikdy nepoužívejte v dešti nebo ve vlhkých 

podmínkách. Jestliže dojde k poškození prodlužovacího 

kabelu, vytáhněte zástrčku ihned z napájecí zásuvky. 

Nikdy nepracujte s poškozeným kabelem.

Kontrolujte, zda je pila v nepoškozeném stavu. Před 

dalším používáním vašeho nástroje zkontrolujte bez-

pečnostní zařízení nebo jakékoliv i nepatrně poškozené 

části, abyste se ujistili, že jsou v dobrém provozním stavu. 

Zkontrolujte, zda pohybující se části pracují správně. 

Veškeré díly musí být správně sestaveny a musí splňovat 

všechny podmínky požadované pro zajištění správné 

funkce řetězové pily. Pokud není v těchto provozních 

pokynech uvedeno jinak, jakákoliv poškozená bezpeč-

nostní zařízení a díly musí být ihned řádně opraveny nebo 

vyměněny servisní fi rmou.

ZPĚTNÝ  VRH (OBR. 7)

Zpětný  vrh je náhlý pohyb vodící lišty směrem zpět 

a nahoru, ke kterému může dojít tehdy, když řetěz pily na 

konci vodící lišty narazí na překážku. Zkontrolujte pevné 

zajištění vámi řezaného kusu. K zajištění řezaného kusu 

před klouzáním použijte upínadlo. To vám také usnadní 

používání řetězové pily oběma rukama. Zpětný  vrh má 

za následek nekontrolované chování pily a spolu s tím 

i povolování a otupování řetězu. Nebezpečí zpětného rázu 

zvyšuje špatně nabroušený řetěz. 

Nehodám se můžete vyhnout tím, že nebudete řezat 

pomocí konce vodící lišty, protože to může způsobit náhlé 

odskočení pily zpět. 

Při práci s pilou vždy používejte úplné bezpečnostní 
vybavení a oděv. Nikdy neprovádějte řezání nad 
výškou ramen.

VII. Doporučení pro 
používání řetězové pily
ŘEZÁNÍ DŘEVA (OBR. 5, 6)

Prosíme, při řezání dřeva dodržujte bezpečnostní pokyny 

a postupujte následujícím způsobem: zkontrolujte, zda 
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nemůže docházet ke klouzání řezaného dřeva. Krátké kusy 

dřeva před řezáním upněte. Řezejte výhradně dřevo nebo 

předměty ze dřeva. Při řezání dbejte na to, aby nedochá-

zelo ke kontaktu s žádnými kamínky ani hřebíky, protože 

by mohlo dojít k jejich zachycení a poškození řetězu pily. 

Dbejte na to, aby se běžící pila nedostala do kontaktu 

s drátěným plotem ani se zemí. Pokud to bude možné, 

při ořezávání větví pilu opřete o dřevo zubovou opěrkou 

a neřežte pomocí konce vodící lišty. Dávejte pozor na tako-

vé překážky, jako jsou například pařezy, kořeny, výkopy 

a vyvýšeniny, protože mohou být příčinou vašeho pádu. 

Předtím, než se řetěz dostane do styku se dřevem, 
musí být v pohybu.

Zapnutí: stiskněte  pojistné tlačítko(obr. 1 poz. 12) a poté 

hlavní spínač (obr. 1 poz. 14). Nejspodnější zub opěrky 

(obr. 1 poz. 11) umístěte na dřevo. Zvedněte řetězovou 

pilu za zadní rukojeť (obr. 1 poz. 1) a zařízněte do dřeva. 

Posuňte řetězovou pilu o kousek zpět a umístěte zub 

níže. Při řezání dřeva, které je rozštěpené na třísky, buďte 

opatrní, protože může dojít k odletování kousků dřeva.

Vypnutí: Motor se zastaví, uvolníte-li hlavní spínač. 

DŘEVO POD NAPĚTÍM (OBR. 10–13)

Obr. 10: Horní strana pod napětím.

Nebezpečí: dojde k vymrštění stromu nahoru!

Obr. 11: Spodní strana kmene pod napětím.

Nebezpečí: strom se bude pohybovat směrem dolů!

Obr. 12: Silné kmeny a  velké napětí.

Nebezpečí: strom se začne náhle a s velkou silou 
pohybovat!

Obr. 13: Obě strany kmene pod napětím.

Nebezpečí: strom se bude pohybovat do stran.

KÁCENÍ STROMŮ

Při kácení stromů dodržujte veškeré bezpečnostní předpi-

sy a postupujte následujícím způsobem:

Řetězová pila smí být použita pouze pro kácení těch 

stromů, jejichž průměr je menší než délka aktivní části 

vodicí lišty. Jestliže dojde k uváznutí řetězu pily, uvolněte 

jej pomocí dřevěného klínu. 

Nebezpečný prostor: padající strom může strhnout další 

stromy. Nebezpečný prostor proto představuje dvojnáso-

bek délky káceného stromu (obr. 14).

Kácení stromů je nebezpečné a vyžaduje praxi. Pokud jste 

začátečníkem nebo nemáte zkušenosti, nepokoušejte se 

učit sami, ale absolvujte odborné zaškolení.

POSTUP PŘI KÁCENÍ (OBR. 15)

• Nejprve odhadněte směr pádu, přitom vezměte do 

úvahy těžiště koruny a směr větru. Zapněte řetězovou 

pilu, aniž by byla v kontaktu se dřevem. Vyřežte ve 

stromě směrový zásek do cca 1/5 až 1/3 kmene ve 

směru pádu. Ten dá stromu směr a vedení při pádu.

• Zkontrolujte směr pádu: jestliže musíte směrový zásek 

opravit, vždy proveďte nový řez přes celou šířku kmene.

• Odpovídajícím způsobem (hlasitým zvoláním či jiným 

zvukovým signálem) upozorněte okolí na padající strom.

• Teprve nyní proveďte horizontální řez (zadní řez) na 

protější straně vzhledem ke směrovému záseku. Zadní 

řez musí být vždy veden cca 1/10 průměru kmene nad 

úrovní spodní roviny směrového zářezu. Včas do zářezu 

vložte klíny.

• Ponechejte v řezu „můstek“ o tlouštce cca 1/10 prů-

měru kmene, který bude působit jako směrový kloub. 

Pokud přeříznete celý kmen, strom spadne náhodně. 

• Strom skácejte zaražením klínu do zadního řezu, 

a ne jeho proříznutím. Jakmile strom začne padat, 

odstupte zpět a dávejte pozor na korunu a padající 

větve. Vyčkejte do doby, kdy se koruna přestane kývat. 

Nepokračujte v práci pod korunou zakleslou ve větvích 

okolních stromů.

Dejte velký pozor na konec kmene – může se odrazit 
nebo vymrštit!

Stromy nekácejte:
• jestliže nemůžete rozeznat předměty uvnitř nebez-

pečného prostoru, například v důsledku mlhy, deště, 

oblakům sněhu nebo pološera;

• jestliže směr pádu nelze spolehlivě odhadnout 

v důsledku větru nebo větrných poryvů. Kácení stromů 

na svahu, náledí a zmrzlé nebo navlhlé zemi je bezpeč-

né pouze tehdy, pokud máte bezpečnou oporu nohou.
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VIII. Údržba a čištění

POZOR! 

Před prováděním jakékoliv práce na řetězové pile vždy 

vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky. Dbejte pokynů pro 

mazání a výměnu příslušenství, pravidelně prohlížejte 

napájecí přívod pily a v případě jeho poškození svěřte 

nářadí autorizovanému servisu k opravě, pravidelně 

prohlížejte prodlužovací přívody a v případě poškození je 

vyměňte. Rukojeti udržujte suché a čisté, chraňte je před 

olejem a tuky. 

Chladící otvory na krytu motoru udržujte vždy v čistotě 

a nezakryté překážkami. Smí se provádět pouze ta 

údržba, která je popsána v těchto provozních pokynech. 

Jakékoliv další práce spojené s údržbou smějí být prová-

děny pouze autorizovanou servisní fi rmou . Elektrickou 

pilu žádným způsobem neupravujte, protože by to mohlo 

ohrozit její bezpečný provoz. Pokud navzdory našim pečli-

vým postupům výroby a kontroly dojde k poruše řetězové 

pily, nechejte ji opravit autorizovanou servisní fi rmou. 

V případě jakýchkoliv dotazů a objednávek náhradních 

dílů vždy uveďte typové označení a číslo šarže výrobku.

Jakékoliv úpravy a opravy na elektrických částech pily smí 

provádět pouze elektrikář s příslušnou kvalifi kací. Toto se 

vztahuje i na výměnu uhlíkových kartáčů.
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IX. Skladování
Řetězovou pilu uchovávejte na bezpečném místě. 

Nepoužívaná pila by měla být uložena v čistém stavu 

na rovné ploše a na suchém místě, které je nepřístupné 

dětem. 

Pokud budete pilu skladovat déle než 1 měsíc, je nutno 

vylít mazací olej z olejové nádržky a mazací systém 

propláchnout čistým minerálním motorovým olejem. 

Zabráníte tím zanesení mazacího systému způsobené 

rozkladem biologicky rozložitelného oleje. Proplach 

provádějte tak, že do nádržky nalijete malé množství 

minerálního motorového oleje, pilu necháte cca 15 minut 

běžet naprázdno a zbytek oleje z nádrže vylijete do 

vhodné nádoby. Rozlitý olej ihned utřete. Olej nevylévejte 

na zem, do kanalizace ani do přírody.

Pokud budete pilu skladovat delší dobu doporučujeme 

nakonzervovat nechráněné ocelové části konzervačním 

olejem – zabráníte tím korozi těchto částí.

POZOR! 

Při skladování pily může dojít k malým únikům mazacího 

oleje. Pilu proto skladujte na vhodné podložce a zamezte 

úniku oleje mimo podložku.

X. Likvidace odpadu
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci 

vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legisla-

tivou. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti. 

Neodhazujte do směsného odpadu, odevzdejte zpra-

covateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo 

odděleného sběru tohoto typu odpadu. Provozní náplně 

jsou nebezpečným odpadem. Nakládejte s nimi v souladu 

s platnou legislativou a dle pokynů jejich výrobce.

EXTOL 405612
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Porucha Příčina Nápravné opatření

Motor neběží

Není proud

Zkontrolujte zásuvku, kabel a zástrčku.

Poškozený kabel: nechte jej opravit servisní fi rmou. 

Je zakázáno kabel spravovat pomocí izolační pásky.

Poškozené spínače musí být vyměněny servisní fi rmou.

Aktivována brzda řetězu Viz kapitoly „Brzda řetězu“ a „Odbrždění řetězu“. 

Porucha uhlíkového kartáčku
Zajistěte výměnu uhlíkových kartáčů , 

obraťte se na servisní fi rmu.

Řetěz se nepohybuje Aktivována brzda řetězu Zkontrolujte brzdu řetězu a případně řetěz odbrzděte.

Nedostatečný řezný 

výkon

Tupý řetěz Proveďte nabroušení řetězu.

Napětí řetězu Zkontrolujte napnutí řetězu.

Pila pracuje pouze 

s obtížemi
Řetěz vyskočil z lišty Zkontrolujte, zda je řetěz nasazen správně

Řetěz se zahřívá Mazání řetězu
Zkontrolujte hladinu oleje.

Zkontrolujte mazání řetězu.

Odstraňování poruch
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Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 

Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 

Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje 

na Vámi zakoupeny výrobek záruku dva roky od data 

prodeje. Při splnění záručních podmínek ( uvedeno níže) 

Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní 

servis fi rmy Madal Bal a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést 

a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být 

v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem 

v okamžiku prodeje zboží.

2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce 

a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek 

nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, 

není důvodem k jeho reklamaci.

3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být 

zboží předáno s kompletním příslušenstvím v origi-

nálním obalu s řádně vyplněným originálem záruční-

ho listu a dokladem o koupi.

4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém 

stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno tak, aby při 

přepravě nedošlo k poškození.

5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené pře-

pravcem.

6. Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslu-

šenství, které není součásti základního vybavení 

výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství 

nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené 

vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 

zpracování.

8. Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je 

dodatkem k ním.

9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně 

smluvní servis firmy Madal Bal a.s.

10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po 

celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené 

v technických údajích, při dodržení návodu na použi-

tí. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny 

bez předchozího upozorněni.

11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:

a) výrobek nebyl používán a udržován podle návo-

du k obsluze.

b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje 

bez předchozího povolení vydaného firmou 

Madal Bal a.s. či servisu, který nemá smlouvu 

s firmou Madal Bal a.s..

c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo 

k jiným účelům, než ke kterým je určen.

d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální 

součásti.

e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opo-

třebení došlo vinou nedostatečné údržby.

f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.

g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, 

teplotních či chemických vlivů.

h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či 

manipulací s výrobkem.

i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) 

v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.

j) výrobek  byl použit nad rámec přípustného 

zatížení v domácnosti, zejména použití pro 

komerční účely.

k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního 

listu nebo dokladu o koupi.

12. Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené 

běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným 

účelům, než ke kterým je určen.

13. Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze oče-

kávat opotřebeni v důsledku jejích normální funkce 

(např. lakováni atd.)

14. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, 

která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních 

předpisů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS 

Nejbližší servisní místo najdete na webových 

stránkách www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich 

přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. 

Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 
222 745 130.

EXTOL 405612
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ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené 
provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených 

změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

EXTOL 405612
Pila řetězová elektrická 2000W

byla navržena a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:

EN 50144-1:2003+A1+A2, EN 50144-2-13:2002, EN 61000-3-2:2000+A14, EN 61000-3-11:2000, 

EN 55014-1:2002+A1+A2, EN 55014-2:2001+A1

a následujícími předpisy (vše v platném znění):

NV 17/2003 Sb., (směrnice 2006/95/ES); 

NV 616/2006 Sb., (směrnice 89/336/EHS ve znění 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS);

NV 24/2003 Sb., (směrnice 98/37/ES);

NV 9/2002 Sb., (směrnice 2000/14/ES, 86/594/EHS);

Garantovaná hladina akustického výkonu: 101 dB(A)

ES prohlášení o shodě bylo vyddáno na základě certifikátů AE 50043417, CC 50043414, AN 50025213 vydaných zkušebnou 

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Köln.

Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 07

ve Zlíně 8. 1. 2007

   

 

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.



Úvod
Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke EXTOL zakúpením tohto náradia.

Tento výrobok absolvoval hĺbkové testy spoľahlivosti a kvality, ktorým svoje výrobky EXTOL podrobuje. Urobili sme 

všetky opatrenia, aby sa k vám výrobok dostal v dokonalom stave. Ak by sa aj napriek tomu objavila akákoľvek porucha 

alebo ste pri jeho používaní narazili na ťažkosti, neváhajte sa prosím obrátiť na naše zákaznícke centrum:

Tel.: +421 2 4920 4752 
Fax: +421 2 4463 8451

www.extol.sk

Výrobca:   Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001  Zlín-Příluky, Czech Republic

Dátum vydania: 27.3.2008

Na výrobku je uvedený mesiac a rok výroby prostredníctvom sériového čísla na výrobnom štítku. Prvé dve čísla uvádzajú 

rok výroby a ďalšie dve číslice uvádzajú mesiac výroby, po nich nasleduje poradové číslo.
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III. Použité piktogramy
a dôležité upozornenia

IV. Popis obrázkov
1. Zadná rukoväť

2. Predná rukoväť

3. Predný štít / ochranná brzda reťaze

4. Pílová reťaz

5. Poistná matica napínacieho zariadenia reťaze

6. Napínacia matica

7. Kryt hnacieho kolesa

8. Vodiaca lišta

9. Kábel napájania

10. Zadný kryt prstov

11. Ozubená opierka

12. Poistné tlačidlo spínača

13. Príchytka kábla

14. Prevádzkový spínač

15. Viečko nádržky na olej

16. Mierka výšky hladiny oleja (olejoznak)

17. Kolík napínacieho zariadenia

18. Hnacie koleso reťaze

19. Príchytná skrutka vodiacej lišty

20. Napínacie zariadenie reťaze

21. Otvor prívodu mazacieho oleja

22. Skrutka napínacieho zariadenia

V. Bezpečnostné pokyny 
a predchádzanie nehodám
Pri používaní reťazovej píly je bezpodmienečne nutné do-

držiavať uvedené bezpečnostné pokyny.  Z dôvodov vašej 

vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti ďalších osôb si sta-

rostlivo prečítajte pokyny pred používaním reťazovej píly 

a návod uložte na bezpečnom mieste, aby bol k dispozícii 

pre nahliadnutie. Návod udržujte v čitateľnom stave – ak 

je poškodený alebo nečitateľný, vyžiadajte si u vášho 

predajcu nový. Všetky informácie o nakladaní s reťazovou 

pílou sa vzťahujú k vašej osobnej bezpečnosti. 

Reťazovú pílu používajte iba na rezanie dreva alebo  ma-

teriálov vyrobených z dreva a ktoré neobsahujú cement, 

kovy a iné tvrdé prísady alebo súčasti. Ak budete reťazovú 

pílu používať akýmikoľvek ďalšími spôsobmi alebo na 

iné materiály, než je uvedené v tomto návode, budete 

tak robiť na vaše vlastné riziko a tieto spôsoby môžu byť 

nebezpečné. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôso-

EXTOL 405612

Elektrická reťazová píla
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Pozor! Nebezpečenstvo!

Pred prvým spustením si pozorne 

prečítajte návod!

Počas prevádzky používajte 

vhodné ochranné okuliare 

a vhodnú ochranu sluchu. 

Pokiaľ pracujete v miestnosti, 

kde hrozí riziko pádu predmetov, 

používajte tiež ochrannú prilbu.

Používajte ochranné rukavice.

Nepoužívajte prístroj s 

poškodeným prívodným káblom.

Pred údržbou stroja vytiahnite 

vidlicu zo zásuvky.

Nepoužívajte prístroj 

v daždi alebo vlhku.

Úroveň hladiny hluku Lwa 

v súlade so smernicami 

Európskej Únie 2000/14/EC.

Pozor nebezpečenstvo 

spätného vrhu (nárazu)!

Pílu držte vždy oboma rukami!

I. Technické údaje

Typové označenie: 405612

Napájanie: 230 V  ~ 50 Hz

Menovitý príkon: 2000 W

Aktívna dĺžka reznej lišty: 405 mm

Lišta: OREGON 160 DGEA 061; 3/8“; 

 0,050“(1,3mm)

Reťaz: OREGON 91VG57; 3/8“; 0,050“(1,3mm) 

 so zníženým rizikom spätného vrhu

Rezná rýchlosť: 13,5 m/s

Objem olejovej nádržky: 0,11 l

Reakcia brzdy reťaze: 0,15 s

Hmotnosť: 5,2 kg

Izolácia: trieda ochrany II

Hladina akust. výkonu: 101 dB(A)

Hladina akust. tlaku: 81 dB(A)

Zrýchlenie rukoväti:  5,03 m/s2
 

II. Rozsah dodávky

Reťazová píla: 1x

Olejová náplň: 1x

Uhlíková kefa: 2x

Návod na použitie: 1x 
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bené  nesprávnym používaním. Požiadajte odborníka, aby 

vám ukázal, ako reťazovú pílu používať. 

1. Všeobecné zásady používania 
elektrického zariadenia

• Pred pripojením do zásuvky skontrolujte, či zástrčka 

alebo kábel nie je poškodený. Ak zistíte poškodenie, 

nechajte ihneď vykonať opravu kvalifikovaným 

elektrikárom. 

• Nikdy nepoužívajte poškodený prívodný kábel ani 

zástrčku, ani kábel, ktorý nezodpovedá bezpečnostným 

požiadavkám. Ak dôjde k poškodeniu alebo prerušeniu 

kábla, ihneď ho odpojte od elektrickej siete.

• Nikdy nepoužívajte stroj s poškodeným prevádzkovým 

spínačom. 

• Pri práci s reťazovou pílou vždy používajte vhodnú 

ochranu zraku (napr. okuliare alebo ochranný štít) 

a ochranné rukavice. Vhodný typ vám odporučia v kaž-

dej predajni ochranných pomôcok.

• Používajte tesne upnutý odev a bezpečnostnú obuv, 

aby ste predišli zraneniu. Odporúčame nosiť odev špe-

ciálne určený na prácu s reťazovou pílou.

• Používajte chrániče sluchu, aby ste zabránili poškode-

niu vášho sluchu; obzvlášť vhodná je prilba so štítom 

a slúchadlami.

• Dbajte na to, aby ste pri práci s reťazovou pílou stáli 

v pevnom postoji.

• Reťazovú pílu nikdy nepoužívajte vtedy, keď budete 

stáť na rebríku alebo na strome alebo na akomkoľvek 

inom nestabilnom mieste. Nerežte jednou rukou – pri 

práci vždy držte pílu oboma rukami. 

• Udržujte na pracovisku poriadok.

• Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, vyvarujte 

sa kontaktu s uzemnenými predmetmi a nepoužívajte 

pílu vo vlhku a mokru.. 

• Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav alebo údržby na 

reťazovej píle vždy vytiahnite zástrčku píly z napájacej 

zásuvky.

• Zástrčku píly zasunujte do zásuvky iba vtedy, keď je 

reťazová pila vypnutá. 

• Reťazovú pílu smie používať vždy iba jedna osoba. 

Všetky ďalšie osoby musia byť v dostatočnej vzdialenosti 

od priestoru záberu reťazovej píly. Predovšetkým deti 

a domáce zvieratá sa vždy musia zdržiavať v dostatočnej 

vzdialenosti. 

• Reťazovú pílu nesmú obsluhovať deti a mládež. 

Jedinou výnimkou sú osoby od veku 16 rokov, ktoré 

môžu reťazovú pílu používať pod dozorom ako súčasť 

praktického výcviku. Pílu požičiavajte iba tým osobám, 

ktoré sú zoznámené s týmto typom reťazovej píly a ve-

dia, ako ju používať. Spoločne s pílou vždy odovzdajte 

aj návod na používanie. 

• Dbajte na to, aby bola píla uložená na takom mieste, 

ktoré je mimo dosahu detí.

• Pílu môžu obsluhovať iba svojprávne osoby staršie ako 

18 rokov, ktoré sú odpočinuté a v dobrom zdravot-

nom stave. Ak začínate pociťovať únavu, včas urobte 

prestávku. Nikdy nepracujte s pílou ak ste unavení. 

Reťazová píla sa nesmie používať po požití alkoholic-

kých nápojov, liekov znižujúcich pozornosť, drog alebo 

iných omamných prostriedkov. 

• Nikdy nerežte mladé stromčeky a pripravené rezivo.

• Reťazovú pílu nikdy nevystavujte dažďu alebo zlým 

poveternostným vplyvom. Dbajte na to, aby bol na 

pracovisku dostatok svetla. Nástroje poháňané elek-

trickým prúdom nepoužívajte v blízkosti horľavých 

kvapalín alebo plynov. Nikdy nepoužívajte pílu v pro-

stredí s nebezpečenstvom výbuchu.

• Ak reťazová píla nemá byť určitý čas používaná, je 

potrebné ju uložiť takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť 

k ohrozeniu iných osôb alebo k jej použitiu deťmi alebo 

neoprávnenou osobou.

• Napájací kábel musí byť vždy za pracovníkom používa-

júcim pílu.

• Napájací kábel musí vždy viesť smerom od zadnej časti 

reťazovej píly.

• Používajte výhradne originálne príslušenstvo.

• Reťazové píly používané vo vonkajšom prostredí musia 

byť pripojené k ochrannému ističu s prúdovým chráni-

čom.

• Pred zapnutím píly sa uistite, že ste odstránili všetky 

nastavovacie nástroje a kľúče.

• Nepreťažujte stroj. Najlepšie a najbezpečnejšie beží 

v rámci daného rozsahu výkonu.

• Používajte výhradne kábel na správny účel. Pílu nikdy 

nenoste za prívodný kábel. Kábel nepoužívajte na 
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vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Kábel chráňte pred 

teplom, olejom a ostrými hranami.

• Vždy používajte zodpovedajúci stroj. Na ťažké práce 

nepoužívajte reťazové píly s nízkym výkonom. 

• Vo vonkajšom prostredí používajte iba schválené a prí-

slušným spôsobom označené predlžovacie káble.

• Vyvarujte se neúmyselnému spusteniu. Neprenášajte 

náradie s prstom na spínači, ak je pripojené k sieti. 

Presvedčte sa pred zapojením vidlice do zásuvky, že je 

spínač vypnutý.

• Pred každým použitím píly prezrite poškodené ochran-

né kryty a súčasti, aby bolo možné posúdiť, či sú naďalej 

schopné vykonávať požadovanú funkciu. Ochranný kryt 

alebo iná súčasť, ktorá je poškodená, musí byť odborne 

opravená alebo vymenená autorizovaným servisom.    

2. Zásady práce 
s reťazovou pílou

• Kusy dreva musia byť opracovávané v zaistenej polohe 

napr. pomocou svoriek alebo zverákov.

• Ak pracujete na zvažujúcom sa mieste, stojte vždy 

čelom do svahu.

• Pri spustení sa reťaz píly nesmie ničoho dotýkať.

• Pri práci držte pílu pevne oboma rukami. 

• Pri rezaní spracovaného dreva a silných vetví použí-

vajte dostatočne pevnú podperu (rezaciu kozu, obr. 6). 

Drevo neskladajte na seba ani nevyužívajte inú osobu 

ani svoje nohy na jeho pridržovanie.

• Pred vykonaním rezu vždy priložte pílu ku drevu 

zubovou opierkou (viď obr. 6). Až potom spustite pílu 

a začnite rezať do dreva. Pílu ťahajte vzadu smerom 

nahor a veďte smer rezania pomocou prednej rukoväti. 

Zubovú opierku využívajte ako bod otáčania.

• Ak chcete vykonať premiestnenie píly, aby bolo možné 

rezať ďalej, prerušte rezanie a ľahko zatlačte na prednú 

rukoväť. Vytiahnite pílu trochu späť, umiestnite zubovú 

zarážku ďalej dole do rezu a pritiahnite zadnú rukoväť 

smerom nahor (viď obr. 5).

• Ak vykonávate niekoľko rezov, medzi jednotlivými 

rezmi reťazovú pílu vypínajte.

• Reťazovú pílu vždy vyberajte z dreva výhradne s po-

hybujúcou sa reťazou. V pokojovej polohe reťaze môže 

dôjsť k jej zaklineniu.

• Ak dôjde k použitiu bezpečnostnej brzdy (viď nižšie), 

pred jej uvoľnením reťazovú pílu vypnite.

• Zapúšťané a horizontálne rezy môžu vykonávať iba 

odborníci (vysoké nebezpečenstvo spätného vrhu, 

viď obr. 7).

• Pri horizontálnych rezoch nastavte najmenší možný 

uhol. To vyžaduje mimoriadnu pozornosť, pretože 

v tomto prípade nie je možné použiť zubovú zarážku. 

• Počítajte s tým, že pohybujúca sa reťaz má pri práci 

spodnou časťou lišty tendenciu priťahovať pílu 

smerom dopredu, a naopak smerom k vám, ak režete 

hornou časťou lišty. Ak reťaz pri rezaní hornou stranou 

uviazne, môže dôjsť k tlaku proti pracovníkovi. Z tohto 

dôvodu by ste mali, kedykoľvek to bude možné, rezať 

spodnou stranou lišty tak, aby reťazová píla bola tlače-

ná smerom od tela smerom do dreva (viď obr. 8, 9).

• Pri rezaní rozpraskaného dreva zachovávajte zvláštnu 

pozornosť. Môže dôjsť k vymršteniu odrezaných kúskov 

dreva akýmkoľvek smerom – nebezpečenstvo zranenia!

• Pri odrezávaní vetví je potrebné reťazovú pílu, kdekoľ-

vek je to možné, oprieť proti kmeňu. Nevykonávajte 

rezanie pomocou konca vodiacej lišty (nebezpečenstvo 

spätného rázu, viď obr. 7).

• Orezávanie koruny by mali vykonávať zaškolení pracov-

níci! Nebezpečenstvo zranenia!

• Zvláštnu pozornosť venujete vetvám pod napätím. 

Nevykonávajte rezanie voľne visiacich vetví zospodu.

• Pri odrezávaní vetví nikdy nestojte na kmeni.

• Reťazová píla by sa nemala používať na lesnícke práce; 

to znamená na spilovanie stromov a odrezávanie vetví 

v lese. Vzhľadom na pripojenie prostredníctvom kábla 

nie je osoba používajúca stroj potrebným spôsobom 

mobilná a nie je dostatočne zaručená jej bezpečnosť!

• Vždy stojte bokom od spilovaného stromu. 

• Keď strom padá, dávajte pri ustupovaní späť pozor na 

padajúce vetvy.

• Na svahu by osoba používajúca pílu mala stáť na hornej 

alebo ľavej alebo pravej strane od kmeňa ležiaceho 

stromu. Nikdy nestojte na svahu pod kmeňom.

• Dávajte pozor na kmene gúľajúce sa smerom k vám. 

3. Spätný vrh (Kickback)

• Ku spätnému vrhu píly dochádza najmä vtedy, keď sa 

koniec vodiacej lišty (predovšetkým posledná štvrtina) 

náhodne dotkne dreva alebo akýchkoľvek iných pev-
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ných predmetov. V tomto prípade dôjde k nekontrolo-

vanému pohybu píly a tá bude vymrštená plnou silou 

proti osobe, ktorá ju používa, čo so sebou nesie veľké 

riziko zranenia (viď obr. 7). Odporúčame používať reťaz 

a lištu so zníženým rizikom spätného vrhu.

Aby ste zabránili spätnému vrhu, prosíme, postupujte 
podľa nasledujúcich bezpečnostných pokynov:
• Nikdy nerežte koncom vodiacej lišty, a to ani v okamihu 

začatia rezu! Zachovávajte zvýšenú opatrnosť pri 

pokračovaní v už vykonávaných rezoch!

• Vždy začínajte rezať s už bežiacou reťazovou pílou!

• Dbajte na to, aby reťaz píly bola vždy riadne nabrúsená.

• Nikdy nerežte naraz viac než jednu vetvu! Pri odrezá-

vaní vetví dávajte pozor na to, aby ste sa nedotýkali 

akýchkoľvek iných vetví.

• Pri prerezávaní dávajte pozor na kmene ležiace príliš 

blízko vedľa seba. Ak je to možné, používajte 

rezaciu kozu.

PREPRAVOVANIE REŤAZOVEJ PÍLY

Pred prepravou reťazovej píly vždy vytiahnite zástrčku 

píly z elektrickej zásuvky a na vodiacu lištu s reťazou 

nasuňte plastový kryt.

 

VI. Pred spustením 
Prívodné napätie a prúd musia zodpovedať hodnotám 

uvedeným na typovom štítku. 

POZOR! 

Pri spúšťaní píly dochádza k zvýšenému odberu 
prúdu (tzv. nárazový prúd). Pre prácu s pílou je nutné 
používať prúdový istič 16 A.

Pred začatím práce vždy skontrolujte, či reťazová píla 

riadne funguje a či je jej prevádzka bezpečná. Tiež 

skontrolujte, či mazací systém a olejoznak sú v riadnom 

pracovnom stave (viď obr. 1 poz. 16). Ak je hladina oleja 

približne 5 mm od spodnej značky, je nevyhnutné olej 

doplniť. Ak je hladina oleja nad touto značkou, môžete 

bez starostí pracovať. Podľa návodu popísaného nižšie 

v oddiele „Kontrola automatického mazania“ preverte 

správnu funkciu mazacieho systému.

Skontrolujte napnutie reťaze a v prípade potreby ju na-

pnite (viď kapitola „Napínanie reťaze píly“). Skontrolujte, 

či brzda reťaze riadne funguje (viď tiež kapitola 

„Odbrzdenie reťaze“).

MONTÁŽ VODIACEJ LIŠTY 

A REŤAZE PÍLY (OBR. 1, 2)

Reťazová píla musí byť odpojená od zdroja napájania.
Reťazová píla je dodávaná v rozloženom stave. Aby ste 

predišli poraneniu ostrými hranami súčastí stroja, odpo-

rúčame vykonávať zostavenie stroja a napínanie reťaze 

v rukaviciach. Pred začatím montáže alebo údržby vždy 

vytiahnite zástrčku píly z elektrickej zásuvky.

Povoľte poistnú maticu napínacieho zariadenia (obr.1 

poz.  5), povoľte reťaz pomocou napínacej matice (obr. 1 

poz. 6) tak, že budete touto maticou otáčať proti smeru 

hodinových ručičiek, až bude reťaz voľná, úplne vyskrut-

kujte poistnú maticu (obr. 1 poz. 5),  a potom odstráňte 

plastový kryt hnacieho kolesa reťaze (obr. 1 pozícia 7). 

Ak nemáte na lište nainštalované napínacie zariadenie, 

je nutné ho nainštalovať. Inštalácia sa vykonáva tak, 

že nasadíte napínacie zariadenie kolíkom (obr. 1 poz. 

17) do otvoru v lište a do druhého otvoru zaskrutkujete 

skrutku (obr 1 poz. 22) a pevne ju dotiahnite. Je nutné 

dávať pozor, aby skrutka (obr. 1 poz. 22) bola po inštalácii 

na spodnej časti lišty, tzn. aby nebola v priestore otvoru 

prívodu mazacieho oleja. Lišta a reťaz by neboli mazané. 

Teraz skontrolujte orientáciu zubov reťaze. Smer pohybu 

reťaze, vyznačený šípkou na jednotlivých článkoch, musí 

zodpovedať smeru naznačenému  pod hnacím kolesom na 

telese píly. Uchopte vodiacu lištu do zvislej polohy a sme-

rom zhora nasaďte správne orientovanú reťaz do drážky 

po obvode lišty. Potom vodiacu lištu nasaďte na upevňo-

vaciu skrutku (obr. 1 poz. 19). Voľný koniec reťaze navlečte 

okolo ozubenej časti hnacieho kolesa (obr. 1 poz. 18) 

v rovine lišty. Nasaďte späť plastový kryt hnacieho kolesa 

a zľahka dotiahnite maticu (obr. 1 poz. 5 6). Pred začatím 

práce je ešte nutné vykonať správne napnutie reťaze. 

NAPNUTIE PÍLOVEJ REŤAZE

Uistite sa, že je reťaz správne nasadená v obvodovej dráž-

ke vodiacej lišty. Napínaciu maticu (obr. 1 poz.6) otáčajte 

v smere hodinových ručičiek (napínanie reťaze) alebo 

proti smeru hodinových ručičiek (povoľovanie reťaze), 

až dosiahnete správne napnutie reťaze (ak nie je možné 
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napínaciu maticu (obr. 1 poz. 6) ľahko otáčať, mierne 

povoľte poistnú maticu (obr. 1 poz. 5)). Pevne dotiahnite 

poistnú maticu napínacieho zariadenia (obr. 1 poz. 5). 

Reťaz neprepínajte. Za studena je správne napnutú reťaz 

možné zdvihnúť v prostrednej časti lišty z drážky o cca 

3 - 5 mm. Za tepla (zahriatím počas prevádzky) sa reťaz 

píly roztiahne a povolí a potom existuje nebezpečenstvo 

jej úplného vyskočenia z vodiacej drážky. Po určitom čase 

práce je preto nevyhnutné reťaz znovu napnúť. Uvedomte 

si však, že ak v zahriatom stave vykonáte dopnutie 

reťaze, po ukončení rezania je potrebné ju opäť povoliť. 

V opačnom prípade bude mať zmrštenie, ku ktorému 

dôjde pri ochladení reťaze, za následok nadmerne vysoké 

napnutie, čo môže spôsobiť poškodenie jednotlivých 

dielcov stroja. Celkom nová reťaz píly vyžaduje zábeh 

v dĺžke približne 5 minút. V tomto čase je veľmi dôležité 

mazanie reťaze. Po zábehu skontrolujte napnutie reťaze 

a v prípade potreby ju napnite. 

Zle napnutá reťaz spôsobuje rýchle opotrebovanie lišty 

a hnacieho kolesa reťaze (retiazky).

ZAISTENIE PREDLŽOVACEJ 

ŠNÚRY (OBR. 4, 6)

Používajte výhradne predlžovacie šnúry vhodné na pou-

žitie vo vonkajšom prostredí. Maximálna prípustná dĺžka 

predlžovacej šnúry je 75 m. Prierez kábla (bez izolácie) 

musí byť aspoň 1,5 mm2. Predlžovací kábel pripojte ku 

káblu reťazovej píly a zaistite vložením do káblového 

držiaka v zadnej rukoväti. Predlžovacie káble dlhšie než 

30 m znížia výkon píly.

DOPLŇOVANIE OLEJA 

NA MAZANIE REŤAZE (OBR. 1)

Aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt do vnútra nádrže, 

pred otvorením očistite viečko nádržky. Obsah nádržky na 

olej počas rezania kontrolujte pomocou olejoznaku (obr. 1 

poz. 16). Viečko nádržky na olej dôkladne uzavrite a utrite 

rozliaty olej.

MAZANIE REŤAZE     

Aby sa zabránilo nadmernému opotrebovaniu reťaze 

a vodiacej lišty, je potrebné počas rezania vykonávať 

rovnomerné mazanie. Mazanie je automatické. Nikdy 

nepracujte bez mazania reťaze. Ak reťaz pobeží v suchom 

stave, dôjde rýchlo k vážnemu poškodeniu celého 

rezacieho zariadenia. Preto je dôležité pri každom po-

užívaní kontrolovať ako správnu funkciu mazania, tak 

olejoznak (obr. 1 poz. 16). Pílu nikdy nepoužívajte, ak 

hladina oleja klesne pod značku „Min.“.

• MIN.: Ak je na spodnom okraji olejoznaku (obr. 1 poz. 

16) vidieť olej iba približne do výšky 5 mm, musíte ho 

doplniť.

• MAX.: Olej doplňte tak, aby okienko bolo zaplnené.

KONTROLA AUTOMATICKÉHO MAZANIA

Pred začatím práce skontrolujte automatické mazanie 

reťaze a olejoznak. Zapnite reťazovú pílu a držte ju 

zdvihnutú nad zemou. Dbajte na to, aby sa píla nedotý-

kala zeme. Z bezpečnostných dôvodov je najvhodnejšie 

zachovávať vzdialenosť aspoň 20 mm od zeme. Ak si teraz 

všimnete  olejové kvapky na podložke, systém mazania 

reťaze pracuje správne. Ak sa žiadne olejové stopy ne-

objavia, pokúste sa vyčistiť výstup oleja (obr. 2 poz. 21) 

a vstupný otvor pre olej, alebo sa obráťte na servisnú 

fi rmu. Pre ľahšiu kontrolu odporúčame vykonávať kon-

trolu nad kusom papierovej lepenky, kde budú olejové 

kvapky ľahko viditeľné. Počas rezania kontrolujte hladinu 

oleja vždy po 15 minútach.

PRÍPRAVKY PRE MAZANIE REŤAZE

Ako mazivo používajte dostupné oleje s kin. viskozitou 

24,0 - 41,0 mm2/s. Životnosť reťaze píly a vodiacej lišty 

vo veľkej miere závisí na akosti použitého maziva. Starý 

olej sa nesmie používať! Prípravok na mazanie reťaze 

skladujte iba v zásobníkoch zodpovedajúcich predpisom. 

Na mazanie reťaze používajte zásadne čistý ekologický, 

biologicky odbúrateľný olej určený na mazanie reťazí 

motorových píl. Odporúčame používať napr. tieto oleje: 

Shell Kettensägenöl Bio N alebo OMV Biosegarol H 120, 

OMV Biosegarol E 100 / E 60. Nikdy nepoužívajte oleje 

určené na iné účely (napr. motorové).

VODIACA LIŠTA

Vodiaca lišta (obr. 1 poz. 8) je najmä vo svojej čelnej 

a spodnej časti vystavovaná obzvlášť silnému opotrebo-

vaniu. Aby ste predišli jednostrannému opotrebovaniu, 

vždy pri brúsení reťaze vodiacu lištu obráťte. Pri obrátení 

lišty je nutné otočiť tiež napínacie zariadenie (viď kapitola 

„Montáž vodiacej lišty a reťaze píly“).
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HNACIE KOLESO REŤAZE

Vzhľadom k námahe, ktorej je vystavené, podlieha hnacie 

koleso (obr. 1 poz. 18) obzvlášť veľkému opotrebovaniu. 

Ak sa objavia na zuboch kolesa hlboké ryhy, je nutné 

koleso vymeniť. Opotrebované hnacie koleso skracuje 

životnosť reťaze. Výmenu hnacieho kolesa zverte autori-

zovanému servisu.

KRYT REŤAZE

Hneď ako ukončíte rezanie a kedykoľvek má byť reťazová 

píla prepravovaná, je potrebné na jej reťaz nasadiť 

ochranný kryt. 

OCHRANNÁ BRZDA REŤAZE

V prípade spätného vrhu dôjde v dôsledku pohybu píly 

smerom hore k aktivácii ochrannej brzdy reťaze (obr. 

1 poz. 3). Predný štít je zatlačený chrbtom ruky vpred 

a to bude mať za následok zastavenie reťazovej píly, 

respektíve motora do 0,15 s (obr. 3 poz. I). Tým sa predíde 

riziku poranenia alebo nechcenému poškodeniu okolitých 

objektov pohybujúcou sa reťazou.

ODBRZDENIE REŤAZE

Aby bolo potom možné vašu reťazovú pílu používať znovu, 

musíte vykonať odbrzdenie reťaze. Najprv reťazovú pílu 

vypnite. Potom zatlačte predný štít (obr. 1 poz. 3) späť do 

vertikálnej polohy tak, aby zapadol na svoje miesto (obr. 

3, poz. H). Brzda reťaze je teraz opäť plne funkčná.

BRÚSENIE PÍLOVEJ REŤAZE

Vašu pílu si môžete nechať rýchle a správne nabrúsiť 

odborným dodávateľom, u ktorého si tiež môžete zakúpiť 

špeciálne zariadenie na brúsenie reťaze, ktoré vám umož-

ní, aby ste si reťaz mohli brúsiť sami. Prosíme, postupujte 

podľa  pokynov výrobcu reťaze. 

Udržujte reťaz v nabrúsenom stave a čistú tak, aby vám 

umožňovala pracovať dobre a bezpečne.

SPUSTENIE

Vždy používajte ochranné okuliare, chrániče sluchu, 

ochranné rukavice a odev určené pre prácu s motorovou 

pílou! Reťazová píla je vybavená spínačom s poistkou. 

Pred stlačením spínača (obr.1 poz. 14) je nutné stlačiť 

poistné tlačidlo (obr.1 poz. 12) a toto tlačidlo držať stla-

čené do stlačenia spínača (obr.1 poz. 14). Ak reťazová píla 

nebeží, je potrebné uvoľniť brzdu reťaze na prednom 

kryte prstov (obr. 1 poz. 3) - viď kapitoly „Ochranná brzda 

reťaze“ a „Odbrzdenie reťaze“. Po zapnutí dôjde ihneď 

k rozbehu reťazovej píly vysokou rýchlosťou.

VYPNUTIE

Motor sa zastaví, keď uvoľníte prevádzkový spínač (obr. 1 

poz. 14) na zadnej rukoväti. Iskrenie pri aktivovaní elek-

tronickej brzdy je bežné a nijako neohrozuje bezpečnosť 

práce s pílou.

OCHRANA REŤAZOVEJ PÍLY

Reťazovú pílu nikdy nepoužívajte v daždi alebo vo vlh-

kých podmienkach. Ak dôjde k poškodeniu predlžovacie-

ho kábla, vytiahnite zástrčku ihneď z napájacej zásuvky. 

Nikdy nepracujte s poškodeným káblom.

Kontrolujte, či je píla v nepoškodenom stave. Pred ďalším 

používaním vášho stroja skontrolujte bezpečnostné 

zariadenie alebo akékoľvek aj nepatrne poškodené časti, 

aby ste sa uistili, že sú v dobrom prevádzkovom stave.  

Skontrolujte, či pohybujúce sa časti pracujú správne. 

Všetky dielce musia byť správne zostavené a musia spĺňať 

všetky podmienky požadované pre zaistenie správnej 

funkcie reťazovej píly. Ak nie je v týchto prevádzkových 

pokynoch uvedené inak, akékoľvek poškodené bezpeč-

nostné zariadenia a dielce musia byť ihneď riadne opra-

vené alebo vymenené servisnou fi rmou.

SPÄTNÝ  VRH (OBR. 7)

Spätný  vrh je náhly pohyb vodiacej lišty smerom späť 

a nahor, ku ktorému môže dôjsť vtedy, keď reťaz píly 

na konci vodiacej lišty narazí na prekážku. Skontrolujte 

pevné zaistenie vami rezaného kusa. Na zaistenie rezané-

ho kusa pred kĺzaním použite upínadlo. To vám tiež uľahčí 

používanie reťazovej píly oboma rukami. Spätný  vrh má 

za následok nekontrolované správanie píly a spolu s tým 

aj povoľovanie a otupovanie reťaze. Nebezpečenstvo 

spätného rázu zvyšuje zle nabrúsená reťaz. 

Nehodám sa môžete vyhnúť tým, že nebudete rezať 

pomocou konca vodiacej lišty, pretože to môže spôsobiť 

náhle odskočenie píly späť. 

Pri práci s pílou vždy používajte úplné bezpečnostné 
vybavenie a odev. Nikdy nevykonávajte rezanie nad 
výškou ramien.
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VII. Odporúčania pre 
používanie reťazovej píly

REZANIE DREVA (OBR. 5, 6)

Prosíme, pri rezaní dreva dodržujte bezpečnostné pokyny 

a postupujte nasledujúcim spôsobom: skontrolujte, či 

nemôže dochádzať ku kĺzaniu rezaného dreva. Krátke 

kusy dreva pred rezaním upnite. Režte výhradne drevo 

alebo predmety z dreva. Pri rezaní dbajte na to, aby 

nedochádzalo ku kontaktu so žiadnymi kamienkami 

ani klincami, pretože by mohlo dôjsť k ich zachyteniu 

a poškodeniu reťaze píly. Dbajte na to, aby sa bežiaca píla 

nedostala do kontaktu s drôteným plotom ani so zemou. 

Ak to bude možné, pri orezávaní vetví pílu oprite o drevo 

zubovou opierkou a nerežte pomocou konca vodiacej 

lišty. Dávajte pozor na také prekážky, ako sú napríklad 

pne, korene, výkopy a vyvýšeniny, pretože môžu byť 

príčinou vášho pádu. 

Predtým, než sa reťaz dostane do styku s drevom, 
musí byť v pohybe.

Zapnutie: stlačte  poistné tlačidlo (obr. 1 poz. 12) 

a potom hlavný spínač (obr. 1 poz. 14). Najspodnejší zub 

opierky (obr. 1 poz. 11) umiestnite na drevo. Zdvihnite 

reťazovú pílu za zadnú rukoväť (obr. 1 poz. 1) a zarežte 

do dreva. Posuňte reťazovú pílu o kúsok späť a umiest-

nite zub nižšie. Pri rezaní dreva, ktoré je rozštiepené na 

triesky, buďte opatrní, pretože môže dôjsť k odletovaniu 

kúskov dreva.

Vypnutie: Motor sa zastaví, keď uvoľníte hlavný spínač.

DREVO POD NAPÄTÍM (OBR. 10 – 13)

Obr. 10: Horná strana pod napätím

Nebezpečenstvo: dôjde k vymršteniu stromu nahor!

Obr. 11: Spodná strana kmeňa pod napätím

Nebezpečenstvo: strom sa bude pohybovať smerom 
dole!

Obr. 12: Hrubé kmene a veľké napätie

Nebezpečenstvo: strom sa začne náhle a s veľkou 
silou pohybovať!

Obr. 13: Obe strany kmeňa pod napätím

Nebezpečenstvo: strom sa bude pohybovať do strán.

PÍLENIE STROMOV

Pri pílení stromov dodržujte všetky bezpečnostné predpi-

sy a postupujte nasledujúcim spôsobom:

Reťazová píla smie byť použitá iba na pílenie tých stro-

mov, ktorých priemer je menší než dĺžka aktívnej časti 

vodiacej lišty. Ak dôjde k uviaznutiu reťaze píly, uvoľnite 

ju pomocou dreveného klina. 

Nebezpečný priestor: padajúci strom môže strhnúť 

ďalšie stromy. Nebezpečný priestor preto predstavuje 

dvojnásobok dĺžky píleného stromu (obr. 14).

Pílenie stromov je nebezpečné a vyžaduje prax. Ak ste 

začiatočníkom alebo nemáte skúsenosti, nepokúšajte sa 

učiť sami, ale absolvujte odborné zaškolenie.

POSTUP PRI PÍLENÍ (OBR. 15):

• Najprv odhadnite smer pádu, pritom vezmite do úvahy 

ťažisko koruny a smer vetra. Zapnite reťazovú pílu, bez 

toho aby bola v kontakte s drevom. Vyrežte v strome 

smerový zásek do cca 1/5 až 1/3 kmeňa v smere pádu. 

Ten dá stromu smer a vedenie pri páde.

• Skontrolujte smer pádu: ak musíte smerový zásek opra-

viť, vždy vykonajte nový rez cez celú šírku kmeňa.

• Zodpovedajúcim spôsobom (hlasným zvolaním alebo 

iným zvukovým signálom) upozornite okolie na pada-

júci strom.

• Až teraz vykonajte horizontálny rez (zadný rez) na pro-

tiľahlej strane vzhľadom ku smerovému záseku. Zadný 

rez musí byť vždy vedený cca 1/10 priemeru kmeňa 

nad úrovňou spodnej roviny smerového zárezu. Včas do 

zárezu vložte kliny.

• Ponechajte v reze „mostík“ s hrúbkou cca 1/10 prie-

meru kmeňa, ktorý bude pôsobiť ako smerový kĺb. Ak 

prerežete celý kmeň, strom spadne náhodne. 

• Strom nechajte spadnúť zarazením klina do zadného 

rezu, a nie jeho prerezaním. Hneď ako strom začne 

padať, odstúpte späť a dávajte pozor na korunu a pada-

júce vetvy. Vyčkajte dovtedy, kedy sa koruna prestane 

kývať. Nepokračujte v práci pod korunou zaklesnutou 

vo vetvách okolitých stromov.

EXTOL 405612

Elektrická reťazová píla

25



26

Dajte veľký pozor na koniec kmeňa – môže sa odraziť 
alebo vymrštiť!

Stromy nespiľujte: 
• ak nemôžete rozoznať predmety vo vnútri nebezpeč-

ného priestoru, napríklad v dôsledku hmly, dažďa, 

oblakom snehu alebo pološera;

• ak smer pádu nie je možné spoľahlivo odhadnúť v dô-

sledku vetra alebo veterných poryvov. Pílenie stromov 

na svahu, poľadovici a zmrznutej alebo navlhnutej zemi 

je bezpečné iba vtedy, ak máte bezpečnú oporu nôh.

VIII. Údržba a čistenie

POZOR! 

Pred vykonávaním akejkoľvek práce na reťazovej píle 

vždy vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky. Dbajte na 

pokyny pre mazanie a výmenu príslušenstva, pravidelne 

prezerajte napájací prívod píly a v prípade jeho poškode-

nia zverte náradie autorizovanému servisu na opravu, 

pravidelne prezerajte predlžovacie prívody a v prípade 

poškodenia ich vymeňte. Rukoväti udržujte suché a čisté, 

chráňte ich pred olejom a mastnotou. Chladiace otvory na 

kryte motora udržujte vždy v čistote a nezakryté prekáž-

kami. Smie sa vykonávať iba tá údržba, ktorá je popísaná 

v týchto prevádzkových pokynoch. Akékoľvek ďalšie práce 

spojené s údržbou smú byť vykonávané iba autorizova-

nou servisnou fi rmou. Elektrickú pílu žiadnym spôsobom 

neupravujte, pretože by to mohlo ohroziť jej bezpečnú 

prevádzku. Ak napriek našim starostlivým postupom 

výroby a kontroly dôjde k poruche reťazovej píly, nechajte 

ju opraviť autorizovanou servisnou fi rmou. V prípade 

akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielcov 

vždy uveďte typové označenie a číslo šarže výrobku. 

Akékoľvek úpravy a opravy na elektrických častiach píly 

smie vykonávať iba elektrikár s príslušnou kvalifi káciou. 

Toto sa vzťahuje aj na výmenu uhlíkových kief.
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IX. Skladovanie
Reťazovú pílu uchovávajte na bezpečnom mieste. 

Nepoužívaná píla by mala byť uložená v čistom stave na 

rovnej ploche a na suchom mieste, ktoré je neprístupné 

deťom. Ak budete pílu skladovať dlhšie než 1 mesiac, 

je nutné vyliať mazací olej z olejovej nádržky a mazací 

systém prepláchnuť čistým minerálnym motorovým 

olejom. Zabránite tým zaneseniu mazacieho systému 

spôsobenému rozkladom biologicky rozložiteľného oleja. 

Prepláchnutie vykonávajte tak, že do nádržky nalejete 

malé množstvo minerálneho motorového oleja, pílu 

necháte cca 15 minút bežať naprázdno a zvyšok oleja 

z nádrže vylejete do vhodnej nádoby. Rozliaty olej ihneď 

utrite. Olej nevylievajte na zem, do kanalizácie ani do 

prírody. Ak budete pílu skladovať dlhší čas odporúčame 

nakonzervovať nechránené oceľové časti konzervačným 

olejom – zabránite tým korózii týchto častí.

POZOR! 

Pri skladovaní píly môže dôjsť k malým únikom maza-

cieho oleja. Pílu preto skladujte na vhodnej podložke 

a zamedzte úniku oleja mimo podložku.

X. Likvidácia odpadu
Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii 

vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou 

legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické 

súčasti. Neodhadzujte do miešaného odpadu, odovzdajte 

spracovateľovi odpadu alebo na miesto spätného odberu 

alebo oddeleného zberu tohto typu odpadu. Prevádzkové 

náplne sú nebezpečným odpadom. Nakladajte s nimi 

v súlade s platnou legislatívou a podľa pokynov ich 

výrobcu.
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Porucha Príčina Nápravné opatrenie

Motor nebeží

Nie je prúd

Skontrolujte zásuvku, kábel a zástrčku.

Poškodený kábel: nechajte ho opraviť servisnou fi rmou. 

Je zakázané kábel opravovať pomocou izolačnej pásky.

Poškodené spínače musia byť vymenené servisnou fi rmou.

Aktivovaná brzda reťaze Viď kapitoly „Brzda reťaze“ a „Odbrzdenie reťaze“. 

Porucha uhlíkovej kefky
Zaistite výmenu uhlíkových kefi ek, 

obráťte sa na servisnú fi rmu. 

Reťaz sa nepohybuje Aktivovaná brzda reťaze Skontrolujte brzdu reťaze a prípadne reťaz odbrzdite.

Nedostatočný 

rezný výkon

Tupá reťaz Vykonajte nabrúsenie reťaze.

Napätie reťaze Skontrolujte napnutie reťaze.

Píla pracuje iba 

s ťažkosťami
Reťaz vyskočila z lišty Skontrolujte, či je reťaz nasadená správne.

Reťaz sa zahrieva Mazanie reťaze
Skontrolujte hladinu oleja.

Skontrolujte mazanie reťaze.

Odstraňovanie porúch
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Záručná lehota 
a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Firma Madal Bal s.r.o. v súlade s Občianskym zákonníkom 

40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov poskytuje na 

Vami zakúpený výrobok záruku dva roky od dátumu pre-

daja. Pri splnení záručných podmienok (uvedené nižšie) 

Vám výrobok behom tejto doby bezplatne opraví zmluvný 

servis fi rmy Madal Bal.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť 

a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť 

v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom 

v okamihu predaja tovaru.

2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie 

a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok 

nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, 

nie je dôvodom na jeho reklamáciu.

3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť 

tovar odovzdaný s kompletným príslušenstvom 

v originálnom obale s riadne vyplneným originálom 

záručného listu a dokladom o kúpe.

4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čis-

tom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený tak, 

aby pri preprave nedošlo k poškodeniu.

5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený 

prepravcom.

6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslu-

šenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia 

výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo 

nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.

7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené 

chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technoló-

giou spracovania.

8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je 

dodatkom k nim.

9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne 

zmluvný servis firmy Madal Bal s.r.o.

10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po 

celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené 

v technických údajoch, pri dodržaní návodu na 

použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné 

zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11. Nárok na záruku zaniká, ak:

a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu 

na obsluhu.

b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja 

bez predchádzajúceho povolenia vydaného firmou 

Madal Bal s.r.o. či servisu, ktorý nemá zmluvu s fir-

mou Madal Bal.

c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na 

iné účely, než na ktoré je určený.

d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou 

súčasťou.

e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému 

opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.

f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou 

mocou.

g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, 

teplotných či chemických vplyvov.

h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či 

manipuláciou s výrobkom.

i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v ag-

resívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.

j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaže-

nia.

k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu 

alebo dokladu o kúpe.

12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené 

bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné 

účely, než na ktoré je určený.

13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné 

očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej 

funkcie. Napríklad akumulátor. (Je bežné, že aku-

mulátorová batéria, tým ako je nabíjaná a vybíjaná, 

postupne stráca svoju kapacitu.)

14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúce-

ho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych 

predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA 

DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o.

Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

tel.:+421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451

E-mail: servis@madalbal.sk
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ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené 
vyhotovenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády. 

Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

EXTOL 405612
Elektrická reťazová píla, 2000W

bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 50144-1:2003+A1+A2, EN 50144-2-13:2002, EN 61000-3-2:2000+A14, EN 61000-3-11:2000, 

EN 55014-1:2002+A1+A2, EN 55014-2:2001+A1

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení):

73/23/EHS v znení 93/68/EHS; 89/336/EHS v znení 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS;

98/37/ES; 2000/14/ES, 86/594/EHS

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu AE 50043417, CC 50043414 

vydaného TÜV Rheinland Product Safety GmbH Köln.

hladina akustického výkonu: 101 dB(A)

Posledné dvojčíslie roku, kedy bol výrobok označený značkou CE: 07

v Zlíne 8. 1. 2007

   

 

Martin Šenkýř

člen predstavenstva a.s.
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Bevezetés
Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL CRAFT termékünket választotta.

A terméket gyárunkban széleskörű minőségi, és megbízhatósági vizsgálatnak vetettük alá, amelynek során hibátlannak 

bizonyult. Amennyiben a gépet mégis valamilyen károsodás érné, vagy használata közben tönkremenne, ne habbozzon 

kapcsolatbalépni megbízott szervizünkkel.

Telefon: (1)-297-1277

Telefax: (1)-297-1270

www.extol.hu

Gyártó: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 27.3.2008

A termék gyártási idejét (év, hónap) a gyártási szám tartalmazza. A szériaszám első két számjegye az évet, a következő 

kettő a gyártás hónapját mutatja. Ezután következik a szériszám többi számjegye.
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III. Alkalmazott 
jelölések és fontos 
fi gyelmeztetések

IV. Ábrák
1. Hátsó fogantyú

2. Elülső fogantyú

3. Elülső kézvédő / láncmegállító biztonsági fék

4 Fűrészlánc

5. A láncfeszítő készülék biztonsági anyája

6. Feszítőanya

7. Hajtókerék-burkolat

8. Láncvezető

9. Hálózati kábel

10. Hátsó kézvédő

11. Fogazott támasz

12. A kapcsoló biztonsági rögzítő gombja

13. Kábelrögzítő

14. BE/KI kapcsológomb

15. Olajtartály-fedél

16. Olajszintmutató

17. A láncfeszítő készülék görgője

18. Lánc hajtókerék

19. Láncvezető rögzítő csavar

20. Láncfeszítő berendezés

21. Kenőolaj-adagolónyílás

22. A láncfeszítő készülék csavarja

V. Biztonsági utasítások és 
a balesetek megelőzése
A láncfűrész használata közben feltétlenül be kell tartani 

a biztonsági utasításokat. Saját biztonsága és mások 

biztonsága érdekében is kérjük, hogy fi gyelmesen olvassa 

el az alábbi információkat a láncfűrész használata előtt, 

továbbá tartsa a használati utasítást biztonságos helyen, 

a későbbi betekinthetőség érdekében. Tartsa a használati 

útmutatót olvasható állapotban – ha megrongálódott 

vagy nem olvasható, kérjen az eladótól újat. 

A láncfűrész kezelésére vonatkozó tájékoztatások az 
Ön személyes biztonságát szolgálják.
A láncfűrészt csak fa vagy fából készült olyan anyagok 

fűrészelésére szabad használni, amelyek nem tartalmaz-

nak cementet, fémeket és más kemény adalékokat vagy 

alkatrészeket. Ha a láncfűrészt bármilyen egyéb módon 

vagy a jelen útmutatóban nem szereplő anyagokhoz hasz-

nálja, azt saját felelősségére teszi, és az ilyen használat 
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Figyelem! Veszélyes!

Mielőtt a géppel dolgozni kezd, 

olvassa el a használati utasítást.

A gép működése közben visljen 

védőszemüveget és fülvédőt, 

hogy megakadályozza 

a halláskárosodást.

Viseljen munkakesztyűt.

Ha a kábel működés közben 

megséül, ne érjen a vezetékhez. 

Azonnal húzza ki a dugót.

Karbantartás előtt 

húzza ki a hálózatból.

Ne tegye ki a gépet esőnek. 

Kérjük ne használja 

nyirkos időben, rossz fényvis-

zonyok mellett.

A hangnyomás szintje (LWA) 

megfelel a 2000/14/EC európai 

előírásnak.

Vigyázzon, a gép visszarúghat.

Tartsa helyesen a gépet, két 

kézzel.

I. Műszaki adatok

Típusszám: 405612

Tápfeszültség: 230 V, ~ 50 Hz

Névleges teljesítmény: 2000 W

A vágólap aktív hosszúsága: 405 mm

Láncvezető lemez: OREGON 160 DGEA 061; 3/8“; 

 0,050“(1,3mm)

Lánc: OREGON 91VG57; 3/8“; 0,050“(1,3mm) 

 csökkentett visszacsapódási veszélyű

Fűrészelési sebesség: 13,5 m/s

Az olajtartály térfogata: 0,11 liter

A láncfék reakcióideje: 0,15 mp

Tömeg: 5,2 kg

Szigetelés: II. védelmi osztály

Akusztikus teljesítmény terhelés alatt: 101 dB(A)

Hangnyomás terhelés alatt: 81 dB(A)

A hátsó markolat gyorsulása terhelés alatt: 5,03 m/s2
 

II. A csomagolás 
tartalma

Láncfűrész 1 db

Olajozó 1 db

Szénkefe 2 db

Használati utasítás 1 db 
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veszélyes lehet. A gyártó nem felelős a helytelen használat 

által okozott károkért. A láncfűrész használatát tanulja 

meg szakembertől.

1. Az elektromos berendezések 
használatának általános elvei

• A hálózatra csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy 

a csatlakozódugó, illetve a hálózati kábel nem sérült-e. 

Ha sérülést állapít meg, azonnal javíttassa meg villany-

szerelővel.

• Soha ne használjon sérült csatlakozókábelt, sérült 

csatlakozódugót, illetve olyan kábelt, ami nem felel 

meg a biztonsági előírásoknak. Ha a kábel sérült, vagy 

megszakadt, azonnal szüntesse meg az elektromos 

hálózati csatlakozást.

• Soha ne használja a gépet sérült be/kikapcsoló gombbal. 

• Amikor a láncfűrésszel munkát végez, mindig viseljen 

megfelelő szemvédő eszközt (például védőszemüveget 

vagy védőpajzsot) és védőkesztyűt. Megfelelő típusú 

védőeszközt minden védőfelszerelést árusító boltban 

tudnak ajánlani.

• A balesetek elkerülése érdekében viseljen szorosan 

illeszkedő ruházatot, és biztonsági lábbelit. Célszerű 

speciálisan a láncfűrésszel történő munkavégzéshez 

kialakított ruházatot viselni.

• A halláskárosodás elkerülése érdekében használjon 

hallásvédő eszközt. A fülvédő pajzzsal és fülkagylóval 

kialakított sisak különösen alkalmas hallásvédő eszköz.

• Ügyeljen arra, hogy stabil helyzetben álljon, amikor 

a láncfűrésszel dolgozik.

• A láncfűrészt soha ne használja létrán vagy a fán, 

illetve más nem stabil helyen állva. Ne fűrészeljen egy 

kézzel – munka közben a fűrészt mindig mindkét kezé-

vel tartsa.

• Tartson rendet a munkahelyen.

• Az áramütés elkerülése érdekében kerülje az érintke-

zést a földelt tárgyakkal, és ne használja a fűrészt párás 

és nedves időben.

• Mindig húzza ki a láncfűrész csatlakozódugóját a csat-

lakozóaljzatból, mielőtt a láncfűrészen bármilyen 

beállítást vagy karbantartást végez.

• A csatlakozódugót csak a láncfűrész kikapcsolt állapo-

tában csatlakoztassa a hálózatra. 

• A láncfűrészt egyszerre csak egy ember használhatja. 

Minden más személynek a láncfűrésztől megfelelő 

távolságban kell tartózkodnia. Mindenekelőtt a gyer-

mekeket és a háziállatokat kell a láncfűrésztől kellő 

távolságban tartani.

• A láncfűrészt gyermekek és fiatalkorúak nem kezelhe-

tik. Egyedüli kivételek azok a 16 évesnél idősebb sze-

mélyek, akik a láncfűrészt gyakorlati oktatás keretében 

felügyelet mellett használják. A szerszámot csak olyan 

személyeknek szabad kölcsönadni, akik ismerik ezt 

a láncfűrész-típust, és tudják, hogy milyen módon kell 

használni. A láncfűrésszel együtt mindig át kell adni 

a kezelési utasítást is.

• Ügyeljen arra, hogy a fűrészt olyan helyre tegye le, 

ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

• A fűrészt csak kipihent és jó egészségi állapotú, 18 

évesnél idősebb, jogképes személyek kezelhetik. 

Ha fáradni kezd, idejében tartson szünetet. Soha ne 

dolgozzon a fűrésszel, ha fáradt. A láncfűrészt nem 

szabad használni alkoholtartalmú italok, a figyelmet 

csökkentő gyógyszerek, drogok vagy más kábítószerek 

fogyasztása után. 

• A géppel soha ne fűrészeljen ki fiatal fákat, és ne fűré-

szeljen vele előkészített fűrészárut.

• A láncfűrészt soha ne tegye ki eső vagy rossz időjárási 

körülmények hatásának. Ügyeljen arra, hogy a munka-

helyen elegendő fény legyen. Az elektromos meghaj-

tású szerszámokat ne használja gyúlékony folyadékok 

vagy gázok közelében. Soha ne használja a fűrészt 

robbanásveszélyes környezetben.

• Ha a láncfűrészre bizonyos ideig nincs szükség, tárolja 

úgy, hogy az másokat ne veszélyeztethessen, illetve 

gyermekek vagy illetéktelen személyek a láncfűrészt 

ne tudják használni.

• A hálózati kábelnek mindig a fűrésszel dolgozó személy 

mögött kell lennie.

• A hálózati kábelt mindig a láncfűrész mögé, hátrafelé 

kell vezetni.

• Kizárólag eredeti tartozékokat használjon.

• A kültéren üzemeltetett láncfűrészt túláramvédelem-

mel rendelkező biztosítékra kell csatlakoztatni.

• A fűrész bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy 

eltett-e minden beállító szerszámot és kulcsot.
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• Ne terhelje túl a gépet. A gép a legjobban és a legbiz-

tonságosabban a megadott teljesítménytartományban 

működik.

• Mindig a feladathoz megfelelő gépet kell használni. 

Nehéz munkákhoz ne használjon kis teljesítményű 

láncfűrészt.

• Kizárólag megfelelő rendeltetésű kábelt használjon. 

A fűrészt soha nem szabad a csatlakozókábelnél fogva 

vinni. A csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból nem 

szabad a csatlakozókábelnél fogva kihúzni. Védje 

a csatlakozókábelt hő, olaj hatásától, és az ne kerüljön 

érintkezésbe éles élekkel.

• Kültéri használatra csak arra engedélyezett és alkalmas 

módon megjelölt hosszabbító kábeleket használjon.

• Akadályozza meg a gép véletlenszerű beindulását. 

Ne szállítsa a gépet úgy, hogy az ujja a kapcsolón 

van, miközben a gép csatlakoztatva van a hálózatra. 

A csatlakozódugónak a csatlakozóaljzatba történő 

bedugása előtt győződjön meg arról, hogy a be/kikap-

csoló kikapcsolt helyzetben van-e.

• A fűrész minden használata előtt vizsgálja meg, hogy 

nem sérültek-e a védőburkolatok és a részegységek, 

annak megállapítása érdekében, hogy azok továbbra is 

alkalmasak-e a szükséges funkciók ellátására. Ha a vé-

dőburkolat vagy valamely más részegység megsérült, 

szakszerűen meg kell javíttatni, illetve erre feljogosí-

tott szervizzel ki kell cseréltetni.

2. A láncfűrésszel végzett 
munka alapelvei

• A fa darabok megmunkálását rögzített helyzetben kell 

végezni. A rögzítés céljára szorítókat vagy satukat lehet 

használni.

• Ha lejtős terepen dolgozik, mindig az emelkedő irányá-

ba nézzen.

• Indításkor a fűrész láncának nem szabad semmihez 

hozzáérnie.

• Munkavégzés közben tartsa szilárdan a fűrészt mindkét 

kezével. 

• Megmunkált fa és vastag ágak fűrészelésekor használ-

jon megfelelően szilárd alátámasztást (fűrészbakot, 

6. ábra). A fákat ne rakja egymásra. Ne más személlyel 

tartassa és ne a lábával tartsa meg a fát.

• Fűrészelés előtt a fűrészt mindig a fogazott támasszal 

tegye rá a fára (lásd 6. ábra), és csak ezután indítsa be 

a fűrészt és kezdjen belefűrészelni a fába. A fűrészt 

felfelé irányított helyzetben, hátul húzza, és a fűrésze-

lés irányát az elülső markolat segítségével irányítsa. 

A fogazott támaszt forgáspontként használja.

• Ha a fűrészt át akarja helyezni és folytatni akarja 

a munkát, szakítsa meg a fűrészelést és enyhén nyomja 

meg az elülső markolatot. Ha egy kicsit visszafelé 

kihúzza a fűrészt, a fogazott ütközőt helyezze lejjebb 

a fűrésznyomba, és húzza a hátsó markolatot felfelé 

(lásd 5. ábra).

• Ha több fűrészelést végez, az egyes fűrészelések között 

kapcsolja ki a láncfűrészt.

• A láncnak mindig járnia kell, amikor a fűrészt kihúzza 

a fából. Ha a lánc ilyenkor nem jár, beszorulhat a fába.

• Ha működésbe lép a biztonsági fék (lásd lejjebb), annak 

kioldása előtt kapcsolja ki a láncfűrészt.

• Beeresztő és vízszintes fűrészelést csak szakképzett 

személyek végezhetnek (nagyon nagy a visszacsapódás 

veszélye, lásd a 7. ábrát).

• Vízszintes fűrészelés esetén a lehető legkisebb szöget 

állítsa be. Ez rendkívül nagy figyelmet igényel, mert 

ilyen esetben nem lehet használni a fogazott ütközőt.

• Számoljon azzal, hogy a láncvezető alsó részével tör-

ténő munkavégzéskor a mozgó lánc hajlamos előrefelé 

húzni a fűrészt. Ha viszont a láncvezető felső részével 

fűrészel, akkor a fűrészt Ön felé húzhatja a mozgó 

lánc. Ha a lánc a felső éllel végzett fűrészelés közben 

beszorul, nekinyomhatja a dolgozónak a fűrészt. Ezért, 

amennyiben lehetséges, mindig a láncvezető alsó 

oldalával fűrészeljen úgy, hogy a láncfűrészt a testétől 

el, a fa irányába nyomja (lásd a  8. és a 9. ábrát).

• Különös figyelemmel dolgozzon, ha megrepedt fát 

fűrészel. A lefűrészelt darabok bármely irányba kire-

pülhetnek – sérülésveszély!

• Ágak lefűrészelésekor a láncfűrészt, amikor csak lehet-

séges, neki kell támasztani a fatörzsnek. Ne a láncveze-

tő végével fűrészeljen (visszacsapódásveszély, lásd a 7. 

ábrát).

• Fakorona lefűrészelését csak arra kioktatott dolgozó 

végezheti. Sérülésveszély!
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• Különösen figyelmesen kell lefűrészelni a megfeszült 

ágakat. A lelógó ágakat nem szabad alulról fűrészelni.

• Ágak lefűrészelésekor soha ne a fatörzsön álljon.

• A láncfűrészt lehetőleg ne használja erdészeti jellegű 

munkákra, vagyis fák kivágására és ágak lefűré-

szelésére erdőben. Mivel a láncfűrész kábellel van 

csatlakoztatva, a szerszámot működtető személy nem 

rendelkezik az ilyen munkákhoz szükséges mobilitással 

és biztonsága nincs biztosítva.

• A kivágandó fához képest mindig oldalt álljon. 

• Amikor dől a fa, a hátralépésnél figyeljen a ledőlő 

ágakra.

• Lejtős terepen a fűrészt működtető személynek a ledőlt 

fa törzséhez képest fent, baloldalon vagy jobboldalon 

kell állnia. Lejtős terepen soha ne álljon a fatörzs alatt.

• Vigyázzon, ha a fatörzs az Ön irányába gördül.

3. Visszacsapódás (Kickback)

• A fűrész visszacsapódására különösen akkor kerül sor, 

ha a láncvezető vége (különösen az utolsó negyede) 

véletlenül hozzáér a fához vagy valamilyen más szilárd 

tárgyhoz. Ilyen esetben a fűrész irányíthatatlanul 

mozog és teljes erővel nekicsapódik a fűrészt működte-

tő személynek. Ez nagy sérülésveszélyt jelent (lásd a 7. 

ábrát). Javasoljuk, hogy csökkentett visszacsapódási 

veszélyű láncot és láncvezetőt használjon.

A visszacsapódás megakadályozása érdekében 
kérjük, hogy a következő biztonsági útmutatások 
szerint járjon el:
• Soha ne fűrészeljen a láncvezető végével, még a fűré-

szelés megkezdésekor sem! Fokozott óvatossággal jár-

jon el, amikor egy megkezdett fűrészelést kell tovább 

folytatnia!

• A fűrészelés megkezdésekor a láncfűrésznek már járnia 

kell!

• Gondoskodjon arról, hogy a fűrészlánc mindig megfe-

lelően meg legyen köszörülve.

• Soha ne fűrészeljen egyszerre egynél több ágat! Ágak 

lefűrészelésekor ügyeljen arra, hogy semmilyen más 

ághoz ne érjen hozzá.

• Feldaraboláskor figyeljen az egymáshoz túl közel fekvő 

fatörzsekre. Ha lehetséges, használjon fűrészbakot.

A LÁNCFŰRÉSZ SZÁLLÍTÁSA

Szállítás előtt a láncfűrész csatlakozódugóját mindig húz-

za ki az elektromos csatlakozóaljzatból. A láncvezetőre és 

a láncra húzza rá a műanyag burkolatot.

VI. Beindítás előtt
A tápfeszültségnek és az áramerősségnek az adattáblán 

megadott értékeknek kell megfelelnie. 

FIGYELEM! 

A fűrész indításakor az áramfelvétel megnövekszik 
(ún. lökőáram). Amikor a fűrésszel dolgozik, 16A-es 
áramvédő biztosítékot kell használni.

A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy 

a láncfűrész szabályosan működik-e, illetve működtetése 

biztonságos-e. Azt is ellenőrizze, hogy a kenőrendszer és 

az olajszintmutató megfelelően működőképes-e (1. ábra, 

16. sz. pozíció). Ha az olajszint az alsó jeltől kb. 5 mm-re 

van, feltétlenül olajat kell betölteni. Ha az olajszint a jel 

fölött van, nyugodtan lehet dolgozni. 

„Az automatikus kenés ellenőrzése“ című, alább található 

rész útmutatása szerint győződjön meg a kenőrendszer 

megfelelő működéséről.

Ellenőrizze a lánc feszességét, szükség esetén feszítse 

meg a láncot (lásd „A fűrészlánc feszítése“ című fejeze-

tet). Ellenőrizze, hogy a láncfék szabályosan működik-e 

(lásd még „A láncfék kioldása” című fejezetet).

A FŰRÉSZ LÁNCVEZETŐJÉNEK ÉS 

LÁNCÁNAK SZERELÉSE (1, 2. ÁBRA)

A láncfűrésznek nem szabad a hálózatra csatlakoz-
tatva lennie.
A láncfűrészt a gyártó szétszerelt állapotban szállítja. 

A gép éles élei okozta sérülések megelőzése érdekében 

javasoljuk, hogy a gép összeszerelését és a lánc feszítését 

kesztyűben végezze. A szerelés vagy a karbantartás 

megkezdése előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót az 

elektromos csatlakozóaljzatból.

Lazítsa meg a láncfeszítő készülék biztosítóanyáját (1. 

ábra, 5. sz. pozíció), lazítsa meg a láncot a feszítőanya 

segítségével (1. ábra, 6. sz. pozíció). Az anyát az óramuta-

tó járásával ellentétes irányba forgassa addig, amíg a lánc 

laza nem lesz. Teljesen csavarozza ki a biztosítóanyát 
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(1. ábra, 5. sz. pozíció), és utána vegye le a lánc hajtóke-

rekének műanyag burkolatát (1. ábra, 7. sz. pozíció). Ha 

a láncvezetőre nincs rászerelve feszítőkészülék, rá kell 

szerelni. A szerelést a következőképpen végezze: Tegye 

be a feszítőkészüléket a görgővel együtt (1. ábra 17 sz. 

pozíció) a láncvezetőn lévő furatba, és a másik furatba 

csavarozza be a csavart (1  ábra 22 sz. pozíció) és szorosan 

húzza meg. Ügyelni kell arra, hogy a csavar (1. ábra, 22 sz. 

pozíció) a szerelés után a láncvezető alsó részére kerül-

jön, vagyis ne a kenőolaj-adagoló nyílás környezetében 

legyen (ebben az esetben a láncvezető és a lánc kenése 

nem működne). Most ellenőrizze a lánc fogainak irányát. 

A láncfeszítés egyes lánctagokon nyíllal jelölt irányának 

meg kell felelnie a fűrész korpuszán a hajtókerék alatt 

jelölt iránynak. Rögzítse a láncvezetőt függőleges hely-

zetben, és felülről tegye be a láncot megfelelő irányban 

a láncvezető kerületén lévő horonyba. Ezután tegye rá 

a láncvezetőt a rögzítőcsavarra (1. ábra, 19. sz. pozíció). 

A lánc szabad végét húzza rá a hajtókerék (1. ábra, 18. 

sz. pozíció) fogazott részére a láncvezető síkjában. Tegye 

vissza a hajtókerék műanyag burkolatát és enyhén húzza 

meg az anyát (1. ábra, 5. sz. pozíció). A munka megkezdé-

se előtt még megfelelően meg kell feszíteni a láncot.

A FŰRÉSZLÁNC MEGFESZÍTÉSE

Biztosítsa, hogy a lánc megfelelően illeszkedjen a láncve-

zető kerületén lévő horonyba. Forgassa el a feszítőanyát 

(1. ábra, 6. sz. pozíció) az óramutató járásával megegyező 

irányba (a lánc megfeszítésekor), vagy az óramutató já-

rásával ellentétes irányba (a lánc meglazításakor) addig, 

amíg el nem éri a lánc megfelelő feszítését (ha a feszí-

tőanyát (6a. sz. pozíció) nem lehet könnyen elforgatni, 

a biztosítóanyát (1. ábra, 5. sz. pozíció) enyhén lazítsa 

meg). Szorosan húzza meg a feszítőkészülék biztosító-

anyáját (1. ábra, 5. sz. pozíció). 

Ne feszítse meg túlságosan a láncot. Hideg állapotban 

a helyesen megfeszített láncot a láncvezető középső 

részén a horonyból kb. 3-5 mm-rel ki lehet emelni.

Meleg állapotban (amikor működés közben a gép fel-

melegszik), a fűrészlánc megnyúlik és meglazul. Ezután 

fennáll az a veszély, hogy teljesen kiugrik a vezetőho-

ronyból. Munkavégzés közben ezért bizonyos idő után 

a láncot újra meg kell feszíteni. Ne feledje azonban, 

hogy amennyiben felmelegedett állapotban megfeszíti 

a láncot, akkor a fűrészelés befejezése után azt újra meg 

kell lazítani. Ellenkező esetben, mivel a lánc lehűléskor 

megrövidül, túl feszessé válik, ami a gép egyes alkatré-

szeinek a megrongálódásához vezethet.

A teljesen új láncot kb. 5 percig be kell járatni. Ez alatt az 

idő alatt nagyon fontos a lánc kenése. A bejáratás után 

ellenőrizze a lánc feszességét, szükség esetén feszítse 

meg a láncot. 

Ha a lánc feszessége nem megfelelő, akkor gyorsan kopik 

a láncvezető és a lánc hajtókereke (a lánckerék).

A HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 

RÖGZÍTÉSE (4. ÁBRA)

Kizárólag kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt 

szabad használni. A hosszabbító kábel maximális hossza 

75 m. A kábelvezeték keresztmetszetének legalább 1,5 

mm2-nek kell lennie (szigetelés nélkül). Csatlakoztassa 

a hosszabbító kábelt a láncfűrész kábeléhez és a hátsó 

markolaton lévő kábeltartóba helyezve rögzítse. A 30 

m-nél hosszabb hosszabbító kábelek csökkentik a fűrész 

teljesítményét.

LÁNCKENŐ OLAJ UTÁNTÖLTÉS (1. ÁBRA)

Mielőtt leveszi a tartály fedelét, tisztítsa meg, hogy ne 

kerüljön a tartályba szennyeződés. Fűrészelés közben 

ellenőrizze az olajtartályban lévő olaj mennyiségét az 

olajszintmutatón (1. ábra, 16. sz. pozíció). A tartály fede-

lét gondosan zárja le, és a kiömlött olajat törölje le.

A LÁNC KENÉSE

A lánc és a láncvezető túlzott kopásának elkerülése 

érdekében fűrészelés közben egyenletes kenést kell 

biztosítani. A kenés automatikus. Soha ne dolgozzon 

lánckenés nélkül. Ha a lánc szárazon fut, igen rövid idő 

alatt súlyosan megrongálódik az egész vágóberendezés. 

Ezért minden használat alkalmával ellenőrizni kell mind 

a kenés megfelelő működését, mint pedig az olajszint-

mutatót (1. ábra, 16. sz. pozíció). Soha ne használja 

a fűrészt, ha az olajszint a „Min“ jel alá csökken.

• MIN.: Ha az olajszintmutató (1. ábra, 16. sz. pozíció) 

alsó szegélyétől felfelé csak kb. 5 mm magasságban 

van az olajszint, olajat kell utántölteni.

• MAX.: Annyi olajat töltsön utána, hogy az olaj a kém-

lelőüveget teljesen elfedje.
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AZ AUTOMATIKUS KENÉS ELLENŐRZÉSE

A munka megkezdése előtt ellenőrizze a lánc auto-

matikus kenését és az olajszintmutatót. Kapcsolja be 

a láncfűrészt, és tartsa a föld fölé emelve. Ügyeljen arra, 

hogy a fűrész ne érjen le a földre. Biztonsági okok miatt 

az a legmegfelelőbb, ha a fűrész legalább 20 mm távol-

ságra van a földtől. Ha ekkor az alátét-tálcán olajcseppek 

láthatók, akkor a lánckenés megfelelően működik. Ha 

egyáltalán nem jelennek meg olajnyomok, próbálja 

megtisztítani az olajkilépő nyílást (2. ábra 21. sz. pozíció) 

és a láncfeszítés felső nyílását, vagy kérjen tanácsot 

a szerviztől. A könnyebb ellenőrzés érdekében javasoljuk, 

hogy az ellenőrzést egy darab kartonpapír fölött végezze, 

amelyen az olajcseppek jól láthatók. Fűrészelés közben az 

olajszintet 15 percenként ellenőrizze.

LÁNCKENŐ ANYAGOK

Kenőanyagként a kereskedelemben kapható, 24,0-41,0 

mm2/s kinematikai viszkozitású olajokat használjon. 

A fűrészlánc élettartama nagymértékben függ az 

alkalmazott kenőanyag minőségétől. Nem szabad régi 

olajat használni! A lánckenő anyagot kizárólag az előírá-

soknak megfelelő tartályban tárolja. A lánc kenéséhez 

mindenképpen csak motorfűrészek kenésére szolgáló, 

tiszta, ökológiai, biológiailag lebomló olajat használjon. 

Javasoljuk pl. a következő olajok használatát: Shell 

Kettensägenöl Bio N vagy OMV Biosegarol H 120, OMV 

Biosegarol E 100 / E 60. Soha ne használjon a kenésre más 

rendeltetésű olajat (pl. motorolajat).

LÁNCVEZETŐ

A láncvezető (1. ábra, 8. sz. pozíció) a homlokrészen és az 

alsó részen különösen erős kopásnak van kitéve. Az egy-

oldalas kopás elkerülése érdekében a lánc köszörülésekor 

mindig forgassa a láncvezetőt. A láncvezető forgatásakor 

a feszítőkészüléket forgatni kell (lásd „A láncvezető és 

a fűrészlánc szerelése” című fejezetet).

LÁNCHAJTÓ KERÉK

A rá ható terhelés miatt a hajtókerék (1. ábra, 18. sz. 

pozíció) különösen nagy kopásnak van kitéve. Ha a kerék 

fogain mély barázdák láthatók, akkor a kereket ki kell 

cserélni. Kopott hajtókerék használata esetén rövidebb 

lesz a lánc élettartama. A hajtókerék cseréjét bízza arra 

feljogosított szervizre.

LÁNCBURKOLAT

Miután befejezte a fűrészelést, illetve bármikor, ha 

szállítani akarja a láncfűrészt, a láncra rá kell tenni 

a védőburkolatot. 

LÁNCMEGÁLLÍTÓ BIZTONSÁGI FÉK

Visszacsapódás esetén a fűrész felfelé irányuló mozgása 

aktiválja a láncmegállító biztonsági féket (1. ábra, 3. sz. 

pozíció). Az elülső kézvédő pajzsot a kézhát előre nyomja. 

Ennek az a következménye, hogy a láncfűrész ill. a motor 

0,15 másodpercen belül megáll (3. ábra, I. sz. pozíció). 

Ezzel megelőzzük a sérülést ill. azt, hogy a mozgásban lévő 

fűrészlánc megrongálja a környezetében lévő tárgyakat.

A LÁNCFÉK KIOLDÁSA

A láncfűrész újbóli használhatósága érdekében a láncféket 

ki kell oldani. Először kapcsolja ki a láncfűrészt, majd 

nyomja vissza az elülső pajzsot (1. ábra, 3. sz. pozíció) füg-

gőleges helyzetbe úgy, hogy visszaessen a helyére (3. ábra, 

H pozíció). A láncfék most újra teljesen működőképes.

A FŰRÉSZLÁNC KÖSZÖRÜLÉSE

A fűrészt gyorsan és megfelelően megköszörültetheti 

szakboltban, ahol meg is vásárolhatók a lánc köszörülésé-

hez szükséges speciális készülékek, amelyek segítségével 

saját maga is meg tudja köszörülni a láncot. Kérjük, hogy 

a lánc gyártójának útmutatásai szerint járjon el. 

A láncot megköszörült és tiszta állapotban tartsa, hogy 

jól és biztonságosan lehessen vele dolgozni.

BEINDÍTÁS

A motoros fűrésszel történő munkavégzéskor mindig 

viseljen megfelelő védőszemüveget, hallásvédő eszközt, 

védőkesztyűt és védőruházatot! A láncfűrésznek bizton-

sági be/kikapcsoló gombja van. A be/kikapcsoló (1. ábra, 

14. sz. pozíció) lenyomása előtt  be kell  nyomni a biztosí-

tó gombot (1. ábra, 12. sz. pozíció), és ezt a nyomógom-

bot a be/kikapcsoló gomb lenyomása alatt benyomva 

kell tartani (1. ábra, 14. sz. pozíció). Ha a láncfűrész nem 

működik, az elülső kézvédőn meg kell lazítani a láncféket 

(1. ábra, 3. sz. pozíció) – lásd a „Láncmegállító biztonsági 

fék“ és „A láncfék kioldása“ című fejezetet. Bekapcsolás 

után a láncfűrész azonnal nagy sebességgel indul.

KIKAPCSOLÁS 

A motor a hátsó markolaton lévő be/kikapcsoló gomb 

kioldásakor leáll (1. ábra, 14. sz. pozíció). Az elektronikus 
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fék aktiválásakor a szikrázás normális jelenség, és az 

semmilyen módon nem veszélyezteti a fűrész működését.

A LÁNCFŰRÉSZ MEGÓVÁSA

Soha ne használja a láncfűrészt esőben vagy nedves kör-

nyezetben. Ha a hosszabbító kábel megrongálódik, azon-

nal húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzat-

ból. Soha ne dolgozzon sérült kábellel. Ellenőrizze, hogy 

a fűrész nem sérült-e. A szerszám további működtetése 

előtt ellenőrizze a biztonsági berendezéseket, valamint 

azt, hogy bármilyen  módon vagy elővigyázatlanságból 

alkatrészek nem rongálódtak-e meg. Ellenőrizze, hogy  

a mozgó alkatrészek megfelelően működnek-e. Minden al-

katrészt megfelelően kell összeszerelni és azoknak a lánc-

fűrész helyes működéséhez szükséges összes feltételt 

teljesíteniük kell. Ha a jelen üzemeltetési utasítások nem 

tartalmaznak más rendelkezést, bármely megrongálódott 

biztonsági berendezést és alkatrészt azonnal szakszerűen 

meg kell javítani vagy a szervizben ki kell cserélni.

VISSZACSAPÓDÁS (7. ÁBRA)

A visszacsapódás a láncvezető vissza- és felfelé irányuló 

hirtelen mozgása. Akkor következhet be, ha a fűrészlánc 

a láncvezető végén akadályba ütközik. Ellenőrizze 

a fűrészelendő anyag szilárd rögzítését. A fűrészelendő 

anyag elcsúszás elleni biztosítására alkalmazzon befogó 

készüléket. A befogó készülék megkönnyíti a láncfűrész 

két kézzel történő működtetését. A visszacsapódás 

következménye az, hogy a fűrész irányíthatatlanul 

viselkedik, továbbá a lánc meglazul és kicsorbul. 

A visszacsapódás veszélyét növeli a rosszul megköszö-

rült lánc. A baleseteket el lehet kerülni azzal, ha nem 

a láncvezető végével fűrészel, mert az a fűrész hirtelen 

visszafelé ugrásának okozója lehet. 

A fűrésszel történő munkavégzéshez mindig teljes 
védőfelszerelést és védőruházatot használjon. Soha 
ne fűrészeljen vállmagasság fölött.

VII. Javaslatok 
a láncfűrész használatára

FA FŰRÉSZELÉSE (5, 6 ÁBRA)

Fa fűrészelésekor tartsa be a biztonsági útmutatásokat és 

a következőképpen járjon el: Ellenőrizze, hogy a fűrésze-

lendő fa nem tud-e elcsúszni. A rövid fadarabokat fűrésze-

lés előtt rögzítse. Kizárólag fát vagy fából készült tárgyakat 

fűrészeljen. Fűrészelés közben ügyeljen arra, hogy a lánc 

ne érintkezzen kővel vagy szeggel, mert a fűrész ezeket 

elkaphatja, és a fűrészlánc megrongálódhat. Ügyeljen arra, 

hogy a működő fűrész ne érjen hozzá drótkerítéshez vagy 

a földhöz. Amennyiben lehetséges, ágak fűrészelésekor 

támassza neki a fűrészt a fogazott támasszal a fának, és ne 

a láncvezető végével fűrészeljen. Ügyeljen az akadályokra, 

például a fatönkökre, a gyökerekre, a gödrökre és kiemel-

kedésekre, mert ezekben elbotolhat.

A láncnak mozgásban kell lennie, mielőtt a fával 
érintkezik.

Bekapcsolás: Nyomja le a biztonsági nyomógombot (1. 

ábra, 12. sz. pozíció), utána pedig a főkapcsolót (1. ábra, 

14. sz. pozíció ). Helyezze a támasz (1. ábra, 14. sz. pozí-

ció) legalsó fogát a fára. Emelje meg a láncfűrészt a hátsó 

markolatnál (1. ábra, 1. sz. pozíció) fogva és fűrészeljen 

bele a fába. Húzza vissza egy kicsit a láncfűrészt, és 

helyezze lejjebb a fogat. Óvatosan dolgozzon az olyan 

fával, amely szilánkokra forgácsolódik, mert a fa darabjai 

szétrepülhetnek.

Kikapcsolás: A motor megáll, ha a főkapcsolót elengedi.

MEGFESZÍTETT FA (10 – 13. ÁBRA)

10 ábra: Felső oldal megfeszítve

Veszély: a fa felfelé kirepül!

11 ábra: A fatörzs alsó oldala megfeszítve

Veszély: a fa lefelé fog elmozdulni!

12 ábra: Vastag fatörzsek és nagy feszítés

Veszély: a fa hirtelen és nagy erővel mozdul el

13 ábra: A fatörzs mindkét oldala megfeszítve

Veszély: a fa oldalra fog elmozdulni!

FÁK KIVÁGÁSA

Fák kivágásakor tartson be minden biztonsági előírást és 

a következőképpen járjon el:

A láncfűrészt csak olyan fák kivágására szabad használni, 

amelyek átmérője kisebb, mint a láncvezető aktív részének 

hosszúsága. Ha a fűrész lánca beszorul, faék segítségével 

szabadítsa ki. 
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Veszélyzóna: A dőlő fa más fákat is letörhet. 

A veszélyzóna ezért a kidöntendő fa hosszúságának 

kétszerese (14. ábra).

A fák kivágása veszélyes, és gyakorlati tapasztalat 

szükséges hozzá. Ha Ön kezdő vagy nincs tapasztalata, 

ne próbálkozzon saját maga oktatásával, hanem vegyen 

részt szakképzésen.

A FAKIVÁGÁS MENETE (15. ÁBRA)

• Először becsülje meg a dőlés irányát. Vegye figyelembe 

a fakorona súlypontját és a szél irányát. Kapcsolja 

be a láncfűrészt anélkül, hogy az a fával érintkezne. 

A dőlés irányában fűrészeljen be a fába iránybevágást, 

a fatörzs kb. 1/5-1/3 részéig. Ez a rés megadja a fa szá-

mára a dőlés irányát és vezetését.

• Ellenőrizze a dőlés irányát: Ha módosítania kell az 

iránybevágást, akkor az új befűrészelést a fatörzs teljes 

szélességében végezze.

• Alkalmas módszerrel (hangos kiáltással vagy más 

hangjelzéssel) figyelmeztesse a környezetet, hogy 

dőlni fog a fa.

• Csak most készítse el a vízszintes befűrészelést (fűré-

szelés hátulról) az iránybevágással szembeni oldalon. 

A fűrészelést hátulról mindig a fatörzs átmérőjének 

kb. 1/10 részével az iránybevágás alsó síkja fölött kell 

vezetni. A bevágásba tegyen be idejében ékeket.

• A fűrésznyomok között hagyjon a fatörzs átmérő kb. 

1/10 részének megfelelő vastagságú „hidat“, amely 

irányító csuklóként fog működni. Ha az egész fatörzset 

átfűrészeli, akkor a fa hirtelen dől ki.

• A hátulsó befűrészelésbe ék behelyezésével döntse ki 

a fát, ne pedig úgy, hogy keresztülfűrészeli.

• Mihelyt elkezd dőlni a fa, lépjen hátra, és figyeljen 

a fakoronára és a dőlő ágakra. Várjon addig, amíg 

a fakorona mozgása megszűnik. Ne folytassa a munkát 

olyan fakorona alatt, amely összeakadt a körülötte lévő 

fák ágaival.

Nagyon vigyázzon a fatörzs végénél – visszacsapód-
hat vagy ellökődhet!

Ne végezzen fakivágást a következő esetekben:
• ha nem tudja felismerni a tárgyakat a veszélyzónán 

belül, pl. azért mert köd van, esik az eső, hófelhők 

vannak az égen vagy félhomály van.

• ha a dőlés irányát nem lehet megbízhatóan megbe-

csülni azért, mert fúj a szél vagy széllökések vannak. 

Fákat lejtős terepen, jégen és fagyos vagy nedves föl-

dön csak akkor lehet biztonságosan kivágni, ha a lábát 

biztonságosan meg tudja támasztani.

VIII. Karbantartás és 
tisztítás

FIGYELEM! 

Mindig húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, 

mielőtt a láncfűrészen bármilyen karbantartási vagy 

tisztítási műveletet végez.

Tartsa be a kenésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó 

utasításokat, rendszeresen ellenőrizze a láncfűrész 

hálózati csatlakozóvezetékét, és ha megsérült, javít-

tassa meg a szerszámot arra feljogosított szervizben. 

Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbító kábeleket, és ha 

sérültek, cserélje ki őket. A markolatot tartsa szárazon és 

tisztán, óvja az olajtól és a zsírtól. A motorburkolaton lévő 

hűtőfuratokat mindig tartsa tisztán, és azokat akadályok 

ne takarják le. Csak olyan karbantartást szabad végezni, 

amely ezekben az üzemeltetési utasításokban szerepel. 

A karbantartással kapcsolatos egyéb munkákat csak 

arra feljogosított szakszerviz végezhet el. Az elektromos 

fűrészt semmilyen módon ne alakítsa át, mert azzal 

annak biztonságos működését veszélyezteti. Ha gondos 

gyártási és ellenőrzési műveleteink ellenére a láncfűrész 

meghibásodik, arra feljogosított szervizben meg kell 

javítani. Ha bármilyen kérdése van vagy pótalkatrészt 

rendel, mindig adja meg a termék típusjelölését és 

gyártási sorozatszámát.

A fűrész elektromos részein bármely átalakítást vagy 

javítást csak megfelelő képzettséggel rendelkező villany-

szerelő végezhet. Ez a szénkefék cseréjére is vonatkozik.

38

IX. Tárolás
A láncfűrészt biztonságos helyen kell tárolni. 

A használaton kívüli fűrészt tisztán, sík felületen és 

száraz, gyermekek számára nem hozzáférhető helyen 

kell tartani.

Ha a fűrészt 1 hónapnál hosszabb ideig tárolja, ki kell 

önteni a kenőolajat az olajtartályból és a kenőrendszert 

tiszta, ásványolaj-alapú motorolajjal át kell öblíteni. Ezzel 

megakadályozható, hogy a kenőrendszerben a bioló-

giailag lebomló olaj eliszaposodjon. Az átöblítést úgy 

végezze, hogy a tartályba öntsön egy kevés ásványolaj-

alapú motorolajat, működtesse a fűrészt kb. 15 percig 

üresjáratban, majd öntse ki a maradék olajat a tartályból 

egy megfelelő edénybe. Ha az olaj kiömlik, azonnal 

törölje fel. Ne öntse ki az olajat a földre, a csatornába, 

illetve a természetbe.

Ha a fűrészt hosszabb ideig tárolja, javasoljuk, hogy 

a korrózióvédő bevonattal nem rendelkező acél alkatré-

szeket konzerválja konzerváló olajjal  – ezzel megakadá-

lyozza ezeknek az alkatrészeknek a korrózióját.

Vigyázat: a fűrész tárolásakor kis mennyiségű kenőolaj 

folyhat ki. A fűrészt ezért megfelelő anyagú alátéten 

tárolja, és akadályozza meg, hogy az olaj az alátéten 

kívülre kerüljön.

X. 
Hulladékmegsemmisítés
A termék élettartamának végén a keletkezett hulladék 

megsemmisítése során az érvényes jogszabályoknak 

megfelelően kell eljárni. A termék elektromos/elektroni-

kus alkatrészeket tartalmaz. Ne dobja a vegyes hulladék-

ba, hanem adja le a hulladék-feldolgozónak vagy vigye 

oda, ahol visszaveszik vagy az ilyen jellegű hulladékok 

külön gyűjtőhelyére. A feltöltött üzemi anyagok veszélyes 

hulladékok. Ezeket az érvényes jogszabályoknak megfe-

lelően és gyártójuk útmutatásainak 

megfelelően kezelje.
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Probléma Lehetséges ok Javasolt intézkedés

A motor nem jár

Nincs áram

Ellenőrizze a csatlakozóaljzatot, a kábelt és a csatlakozódugót.

Ha sérült a kábel, szakszervizben meg kell javítani.

Tilos a kábelt szigetelőszalaggal javítani.

A sérült kapcsolókat a szervizzel kell kicseréltetni.

A láncfék aktiválva van Lásd a „Láncfék“ és „A láncfék kioldása“ című fejezetet.

A szénkefe hibája Gondoskodjon a szénkefék cseréjéről, forduljon a szervizhez.

A lánc nem mozog A láncfék aktiválva van Ellenőrizze a láncféket, szükség esetén oldja ki a láncféket. 

A fűrészelési teljesít-

mény nem elegendő

Tompa a lánc Köszörülje meg a láncot.

Láncfeszesség Ellenőrizze a lánc feszességét.

A fűrész 

nehezen vág

A lánc kiugrott 

a láncvezetőből
Ellenőrizze, hogy a lánc szabályosan van-e felhelyezve.

A lánc melegszik
A lánc kenése Ellenőrizze az olajszintet.

Ellenőrizze a lánc kenését.

Hibajavítás
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Garanciális feltételek
• A garanciális feltételeket részletesen a jótállási jegy 

tartalmazza.

• Az eladó köteles a fogyasztó számára az árut bemutatni 

és a jótállási jegyet szabályosan kitölteni. A jótállási 

jegybe minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés 

időpontjában kell bevezetni.

• A termék kiválasztásakor át kell gondolni, hogy a 

termék a kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem 

lehet reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg az 

elvárásainak.

• Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket a 

szabályosan kitöltött jótállási jegy eredeti példányával 

és a vásárlást igazoló bizonylattal együtt kell átadni a 

viszonteladónak, a termék megvásárlásának helyén.

• A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák és 

a technológiai kialakítás miatti meghibásodásokra 

vonatkozik.

• Reklamáció esetén az árut tiszta állapotban, portól és 

szennyeződésektől mentesen kell átadni. 

• A szerviz nem felelős azokkal a tartozékokkal kapcsolat-

ban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszerelésé-

hez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozé-

kot nem lehet levenni a termék károsodása nélkül.

A GARANCIA NEM 

VONATKOZIK A KÖVETKEZŐKRE:

• a gyártó által megadott rendeletetéstől eltérő alkalma-

zás miatti hibákra;

• a nem megfelelő kezelés, szállítás vagy nem megfelelő 

tárolás okozta károsodásokra;

• külső mechanikai hatások, hőhatás vagy vegyi behatá-

sok miatti károsodásokra;

• az áru szokásos használatból eredő elhasználódására;

• a szokásos otthoni alkalmazásokon túlmenően, különö-

sen pedig vállalkozási céllal üzemeltetett termékre.

Megszűnik továbbá a garancia abban az esetben, ha a 

felhasználó bármilyen szakszerűtlen változtatást vagy 

javítást végzett vagy kísérelt meg a berendezésen, kivéve 

a használati útmutatóban megadott tevékenységeket.

EXTOL 405612
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EK megfelelőségi nyilatkozat

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés, működési elve és kialakítása alapján, 
amely megegyezik a forgalomba hozott berendezés működési elvével és kialakításával, megfelel a kormányrendeletben 

előírt, vonatkozó biztonsági követelményeknek. Általunk jóvá nem hagyott módosítások 
esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol 405612
2000 W teljesítményű elektromos láncfűrész

tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:

EN 50144-1:2003+A1+A2, EN 50144-2-13:2002, EN 61000-3-2:2000+A14, EN 61000-3-11:2000, 

EN 55014-1:2002+A1+A2, EN 55014-2:2001+A1

illetve az alábbi irányelvekkel összhangban történt:

2006/95/EGK; a 91/263/EGK, a 92/31/EGK és a 93/68/EGK jogszabállyal módosított 89/336/EGK;

98/37/EGK; 2000/14/EGK, 86/594/EGK

ES Mőségi bizonyítvány az AE 50043417, CC 50043414, AN 50025213

számú jegyzőkönyv alapján került kiállításra kiadva a TÜV Rheinland GmbH, Köln. 

A garantált akusztikus teljesítmény: 101 dB(A) 

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jellel jelölték meg: 07

Zlín, 2007. január 8.

   

 

Martin Šenkýř

a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja
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