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POLSKI - 1

Przykład tabliczki znamionowej wyrobu

Legenda tabliczki znamionowej wyrobu

1. Gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodny z rozporządzeniem 2000/14/WE

2. Nazwa i adres producenta

3. Rok produkcji (ostatnie dwie cyfry; np.: 03 = 2003)

4. Numer identyfikacyjny wyrobu

5. Nr serii

6. Model

7. Znak zgodności WE

1. POKRYWA CYLINDRA

2. UCHWYT PRZEDNI

3. HAMULEC ŁAŃCUCHA Z OSŁONĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ

ODBICIU

4. URUCHOMIENIE

5. ZBIORNIK OLEJU ŁAŃCUCHA

6. RĄCZKA URUCHAMIAJĄCA

7. ŚRUBY REGULUJĄCE, GAŹNIK

8. ZASYSACZ/CHOKE

9. UCHWYT TYLNY

10. WYŁĄCZNIK ZATRZYMUJĄCY

11. ZBIORNIK PALIWA

12. TŁUMIK

13. ŁAŃCUCH

14. PROWADNICA

15. OSTROGA

16. KOŁEK BLOKUJĄCY ŁAŃCUCH

17. OSŁONA SPRZĘGŁA

18. PRZYCISK PRZYSPIESZACZA

19. BLOKADA PRZYCISKU PRZYSPIESZACZA

20. ŚRUBA NAPINANIA ŁAŃCUCHA

21. OSŁONA PIŁY

22. OSŁONA TYLNA PRAWEJ RĘKI

23. KLUCZ

24. INSTRUKCJA OBSŁUGI

25. DEKOMPRESOR

A. OPIS OGÓLNY
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Dokładnie i z uwagą

przeczytać instrukcję

Ochronne ubranie robocze:

Kask, nauszniki oraz okulary ochronne

lub chroniące twarz osłony

Odpowiednie rękawice ochronne

Wysokie buty ochronne

Hamulec włączony / wyłączony

Nie palić tytoniu podczas wlewania

paliwa oraz podczas użytkowania

Uwaga

Mieszanka oleju/benzyny

Trzymać zawsze dwoma rękami

Niebezpieczeństwo wystąpienia 

odbicia

Zasysacz/Choke

Kontrola i/lub konserwacja winny być

wykonywane przy wyłączonym silniku

oraz przy wyłączniku w pozycji stop

Prawidłowy kierunek ogniw łańcucha

Wyłączenie urządzenia

Olej łańcuchowy

W celu uniknięcia wypadków urządzenie należy używać we właściwy sposób.

Należy stosować się do zaleceń i instrukcji obsługi w celu zapewnienia w miarę

bezpiecznego i wydajnego użytkowania wyrobu. Spoczywa na użytkowniku

zastosowanie się do zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji

obsługi dołączonej do wyrobu.

Środki ostrożności

Znaczenie symboli
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B. OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do cięcia drewna. 

Zespół  silnika jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania z zalecanym ospr-

zętem tnącym.

Uwaga! Urządzenie może być niebezpieczne.  Niewłaściwe jego użytkowanie

może spowodować obrażenia, nawet śmiertelne, operatora lub osób trzecich.

Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny, należy przeczytać w całości i z

uwagą instrukcję obsługi i upewnić się, czy jej treść została w pełni zrozumiana.

1. Nie należy użytkować omawianej maszyny w przypadku

zmęczenia, będąc pod wpływem działania lekarstw, nar-

kotyków lub alkoholu, bądź wykazując jakiekolwiek zabur-

zenia psycho-fizyczne, które mogłyby spowodować ogra-

niczenia w zakresie wzroku, biegłości oraz zdolności do

pracy z wykorzystaniem potencjalnie niebezpiecznego

urządzenia, itd.

2. Należy zawsze stosować homologowaną odzież oraz

akcesoria ochrony osobistej:

• przylegającą do ciała odzież z zabezpieczeniem przeciw

przecięciu

• wysokie buty ochronne z zabezpieczeniem przeciw

przecięciu, ze stalowym czubkiem oraz z podeszwą

zapobiegającą poślizgnięciu.

• zabezpieczające przed przecięciem rękawice ochronne

• okulary ochronne bądź ochronna osłona twarzy

• nauszniki ochronne 

• zhomologowany kask ochronny zabezpieczający przed

uderzeniem spadających przedmiotów lub przed

wystającymi częściami drzew.

3. Nie należy nosić szali, branzolet lub jakiegokolwiek inne-

go przedmiotu mogącego zaplątać się w urządzenie bądź

w  ogniwa ciągnące łańcucha.

4. Urządzenie winno być użytkowane wyłącznie przez odpo-

wiednio przeszkolone osoby dorosłe. 

5. Można pożyczyć maszynę wyłącznie osobom

posiadającym doświadczenie i które zapoznały się z zasa-

dami właściwego użytkowania maszyny. Wraz z maszyną

należy zawsze przekazać niniejszą instrukcję obsługi i

upewnić się czy zostanie ona należycie przeczytana i zro-

zumiana w każdej swej części.

6. Długotrwałe użytkowanie urządzenia bądź innych narzęd-

zi naraża operatora na wibracje, które mogą wywołać

„napadową sinicę palców” (choroba Raynauda). Może to

spowodować ograniczenie odczuwania zmian tempera-

tury w dłoniach, a także ogólne zmniejszenie czucia. W

związku z tym, jeśli użytkownik w regularny i długotrwały

sposób wykorzystuje urządzenie, powinien dokładnie kon-

trolować stan swoich dłoni i palców. W przypadku zaob-

serwowania wyżej wymienionych objawów, powinien

natychmiast skonsultować się z lekarzem.

7. W celu zagwarantowania najwyższego stopnia bezpiec-

zeństwa i długiej żywotności wyrobu należy stosować

wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria.

Zalecamy wykonywanie kontroli okresowej i jeżeli

okazałoby się to konieczne, naprawy waszego urządzenia

wyłącznie w autoryzowanym serwisie obsługi technicznej

(patrz rozdział  konserwacja).

8. Należy pamiętać, aby osoby i zwierzęta znajdowały się z

dala od miejsca pracy, w odległości co najmniej 10

metrów, lub w odległości równej dwukrotnej długości pnia.

Jeśli byłoby to konieczne, należy zastosować tablice ostrze-

gawcze w celu utrzymania obecnych osób w bezpiecznej

odległości. Sprawdzić, czy obszar pracy jest należycie

uporządkowany i opróżniony. W strefie pracy sprawdzić

należy ewentualnie istniejące zagrożenia, takie jak drogi,

ścieżki, kable elektryczne, niebezpiecznie położone drzewa,

itp.

9. Należy  zwracać zawsze uwagę na otoczenie i brać pod

uwagę potencjalne zagrożenia, które mogą nie zostać

zauważone z powodu  wytwarzanego przez urządzenie

hałasu.

10.Nie należy użytkować urządzenia do cięcia na wysokości

przekraczającej wysokość własnych ramion.

11.Podczas pracy trzymać zawsze urządzenie solidnie obyd-

woma rękami. Prawą dłonią trzymajcie uchwyt tylny, a

dłonią lewą uchwyt przedni. Przy pracy należy przyjąć

zawsze stabilną pozycję, stojąc na obu nogach.

12.Bezwzględnie należy sprawdzić, czy zna się sposób w

jaki, w nagłym przypadku, wyłączyć silnik.

13.Nie należy wykonywać pracy na drzewach, jeśli nie

przeszło się specjalnego szkolenia w tym zakresie i nie

posiada się odpowiedniego sprzętu (pasów, lin, haków

zabezpieczających, itp.).

14.Nie należy nigdy używać urządzenia w stanie uszkod-

zonym, niekompletnym, lub gdy nie jest właściwie zmon-

towane.

15.Nie używać urządzenia, jeżeli zostało one poddane zmia-

nom, które spowodowały, iż nie odpowiada ono danym

początkowym. 

16.Spaliny urządzenia są trujące. Urządzenie należy użytko-

wać wyłącznie w miejscach dobrze wietrzonych. Nie

użytkować urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych

ani w pomieszczeniach lub otoczeniu, gdzie występuje

groźba wybuchu bądź zapalenia.

17.Nie należy przemieszczać urządzenia przy działającym

silniku. W przypadku przenoszenia urządzenia nawet na

niewielką odległość, należy zawsze osłonić łańcuch przy

użyciu odpowiedniej osłony  (osłona prowadnicy) i trzymać

prowadnicę zwróconą do tyłu. Jeśli transport odbywa się

za pomocą pojazdu, urządzenie należy ustawić w stabilnej

pozycji w celu uniknięcia jego przewrócenia i wystąpienia

wycieku paliwa.

18.Nie należy nigdy dotykać łańcucha przy uruchomionym sil-

niku, a nawet jeżeli jest on wyłączony należy szczególnie

uważać, gdyż zęby urządzenia mogą spowodować pora-

nienie. 

19.Dbać o to, aby uchwyty były zawsze suche i czyste.

20.Nie należy użytkować urządzenia, jeżeli wyłącznik łańcu-

cha (hamulec łańcucha) jest wadliwy. Nie należy dotykać
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łańcucha, nawet jeżeli się nie porusza, gdy jest włączony

silnik.

21.Należy upewnić się, że w pobliżu będzie znajdował się

ktoś, kto usłyszy wołanie w przypadku zaistnienia nieszc-

zęśliwego wypadku. Zalecane jest, jeśli pracuje się na

obszarze odizolowanym, by mieć przy sobie apteczkę

pierwszej pomocy oraz jest konieczne, aby ktoś znał miej-

sce, w którym się przebywa.

22.W bezpośrednim pobliżu miejsca pracy powinna znajdo-

wać się gaśnica, tak aby można było natychmiast zainter-

weniować w przypadku wystąpienia pożaru. 

23.Nie należy wykonywać pracy w przypadku niekorzystnych

warunków atmosferycznych (deszcz, wiatr, mgła, itp.).

Praca przy niekorzystnej pogodzie często jest męcząca i

powoduje sytuacje zagrożenia, takie jak np. śliskie

podłoże. Silny wiatr może wywołać zmianę kierunku pada-

nia drzewa, powodując szkody na rzecz osób bądź rzeczy.

24.Nie należy pozostawiać bez nadzoru maszyny z

włączonym silnikiem.

25.Tłumik pozostaje gorący także po wyłączeniu silnika; nie

należy dotykać tłumika jeżeli jest jeszcze ciepły. 

26.Należy zachować niniejszą instrukcję i ponownie zapoz-

C. WYPOSAŻENIE ZABEZPIECZAJĄCE

Uwaga! Nie należy nigdy użytkować urządzenia jeżeli wyposażenie zabezpiec-

zające jest wadliwe lub uszkodzone. Zastosować się należy do zaleceń w

zakresie kontroli, konserwacji i obsługi .

Urządzenie wyposażone jest w  następujące zabezpieczenia:

C 1. HAMULEC ŁAŃCUCHA Z OSŁONĄ

ZAPOBIEGAJĄCĄ ODBICIU

UWAGA!  Urządzenie wyposażone jest w hamu-

lec łańcucha służący, w przypadku wystąpienia

reakcji odbicia, do zablokowania łańcucha w

ciągu kilku milisekund. Mimo zamontowania

tego użytecznego wyposażenia

zabezpieczającego, w celu zagwarantowania

bezpiecznego użytkowania urządzenia, stoso-

wanie się do zaleceń w zakresie bezpieczeńst-

wa opisanych w niniejszej instrukcji, posiada

zasadnicze znaczenie. 

Aby zapobiec i zmniejszyć możliwość wystąpie-

nia zjawiska odbicia, należy zawsze trzymać

solidnie urządzenie obydwoma rękami.

ŕęâî ĺ đčęóřĺň?Co to jest odbicie?

1. Odbicie jest to gwałtowne podrzucenie w górę prowadnicy

w kierunku operatora, kiedy górna część końcówki pro-

wadnicy dotknie jakiegoś przedmiotu. Taki ruch może spo-

wodować utratę kontroli nad urządzeniem.

2. Odbicie następuje zawsze wzdłuż płaszczyzny cięcia pro-

wadnicy. Zazwyczaj odbicie to nagły ruch do góry, lecz

mogą wystąpić także inne okoliczności, w zależności od

pozycji urządzenia podczas cięcia.

3. Odbicie następuje, gdy sektor „ryzyka” prowadnicy

napotyka  jakiś przedmiot.

UWAGA!  Należy pracować zachowując wszel-

kie środki ostrożności oraz starając się, aby

sektor „ryzyka wystąpienia odbicia” nie stykał

się z żadnym przedmiotem.

Kontrola właściwego działania hamulca łańcucha, którą

należy wykonywać codziennie:

4. Hamulec łańcucha (A) jest wyłączony, kiedy dźwignia

hamulca (B) jest zaciągnięta do tyłu i gdy jest zablokowa-

na (łańcuch porusza się).

5. Hamulec łańcucha (A) jest włączony, kiedy dźwignia

hamulca (B) jest przesunięta do przodu (łańcuch jest

zablokowany).  Ruch uruchamia bowiem element

sprężynowy, który naciskając na taśmę hamulca (C) powo-

duje zablokowanie systemu cięgnienia łańcucha (D). 

Uwaga!  Jeżeli w celu włączenia bądź wyłącze-

nia hamulca konieczne  jest użycie nadmiernej

siły lub dźwignia nie porusza się w żadnej z 2

pozycji, NIE NALEŻY W ŻADNYM RAZIE

UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIA!, lecz należy oddać

je do autoryzowanego serwisu obsługi tech-

nicznej.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia, należy

zawsze wykonać kontrolę sprawności hamulca (patrz proce-

dura opisana w rozdziale dotyczącym konserwacji).

Hamulec łańcucha zmniejsza ryzyko wystąpienia nieszczęś-

liwych wypadków, lecz jedynie dzięki ostrożności operatora

można ich uniknąć.

Osłona zabezpieczająca przed odbiciem nie służy wyłącznie

do uruchamiania hamulca łańcucha: zmniejsza także do mini-

mum ryzyko zetknięcia się dłoni z łańcuchem, w sytuacji gdy

uchwyt  wypadnie z ręki. 

Odbicie może wystąpić, jeżeli górna część końcówki prowad-

nicy zetknie się z drewnem lub innym twardym przedmiotem.

Unikać więc należy rozpoczynania cięcia przy użyciu tej częś-

ci łańcucha, która znajduje się w powyższym rogu.

UWAGA!  Hamulec łańcucha nie zapewnia

całkowitego zabezpieczenia, jeżeli urządzenie

jest uruchamiane bez zachowania odpowied-

nich środków ostrożności oraz bez

koniecznych czynności konserwacyjnych.

UWAGA!  Nie należy wyjmować lub naruszać

mechanizmu hamulca łańcucha. W przypadku

nieprawidłowego działania lub konieczności

wymiany jakiejś części, należy zwrócić się

wyłącznie do autoryzowanego serwisu obsługi

technicznej.

Hamulec łańcucha włącza się automatycznie w wyniku inercji,

w przypadku wystąpienia odbicia o szczególnie gwałtownej sile.

W przypadku ruchów mniej gwałtownych, hamulec łańcucha

zostaje włączony przy pomocy lewej ręki. Może być także
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włączony ręcznie, poprzez przesunięcie do przodu dźwigni

hamulca.

UWAGA!  Aby nie dopuścić do uszkodzenia

hamulca, należy przed każdorazowym urucho-

mieniem urządzenia zawsze go wyłączać.

Należy wykorzystywać hamulec łańcucha jako hamulec posto-

jowy, podczas  każdorazowego przemieszczania urządzenia.

C2. ZABLOKOWANIE PRZYCISKU PRZYSPIESZACZA

Mechanizm blokujący przycisk przyspieszacza uniemożliwia

spowodowanie nieumyślnego przyspieszenia.

Kiedy blokada przycisku przyspieszacza (A) zostaje naciśnięta

w uchwycie (w momencie gdy chwyta się urządzenie), przycisk

przyspieszacza zostaje zwolniony (B). Zwalniając uchwyt,

przycisk przyspieszacza i blokada przycisku przyspieszacza

zostają zablokowane w ich pozycji spoczynku. Mechanizm ten

jest uruchamiany przez dwie niezależne  sprężyny powrotne.

W tej pozycji silnik pracuje na minimalnych obrotach. 

UWAGA! Nie należy nigdy użytkować urządzenia, w

którym mechanizm blokowania przyspieszacza jest

na stałe wciśnięty przy użyciu taśmy samoprzylep-

nej, sznurka bądź jakiegokolwiek innego przedmiotu.

C3. KOŁEK BLOKUJĄCY  ŁAŃCUCH

Urządzenie wyposażone jest w umieszczony pod kołem

zębatym kołek blokujący łańcuch. Mechanizm ten ma za

zadanie uniemożliwienie ruchu łańcucha do tyłu, w przypad-

ku jego zerwania lub wypadnięcia z prowadnicy. Poprawne

naciągnięcie łańcucha pozwala w dużej mierze uniknąć tego

typu wypadków (zobacz sekcję “D. Montaż / Demontaż”).

Winna być zawsze wykonywana poprawna konserwacja pro-

wadnicy i łańcucha (patrz rozdział D. „Konserwacja”). 

UWAGA! Nie należy użytkować urządzenia bez

kołka blokującego łańcuch.

C4. TYLNA OSŁONA PRAWEJ DŁONI

Służy do ochrony dłoni w przypadku wypadnięcia lub zerwania

się łańcucha jak również zapewnia chwyt na tylnym uchwycie

w przypadku cięcia większych bądź mniejszych gałęzi.

C. 5  WYGŁUSZANIE DRGAŃ

Urządzenie jest wyposażone w system wygłuszania drgań,

pojawiających się podczas użytkowania urządzenia.

System zabezpieczający przed drganiami zmniejsza możliwość

przeniesienia drgań z zespołu silnika/zespołu cięcia na uchwyty.

Korpus urządzenia, wraz z zespołem cięcia, jest odizolowany

od uchwytów  przy pomocy elementów  wygłuszających. 

C. 6  WYŁĄCZNIK ZATRZYMUJĄCY 

Wyłącznik zatrzymujący powoduje  wyłączenie silnika.

Należy się upewnić, czy potrafimy wyłączyć urządzenie w

każdych okolicznościach.

1. Sprawdzić, czy hamulec łańcucha nie jest włączony, prze-

suwając w tył osłonę zabezpieczającą przed odbiciem w

kierunku uchwytu tylnego.

2. Odkręcić nakrętki mocujące osłonę sprzęgła i wyjąć ją

(hamulec łańcucha). Zamontować prowadnicę na kołkach

mocujących prowadnicę i przesunąć ją maksymalnie do

tyłu, w kierunku czaszy sprzęgła. 

3. Nałożyć łańcuch na czaszę sprzęgła. Umieścić go w

rowku, zaczynając od strony górnej. 

Sprawdzić, czy na górnej stronie prowadnicy naostrzona

część zębów tnących zwrócona jest do przodu. 

4. Naciąg łańcucha jest regulowany przy użyciu śruby (A) i

kołka (B). Przy montażu prowadnicy, kołek umieszczony

na śrubie regulującej naciąg musi zbiegać się  z otworem

w prowadnicy (C). Przy obrocie śruby, kołek regulujący

porusza się wzdłuż niej. Należy zapoznać się z tą regu-

lację przed rozpoczęciem montażu prowadnicy. 

5. Zamontować osłonę sprzęgła (hamulec łańcucha) i

sprawdzić, czy kołek napinający łańcuch znajduje się w

swoim gnieździe umieszczonym na ostrzu. Umieścić

ostrogę w odpowiednim gnieździe położonym na osłonie

sprzęgła, na przeciw 2 kołków mocujących, zgodnie z

rysunkiem. Sprawdzić, czy zęby ciągnące łańcuch zazę-

biły się o  koło napędowe i czy łańcuch jest poprawnie

umieszczony w  rowku prowadzącym. Dokręcić palcami

nakrętki mocujące prowadnicę.

6. Naciągnąć łańcuch przy użyciu odpowiedniej śruby i kluc-

za kombinowanego, dokręcając ją w kierunku zgodnym z

ruchem wskazówek zegara.

7. Podnieść jednocześnie końcówkę prowadnicy. Naciąg jest

prawidłowy, jeżeli łańcuch znajduje się w rowku, który bie-

gnie wokół prowadnicy. Przesuwanie palcami łańcucha

powinno odbywać się bez żadnego wysiłku.

Dokręcić do oporu nakrętki unosząc w górę końcówkę pro-

wadnicy. Do montażu i napinania łańcucha używać należy

zawsze klucz kombinowany.

Należy często sprawdzać naciąg łańcucha,  aż do zakończe-

nia okresu docierania. Poprawnie naciągnięty łańcuch

zapewnia lepszą jakość cięcia oraz dłuższą żywotność

łańcucha. Łańcuch wydłuża się w miarę jego użytkowania.

Należy często sprawdzać naciąg łańcucha, najlepiej przy

okazji każdorazowego wlewania paliwa.

D. MONTAŻ PROWADNICY I łAŃCUCHA

UWAGA! Nie należy nigdy uruchamiać urządzenia przed wykonaniem montażu i regu-

lacji  łańcucha. Podczas wykonywania  montażu i regulacji  łańcucha, ubrać rękawice

ochronne.

UWAGA! Należy zawsze pamiętać o zamontowaniu ostrogi, która jest nieodzowna

podczas operacji ścinania drzew.

Uwaga! Zbyt luźny łańcuch  łatwo wypada i stanowi zagrożenie, gdyż może

spowodować poważne, nawet śmiertelne obrażenia.
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PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

1. Omawiane urządzenie wyposażone jest w silnik dwusu-

wowy, który musi być zasilany mieszanką benzyny

bezołowiowej (o minimalnej liczbie oktanowej wynoszącej

90) z w pełni syntetycznym olejem do silników dwusu-

wowych, przeznaczonym do mieszania z benzyną

bezołowiową w proporcjach wskazanych w punkcie (D)

zamieszczonej na okładce tabeli. Nie wolno w żadnym

wypadku  używać oleju do silników czterosuwowych. Aby

zapewnić właściwy procentowy skład mieszanki, należy

dokładnie wymierzyć ilość oleju, który należy wymieszać z

benzyną. Z uwagi na fakt, iż chodzi o niewielkie ilości pali-

wa, najmniejszy błąd w zakresie procentowego udziału

oleju ma znaczny wpływ na procentowy skład mieszanki.

UWAGA! Należy dokładnie sprawdzić przedsta-

wioną na opakowaniu charakterystykę oleju,

ponieważ zastosowanie oleju niezgodnego z

jednoznacznie wskazanymi w niniejszej

instrukcji właściwościami, może spowodować

poważne uszkodzenie silnika!

2. Należy przygotowywać mieszankę w czystym kanistrze

zhomologowanym dla benzyny. Przygotowanie mieszanki

należy przeprowadzać w pozbawionym źrodeł ciepła lub

iskier i dobrze wietrzonym miejscu.

W celu otrzymania możliwie najlepszej mieszanki, należy

do pojemnika wlać najpierw olej, a następnie benzynę.

Należy unikać przypadkowego rozlania benzyny. Mocno

wstrząsnąć kanistrem (powtórzyć tę operację za każdym

razem, gdy mieszanka pobierana jest z kanistra).

W miarę upływu czasu mieszanka starzeje się i zmieniają

się jej własności. W związku z tym zaleca się przygotowy-

wanie tylko takiej ilości mieszanki, jaka potrzebna jest do

bezpośredniego wykorzystania.

Uwaga! Używanie mieszanki przygotowanej przed kilko-

ma tygodniami  może spowodować poważne uszkodzenie

silnika.

WLEWANIE PALIWA

UWAGA! Przestrzeganie przedstawionych poniżej

środków ostrożności zmniejsza niebezpieczeństwo

wzniecenia pożaru:

• Należy zagwarantować, by w miejscu pracy

panował odpowiedni przewiew.

• Nie należy palić tytoniu ani umieszczać źródeł

ciepła lub iskier w pobliżu paliwa.

• Paliwo należy uzupełniać przy wyłączonym silniku.

• Korek zbiornika z paliwem należy odkręcać powo-

li, aby stopniowo zmniejszyć ewentualnie

panujące wewnątrz nadciśnienie.

• Nie należy zdejmować korka zbiornika z paliwem

przy pracującym silniku.

• Po uzupełnieniu paliwa należy dobrze dokrę-

cić korek zbiornika.

• Przemieścić urządzenie przed jego ponownym

uruchomieniem.

Wlewanie paliwa należy przeprowadzać w dobrze prze-

wiewnym miejscu.

3. Urządzenie należy umieścić na równej i solidnej

powierzchni tak, aby nie mogło się przewrócić, a korki

zbiorników winny być zwrócone do góry.

Przed zdjęciem korka należy starannie oczyścić obszar

wokół wlewu, aby do wnętrza zbiornika nie dostały się

nieczystości. Należy ostrożnie otworzyć korek kanistra.

Następnie odkręcić korek zbiornika z paliwem i przy

użyciu lejka napełnić go odpowiednią ilością mieszanki

paliwowej. Należy starać się nie porozlewać paliwa. Po

napełnieniu zbiornika należy dobrze dokręcić korek.

UWAGA! W przypadku rozlania paliwa należy

dobrze osuszyć urządzenie. W przypadku pola-

nia się paliwem, należy natychmiast zmienić

odzież. Należy unikać kontaktu paliwa ze skórą

i oczami.

UWAGA! Podczas używania urządzenia i zaraz po

wyłączeniu silnika tłumik jest bardzo gorący.

Dotyczy to również pracy silnika na minimalnych

obrotach. Należy zawsze postępować z maksy-

malną ostrożnością, by uniknąć niebezpieczeńst-

wa wzniecenia pożaru, zwłaszcza gdy w pobliżu

znajdują się łatwopalne materiały bądź gazy.

Należy zawsze sprawdzać, czy nie występują wycieki paliwa.

PRZECHOWYWANIE PALIWA

Benzyna jest wyjątkowo łatwopalna. Paliwo należy prze-

chowywać w posiadającym odpowiednią homologację pojem-

niku, w chłodnym i dobrze wietrzonym pomieszczeniu. Nie

należy nigdy pozostawiać urządzenia z paliwem w zbiorniku

w miejscach mało przewiewnych, w których wydzielane przez

benzynę opary mogłyby się rozprzestrzenić i wejść w kontakt

z ogniem, świecami, płomieniem palników, kotłów, wyłączni-

ków, maszyn elektrycznych, piecyków łazienkowych, susza-

rek, itp. Wydzielane przez paliwo opary spowodować mogą

E. MIESZANKA PALIWA SILNIKA I OLEJ łAŃCUCHA

Uwaga! Urządzenie wyposażone jest w silnik dwusuwowy. Stosować wyłącznie

mieszankę oleju/benzyny. Nie wolno używać żadnego innego typu paliwa poza

paliwem zalecanym w ninieszej instrukcji. W trakcie wykonywania operacji, podc-

zas których następuje kontakt z paliwem obowiązujke całkowity zakaz palenia! 

Podczas wykonywania wszystkich operacji w zakresie konserwacji, montażu,

demontażu i uzupełniania paliwa należy umieścić urządzenie na równej i solid-

nej powierzchni tak, aby nie silnik nie mógł się przewrócić, winno ono być

umieszczone w pozycji stabilnej, silnik winien być wyłączony, wyłącznik winien

być ustawiony w pozycji O/STOP, osprzęt tnący nie może się poruszać, oraz

należy założyć rękawice ochronne.
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URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA

UWAGA! Podczas uruchamiania silnika należy

zwracać szczególną uwagę na ruch łańcucha.

UWAGA! 

• Nie należy owijać linki rozrusznika wokół dłoni

• Nie należy nagle puszczać rączki rozrusznika, przy

całkowicie wyciągniętej lince, ponieważ może to

spowodować uszkodzenie urządzenia. Należy

zawsze sprowadzić ją powoli do pozycji spoczynku.

1. Należy upewnić się, że hamulec łańcucha jest wyłączony

pociągając dźwignię (L) w kierunku uchwytu przedniego.

Ustawić wyłącznik zatrzymujący (A) w pozycji przeciwnej

do pozycji “STOP”. Podnieść dźwigienkę ssania. Nacisnąć

kilkakrotnie pompkę (C). W przypadku modeli

wyposażonych w dekompresor, należy go uruchomić naci-

skając odpowiedni przycisk (D). 

2. Chwycić mocno uchwyt  przedni lewą ręką. Położyć nogę

na dolnej części uchwytu tylnego. Pociągać powoli  linkę

rozrusznika, pozwalając w ten sposób na naciągnięcie się

rozrusznika. Pociągnąć za linkę zdecydowanie i szybko

nie wyciągając w całości linki, który mogłyby się zerwać,

nie puszczać nagle rączki rozrusznika.

Powtórzyć operację aż do momentu, gdy silnik zacznie

wydawać pierwsze odgłosy.

3. Przesunąć dźwigienkę ssania do pierwotnej pozycji i

wykonać kilka zdecydowanych szarpnięć, aż do momentu

pełnego uruchomienia silnika.

4. Po uruchomieniu silnika, nacisnąć i zwolnić natychmiast

przyspieszacz, aby odblokować go z pozycji uruchamia-

nia.  Pozwolić silnikowi pracować przez co najmniej 10

sekund, co pozwoli na wstępne rozgrzanie silnika mające

wpływ na osiągi  cięcia. 

W przypadku, gdy silnik się nie uruchomi, powtórzyć

dokładnie wszystkie wymienione operacje. 

Aby uniknąć konieczności ponownego uruchamiania silni-

ka, zaleca się, aby nie dopuszczać do wyczerpania się

mieszanki paliwa w zbiorniku ; pozwoli to na utrzymanie w

czasie sprawności silnika. 

URUCHAMIANIE CIEPŁEGO SILNIKA

5. Należy postępować w ten sam sposób, co przy urucha-

mianiu silnika zimnego, lecz  bez włączania dźwigienki

ssania.  Gaz do ponownego uruchomienia otrzymuje się

poprzez pociągnięcie za dźwigienkę ssania, a następnie

przywrócenie jej do pozycji pierwotnej.

URUCHAMIANIE CIEPŁEGO SILNIKA PO ZATANKOWA-

NIU PALIWA

W przypadku całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa, po

zatankowaniu, uruchomić silnik stosując się do wskazowek

zawartych w punkcie: uruchamianie zimnego silnika.

ZATRZYMANIE

6. Silnik  zatrzymuje się natychmiast przy użyciu wyłącznika

(w pozycji STOP, w prawo).

UWAGA! Wyłącznik ten  umożliwia zatrzymanie

awaryjne urządzenia.

UWAGA! Należy pamiętać, że łańcuch porusza

się siłą inercji jeszcze po wyłączeniu silnika.

wybuch lub pożar. Nie należy nigdy przechowywać nad-

miernych ilości paliwa.

SMAROWANIE OSPRZĘTU TNĄCEGO

UWAGA! Niewystarczające smarowanie osprzę-

tu tnącego może spowodować zerwanie się

łańcucha, stanowiąc tym samym poważną groź-

bę wywołania obrażeń, także śmiertelnych.

Smarowanie prowadnicy i łańcucha wykonywane jest przez

automatyczną pompę.

Pompę mechaniczną służącą do smarowania łańcucha

można regulować. Przepływ oleju można regulować przy

użyciu śruby (patrz szczegóły na rysunku).

Olej łańcuchowy

Zaleca się stosowanie wyłącznie nowego oleju (specjalnego

typu), Olej łańcuchowy musi posiadać dobrą przyczepność

oraz dobre właściwości poślizgu, zarówno w lecie, jak i w zimie. 

Jeśli niemożliwe jest zastosowanie oleju łańcuchowego,

należy użyć oleju przekładniowego EP 90. Nie należy nigdy

stosować zużytych olejów. Są one szkodliwe dla osób,

urządzenia oraz środowiska naturalnego. Jest bardzo ważne,

aby olej nadawał się do wykorzystania w panującej tempera-

turze otoczenia (odpowiednia lepkość).

W temperaturze poniżej 0°C niektóre oleje w stają się zbyt

gęste, powodując przeciążenie pompy i w konsekwencji jej

uszkodzenie. W celu wybrania najodpowiedniejszego rodza-

ju oleju należy zwrócić się do serwisu obsługi technicznej.

Uzupełnianie oleju łańcuchowego

Odkręcić korek zbiornika oleju. Napełnić zbiornik, nie

dopuszczając do przelania oleju; jeśli to nastąpi, należy sta-

rannie oczyścić urządzenie. Dobrze zakręcić korek i sprawd-

zić czy nie występuje wyciek oleju. Uzupełniać przy każdora-

zowym tankowaniu paliwa.

UWAGA! W przypadku długiego okresu

magazynowania należy opróżnić i oczyścić

zbiornik paliwa oraz zbiornik oleju łańcuchowe-

go. Zwrócić się do najbliższej stacji paliwa w

celu usunięcia niepotrzebnego paliwa i oleju.

F. URUCHOMIENIE I ZATRZYMANIE

UWAGA! 

• Nie należy nigdy uruchamiać urządzenia przed wykonaniem montażu łańcucha

i osłony sprzęgła. Sprzęgło mogłoby odpaść i poranić operatora.

• Przed uruchomieniem urządzenia należy je zawsze przemieścić z miejsca, w

którym odbyło się uzupełnianie  paliwa.

• Podczas uruchamiania należy przyjąć stabilną pozycję oraz sprawdzić, czy

łańcuch może się swobodnie obracać.

Upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się jakieś osoby.
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Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy z uwagą

przeczytać rozdziały “Ogólne normy bezpieczeństwa” i

“Wyposażenie zabezpieczające” omawianego urządzenia.

Należy unikać obcinania cienkich gałęzi i krzewów (kilka

gałązek jednocześnie). Gałązki te mogłyby zostać wciągnięte

przez łańcuch, zacząć się obracać i uderzyć operatora powo-

dując obrażenia. 

PODSTAWOWE TECHNIKI CIĘCIA

Informacje ogólne

• Należy wykonywać cięcie utrzymując zawsze silnik na

wysokich obrotach. 

• Po zakończeniu danej fazy cięcia należy zwolnić pracę sil-

nika do minimum (zbyt długa praca silnika na pełnych obro-

tach bez obciążenia, to znaczy gdy łańcuch obraca się nie

wykonując cięcia, może spowodować poważne jego usz-

kodzenie).

• Cięcie z góry do dołu = z łańcuchem ciągnącym. 

• Cięcie z dołu do góry = z łańcuchem pchającym 

G1. Przed przystąpieniem do cięcia należy wziąć pod uwagę

pięć następujących czynników:

1. Osprzęt tnący nie powinien blokować się poczas cięcia.

2. Przedmiot cięcia nie powinien pęknąć.

3. Łańcuch nie powinien uderzyć o podłoże lub inne przed-

mioty podczas i po zakończeniu cięcia.

4. Czy istnieje ryzyko wystąpienia zjawiska odbicia?

5. Czy teren bądź inne czynniki zewnętrzne mogą zachwiać

równowagę waszej pozycji?

UWAGA! Jeżeli urządzenie zablokuje się w

nacięciu: WYŁĄCZYĆ SILNIK! Podnieść lub

przemieścić kłodę podważając ją przy użyciu

grubej gałęzi lub pala. Nie należy należy

usiłować wyjmować urządzenia, potrząsając

nim lub ciągnąc za nie, ponieważ może to spo-

wodować uszkodzenie uchwytu i zranienie się.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 

Poniższy wykaz stanowi teoretyczną rozprawę dotyczącą

najbardziej rozpowszechnionych sytuacji, z którymi spotkać

się może użytkownik urządzenia:

CIĘCIE

G2 . Kłoda położona na ziemi 

1. Brak ryzyka zablokowania się łańcucha lub pęknięcia

kłody. Cięcie należy wykonywać w kierunku od góry do

dołu, przechodząc przez całą kłodę. W ostatniej fazie cię-

cia należy postępować z wyjątkową ostrożnością, aby nie

dotknąć łańcuchem podłoża. Należy utrzymać maksy-

malną prędkość łańcucha, lecz jednocześnie trzeba zaws-

ze być w gotowości by móc stawić czoła ewentualnym nie-

spodziewanym zdarzeniom.

2. A. Jeśli na głębokości 2/3 grubości kłody (można ją obró-

cić?) możliwe jest przerwanie cięcia.

B. Obrócić kłodę i pozostały kawałek przeciąć w kierunku

od góry do dołu.

G3. Kłoda oparta tylko po jednej stronie

1. Niebezpieczeństwo złamania się kłody w trakcie cięcia

A. Cięcie należy rozpocząć od dołu i wykonać je na głębo-

kość około 1/3 średnicy kłody

B. Należy ukończyć cięcie od góry w kierunku wykonane-

go już nacięcia.

G4. Kłoda oparta po obu stronach 

1. Kłoda opiera się po obu stronach. Niebezpieczeństwo

zgniecenia łańcucha.

A. Cięcie należy rozpocząć od góry i wykonać je na głębo-

kość około 1/3 średnicy kłody.

B. Należy ukończyć cięcie od dołu w kierunku wykonane-

go już nacięcia.

OGÓLNE PORADY W ZAKRESIE ŚCINANIA DRZEW

UWAGA! Podczas wykonywania operacji ścina-

nia drzew, z uwagi na położenie prowadnicy

równoległe w stosunku do podłoża, hamulec

łańcucha może zostać uruchomiony wyłącznie

przez inercję.

G5. Bezpieczna odległość

Bezpieczna odległość od drzewa, które należy ściąć, to

odległość równa wysokości tegoż drzewa przemnożonej

przez 2,5. Przed przystąpieniem do cięcia i podczas jego

wykonywania należy stwierdzić, czy w niebezpiecznej strefie

nie znajdują się jakieś osoby.

G6. Kierunek obalania

Celem ścinania jest spowodowanie upadku drzewa w naj-

lepszej do jego okrzesania i podziału pozycji na podłożu, po

którym można poruszać się bez trudności. 

G. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Uwaga! Poniżej podane informacje przedstawiają podstawowe zasady  bezpiec-

zeństwa obowiązujące przy pracy z wykorzystaniem omawianego urządzenia.

Nie mogą one w żaden sposób zastąpić doświadczenia i zawodowego przygoto-

wania profesjonalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź braku pew-

ności, należy zwrócić się do waszego zaufanego sprzedawcy lub do osoby z

przygotowaniem profesjonalnym w tym zakresie.  Ścinanie drzewa wymaga doś-

wiadczenia i osoba początkująca powinna unikać wykonywania tego typu ope-

racji. Nie wykonywać prac szczególnie trudnych bez odpowiedniego doświadc-

zenia. Nie należy pracować przy użyciu omawianego urządzenia nie mając

możliwości zwrócenia się o pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku.
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Nie należy dopuścić, aby upadające drzewo zaczepiło się o

inne. Obalanie zaczepionego drzewa jest bardzo niebez-

pieczne.

Po podjęciu decyzji odnośnie kierunku, w którym należy oba-

lić drzewo, należy wziąć pod uwagę naturalny kierunek upad-

ku drzewa.

Oto decydujące czynniki:

• nachylenie drzewa

• jego wykrzywienie

• kierunek wiatru

• nagromadzenie gałęzi

• ewentualnie ciężar nagromadzonego śniegu

Innym czynnikiem, którego nie należy bagatelizować i który

nie ma wpływu na kierunek upadku, lecz dotyczy waszego

osobistego bezpieczeństwa, jest obecności gałęzi martwych

lub złamanych, które podczas ścinania mogą odpaść i stać

się źródłem zagrożenia.

UWAGA! W przypadku wykonywania czynności

ścinania w wyjątkowo trudnych okolicznoś-

ciach, należy natychmiast po zakończeniu cię-

cia podnieść nauszniki ochronne, by od razu

usłyszeć odbiegający od normy hałas oraz

zauważyć inne ewentualne sygnały ostrzegawc-

ze.

G7. Usuwanie gałęzi oraz określenie drogi odwrotu

Jeżeli chodzi o operacje usuwania gałęzi obowiązują te same

zasady, co w przypadku zwykłego cięcia:

1. Usunąć gałęzie mogące utrudnić pracę. Zacząć ścinanie

w kierunku od góry do dołu i zachowując pień położony

pomiędzy sobą i urządzeniem jak przedstawiono na rysun-

ku, aby gałęzie te nie mogły uderzyć użytkownika.

Następnie należy usunąć, jedna po drugiej, gałęzie grubs-

ze. Nie wykonywać cięcia na wysokości powyżej ramion.

2. W dalszej kolejności należy usunąć otaczającą drzewo

roślinność i przyjrzeć się wszystkim ewentualnie wystę-

pującym przeszkodom (jak np.: kamienie, korzenie, doły,

itp.), zapewniając sobie w ten sposób drogę odwrotu poz-

bawioną przeszkód.  

Droga odwrotu winna przebiegać o około 135o w tył  w sto-

sunku do  kierunku upadku pnia.

ŚCINANIE DRZEWA

Aby ściąć drzewo należy wykonać trzy cięcia. Przede

wszystkim  należy wykonać GÓRNĄ CZĘŚĆ CIĘCIA UKIE-

RUNKOWUJĄCEGO, następnie jego DOLNĄ CZĘŚĆ, a w

dalszej kolejności CIĘCIE ŚCINAJĄCE.

G 8. Cięcie ukierunkowujące

1. Najpierw, po stronie, na którą ma upaść drzewo, należy

wykonać GÓRNĄ CZĘŚĆ cięcia ukierunkowującego.

Podczas tej operacji należy stać po prawej stronie drzewa

i ciąć łańcuchem ciągnącym. Następnie należy wykonać

DOLNĄ CZĘŚĆ cięcia, którą należy ukończyć dokładnie

na końcu cięcia górnego. 

2. Głębokość cięcia ukierunkowującego musi wynosić 1/4

średnicy pnia, a kąt pomiędzy cięciem górnym i dolnym

musi mieć co najmniej 45°. 

3. Punkt spotkania się obydwu cięć nosi nazwę “LINII

CIĘCIA UKIERUNKOWUJĄCEGO”. Linia ta musi być

idealnie pozioma i położona pod kątem prostym (90°)

wobec kierunku upadku drzewa.

G9. Cięcie ścinające 

Z drugiej strony wykonać należy cięcie ścinające, tuż powyżej

linii cięcia ukierunkowującego. Należy stać po lewej stronie

drzewa i ciąć łańcuchem ciągnącym.

1. Ustawić cięcie ścinające  o 3-5 cm powyżej płaszczyzny

określającej linię cięcia ukierunkowującego.

Wykorzystanie ostrogi

2. Ostroga wykorzystywana jest jako punkt podparcia. W

celu prawidłowego wykonania pracy, ostrogę należy wbić

w korę lub w zewnętrzną część pnia. Ułatwi to zapanowa-

nie nad kierunkiem wykonywanego cięcia.

3. Pracować z łańcuchem na pełnej prędkości, wprowadzać

powoli ostrze w pień. Należy sprawdzić, czy drzewo nie

przechyla się w kierunku przeciwnym do założonego. Jak

tylko to możliwe, należy włożyć do wnętrza cięcia KLIN

ŚCINAJĄCY lub ŁOM DO OBALANIA. 

4. CIĘCIE ŚCINAJĄCE musi zostać zakończone równolegle

do LINII CIĘCIA UKIERUNKOWUJĄCEGO w odległości

od tej linii wynoszącej 1/10 pnia. Część pnia, która nie

została przecięta nosi nazwę punktu podparcia.

5. Punkt podparcia stanowi “zawias”, który kieruje drzewem

podczas upadku. 

6. Jeśli okaże się on niewystarczający, całkowicie przecięty

lub jeżeli cięcie ukierunkowujące nie zostało wykonane

prawidłowo, nie będzie można kontrolować kierunku

upadku drzewa.

7. Po zakończeniu wykonywania cięcia ukierunkowującego i

cięcia ścinającego drzewo powinno rozpocząć swój upadek

samo bądź z pomocą KLINA LUB ŁOMU DO OBALANIA.

Do ścinania drzewa zalecamy używanie prowadnicy dłuższej

od średnicy pnia, tak aby CIĘCIE UKIERUNKOWUJĄCE I

ŚCINAJĄCE mogły być wykonane w formie CIĘCIA PRO-

STEGO (jeżeli chodzi o zalecaną długość prowadnicy, patrz

rozdział „Dane techniczne”).

Uwaga! Odradzamy mniej doświadczonym

użytkownikom  ścinanie drzew przy użyciu

ostrza krótszego niż średnica ich pnia!

G10.  OKRZESYWANIE

UWAGA! Najwięcej wywołanych zjawiskiem

odbicia nieszczęśliwych wypadków zdarza się

podczas czynności okrzesywania drzewa.

Należy uważać na pozycję końcówki prowad-

nicy podczas cięcia napiętych gałęzi.

Ďîääúđćŕéňĺ ńňŕáčëíî ďîëîćĺíčĺ íŕ ň˙ëîňî. Đŕáîňĺňĺ îň

Należy utrzymywać stabilną pozycję. Pracować zawsze po

lewej stronie pnia, trzymając urządzenie blisko ciała. Jak tylko

jest to możliwe, należy oprzeć się o pień całym ciężarem ciała.
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I. KONSERWACJA WYPOSAŻENIA ZABEZPIECZAJĄCEGO

UWAGA! Należy zastosować się dokładnie do zaleceń w zakresie konserwacji

zawartych  w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie powinno być wyłączone.

Silnik można włączyć wyłącznie gdy wymaga tego procedura z zachowaniem

ogólnych norm bezpieczeństwa.

UWAGA! Konserwację wyposażenia zabezpieczającego należy wykonać przed

przystąpieniem do użytkowania urządzenia. Jeżeli urządzenie nie spełnia nawet

jednego spośród podanych poniżej  warunków kontroli, w żadnym razie nie

wolno go użytkować. Należy zwrócić się do jednego z autoryzowanych serwi-

sów  obsługi, których wykaz podany jest na opakowaniu, w którym zakupione

zostało urządzenie.

H1. DZIAŁANIE

• Przy użyciu przycisku przyspieszacza gaźnik reguluje pręd-

kość obrotów silnika. Mieszanie powietrza z paliwem  ma

miejsce w gaźniku. Mieszanie to może być regulowane. Aby

można było w najwyższym stopniu wykorzystać moc

urządzenia, regulacja gaźnika musi zostać wykonana pra-

widłowo.

• Śruba T reguluje  ustawienie przyspieszacza na minimalną

ilość obrotów. Obracając śrubę w kierunku zgodnym z

ruchem wskazówek zegara, minimalne obroty podnoszą

się, natomiast obracając śrubę w kierunku przeciwnym do

ruchu wskazówek zegara prędkość minimalnych obrotów

silnika zmniejsza się.

REGULACJA

UWAGA! Podczas wykonywania regulacji gaź-

nika należy zachować szczególną ostrożność,

gdyż poruszający się łańcuch może spowodo-

wać poważne obrażenia.

Regulacja gaźnika oznacza dostosowanie silnika do lokalnych

warunków klimatycznych, do rodzaju dostępnej benzyny, oraz

do typu stosowanego oleju do silników dwusuwowych. 

Gaźnik jest wyregulowany przez służby kontrolne w fabryce

producenta.

Zazwyczaj nie wymaga żadnej regulacji. Jeżeli warunki

wpływające na działanie gaźnika spowodowałyby koniecz-

ność nowej regulacji, należy zastosować się dokładnie do

poniżej podanych zaleceń.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z

regulacją, sprawdzić czy filtr powietrza jest czysty i czy pokry-

wa cylindra jest na miejscu.

KOŃCOWA REGULACJA MINIMALNYCH OBROTÓW T

Regulacja minimalnej prędkości obrotów silnika jest wykony-

wana przy użyciu śruby T. Jeżeli okazałoby się to konieczne,

należy obracać śrubę oznaczoną literą T, przy włączonym sil-

niku, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do

momentu gdy łańcuch zacznie się poruszać. Odkręcać nato-

miast obracając śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara, do momentu gdy łańcuch się nie zatrzy-

ma. Minimalna prędkość obrotów silnika została prawidłowo

wyregulowana, jeżeli silnik pracuje w sposób regularny w

każdej pozycji i posiada znaczny margines przed wprowad-

zeniem w ruch łańcucha.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź zapytań należy

zwrócić się do autoryzowanego serwisu obsługi.

H. GAźNIK

UWAGA! Nie należy nigdy uruchamiać urządzenia przed wykonaniem montażu

łańcucha i osłony sprzęgła. Sprzęgło mogłoby odpaść i poranić operatora.

UWAGA! Podczas używania urządzenia i zaraz po wyłączeniu silnika tłumik jest

bardzo gorący. NIE dotykać tłumika, w celu uniknięcia oparzeń. Należy postępo-

wać ze szczególną ostrożnością w związku z niebezpieczeństwem wybuchu

pożaru, w szczególności w obecności łatwopalnych materiałów i gazów.

UWAGA! Zaleca się wykonanie regulacji gaźnika w autoryzowanym serwisie

obsługi. Regulacja gaźnika ma podstawowe znaczenie i jeżeli jest wykonana w

niewłaściwy sposób może spowodować poważne uszkodzenia urządzenia.
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I1. Hamulec łańcucha z osłoną zabezpieczającą przed

odbiciem.

ÍUWAGA! Nie należy wyjmować lub  naruszać

mechanizmu hamulca łańcucha. W przypadku

nieprawidłowego działania lub konieczności

wymiany jakiejś części, należy zwrócić się

wyłącznie do autoryzowanego serwisu obsługi

technicznej.

1. Należy okresowo przeczyścić hamulec i bęben sprzęgła

uswuając trociny, żywicę i brud (bez wyjmowania hamul-

ca) oraz sprawdzić wzrokowo stopień zużycia taśmy

(jeżeli grubość taśmy metalowej w punkcie największego

zużycia jest mniejsza lub równa 0,60 mm, należy zwrócić

się do autoryzowanego serwisu obsługi technicznej w celu

jej wymiany).

2. Sprawdzić czy osłona jest kompletna, czy nie posiada

widocznych usterek, takich jak uszkodzenia materiału.

3. Przesunąć osłonę w przód i w tył  w celu sprawdzenia, czy

porusza się ona swobodnie i czy jest dobrze przymocowa-

na do osłony sprzęgła.

4. Uruchomić urządzenie na płaskim podłożu . Należy

sprawdzić, czy łańcuch może się swobodnie poruszać.

5. Trzymać uchwyty przy użyciu obu rąk.

6. Należy dodać gazu i zwolnić hamulec łańcucha, poprzez

popchnięcie osłony zabezpieczającej przed odbiciem za

pomocą lewego nadgarstka ramienia, nie wypuszczając

uchwytów urządzenia z dłoni. Łańcuch powinien natych-

miast się zatrzymać.

I2. Zablokowanie przycisku przyspieszacza.

1. Należy sprawdzić, czy przycisk przyspieszacza jest zablo-

kowany na minimalnych obrotach, gdy  odbój znajduje się

w pozycji spoczynku. 

2. Nacisnąć urządzenie blokujące przycisku przyspieszacza

i sprawdzić, czy zaraz po jego zwolnieniu powraca ono do

pozycji spoczynku. 

3. Należy sprawdzić czy przycisk przyspieszacza oraz

urządzenie blokujące przycisk przyspieszacza poruszają

się swobodnie i czy śruby powrotne należycie działają. 

4. Uruchomić urządzenie i wykonać maksymalne przyspies-

zenie. Zwolnić przycisk gazu i sprawdzić czy łańcuch, po

jego zatrzymaniu, nie porusza się. Jeżeli łańcuch się

porusza, należy sprawdzić regulację minimalnych obrotów

(patrz regulacja gaźnika).

Kołek blokujący łańcuch

Należy sprawdzić, czy kołek blokujący łańcuch jest nieusz-

kodzony i czy jest dobrze przytwierdzony do korpusu

urządzenia. 

Osłona prawej dłoni

Należy sprawdzić, czy osłona prawej dłoni jest nieuszkodzo-

na i nie posiada widocznych uszkodzeń takich, jak na

przykład pęknięcia materiału.

System wygłuszania drgań

Należy regularnie sprawdzać, czy elementy wygłuszające są

kompletne jak również czy nie są zdeformowane lub uszkod-

zone.

Należy również sprawdzić czy są umocowane pomiędzy

zespołem silnika, a zespołem uchwytów.

Wyłącznik

Uruchomić urządzenie i sprawdzić czy silnik wyłącza się,

jeżeli wyłącznik zostanie ustawiony w pozycji zatrzymania. 

L. KONSERWACJA OKRESOWA

OSTRZENIE ŁAŃCUCHA I KONTROLA GŁĘBOKOŚCI

CIĘCIA

UWAGA! Jeżeli łańcuch nie jest właściwie

zaostrzony, zwiększa się ryzyko wystąpienia

odbicia. Poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie

zalecanego łańcucha. Należy ostrzyć łańcuch

przy wyłączonym silniku.

Informacje ogólne dotyczące ostrzenia łańcucha.

Łańcuch winien być dobrze naostrzony. Jeśli bez dociskania

prowadnicy do drzewa łańcuch nie tnie, a powstające wióry

są bardzo małe, oznacza to, że łańcuch nie jest dobrze

naostrzony. 

Jeśli podczas cięcia wióry nie tworzą się w ogóle, oznacza to,

że łańcuch jest całkiem tępy i podczas cięcia zamienia drze-

wo w pył. Dobrze naostrzony łańcuch posuwa się w drzewie

do przodu sam i wytwarza duże i długie wióry.

Tnąca część łańcucha składa się z OGNIWA TNĄCEGO,

posiadającego ZĄB (A) oraz z ogranicznika GŁĘBOKOŚCI

CIĘCIA (B). Różnica wysokości pomiędzy nimi stanowi

głębokość cięcia.

Ostrzenie zębów

UWAGA! Następujące odstępstwa od zaleceń w

zakresie ostrzenia znacznie zwiększają

możliwość wystąpienia zjawiska odbicia:

• ZBYT DUŻY KĄT NAOSTRZENIA

• ZBYT MAŁY KĄT NAOSTRZENIA 

• NIEWYSTARCZAJĄCA ŚREDNICA PILNIKA 

W celu dobrego naostrzenia łańcucha potrzebny jest PRO-

WADNIK PILNIKA ORAZ OKRĄGŁY PILNIK. Średnica pilni-

ka winna wynosić 3/16” /4,8 mm.

Należy nałożyć łańcuch na prowadnicę i naciągnąć go przy

użyciu napinacza łańcucha, sprawdzić czy łańcuch jest pra-

widłowo napięty i czy jest zablokowany przy użyciu hamulca

łańcucha. Uniemożliwia to przemieszczanie się na bok łańcu-
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cha, co może utrudniać operację ostrzenia. 

Ostrzyć zawsze należy w kierunku od środka na zewnątrz,

zmniejszając nacisk w fazie powrotnej. Operację ułatwia

wykorzystanie prowadnika pilnika.

Podczas ostrzenia pilnik powinien być ustawiony tak, aby

zapewnić następujące kąty ostrza:

“A” kąt górny 30o - 35o

“B” kąt boczny zewnętrzny 85o - 90o

“C” kąt boczny wewnętrzny 60o 

Pilnik powinien być ustawiony i pracować prostopadle do pro-

wadnicy.

W celu uzyskania dokładniejszych kątów bocznych zaleca się

umieszczenie pilnika tak, aby w pionie przewyższał on ostrze

górne o około 0,5 mm. 

Należy naostrzyć najpierw wszystkie zęby po jednej stronie,

następnie należy odwrócić piłę i wykonać te same operacje

po drugiej stronie. 

W celu uzyskania jednoplitej powierzchni cięcia należy

sprawdzić, czy po naostrzeniu wszystkie zęby mają tę samą

wysokość.

OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA

Wraz z ostrzeniem zębów zmniejsza się głębokość cięcia. 

Należy sprawdzić wysokość ograniczników cięcia po

kolejnych operacjach ostrzenia łańcucha. Prawidłowa wyso-

kość powinna znajdować się 0,025”/0,65 mm poniżej górne-

go ostrza. Wysokość należy sprawdzić za pomocą wzornika i

opiłować część wystającą.

Następnie zaokrąglić przednią część ogranicznika głębo-

kości.

KONSERWACJA CODZIENNA

UWAGA! Przed przystąpieniem do wykonywa-

nia jakiejkolwiek czynności w zakresie konser-

wacji należy się upewnić, że silnik jest

wyłączony.

FILTR POWIETRZA

Filtr należy czyścić co najmniej raz dziennie, a nawet częściej

w przypadku szczególnie ciężkich warunków. Należy wyjąć

filtr jak pokazano to na rysunku i oczyścić go za pomocą lek-

kiego 

strumienia sprężonego powietrza. W celu dokładniejszego

jego wyczyszczenia, można umyć go w mydlanej wodzie. Po

osuszeniu należy ponownie zamontować filtr.

W trakcie montażu należy sprawdzić, czy filtr dobrze przyle-

ga do swego gniazda. Filtr nigdy nie powróci do stanu swej

pierwotnej czystości. W związku z tym należy go okresowo

wymieniać. 

Filtr uszkodzony należy natychmiast wymienić.

M1. Prowadnica

Należy dokładnie oczyścić rowek (K) oraz otwory służące do

do smarowania (L) prowadnicy. Należy od czasu do czasu

odwracać prowadnicę górą do dołu, aby jej zużywanie się

było równomierne.  Jeśli rowek jest zbyt zużyty lub przedsta-

wia zbyt głębokie wyżłobienia, należy wymienić prowadnicę.

Oczyścić rowek prowadzący łańcucha. Za pomocą smaru do

łożysk należy nasmarować szpulę prowadnicy.

M2. Pompa oleju łańcuchowego

Należy sprawdzić, czy automatyczna pompa smarowania

prowadnicy i łańcucha działa poprawnie. Należy skierować

prowadnicę w stroną jakiejś jasnej powierzchni, trzymając ją

w odległości około dwudziestu centymetrów. Po upůywie

okoůo minuty, przy ľ gazu,  powierzchnia powinna przedsta-

wiaă wyraęne úlady oleju. Jeýeli pompa nie dziaůa, naleýy

zwróciă sić do Autoryzowanego Serwisu Obsůugi.

Filtr paliwa

W celu wymiany filtra, należy zdjąć korek zbiornika i za

pomocą metalowego haczyka wyjąć filtr. Najlepiej wymieniać

filtr raz w roku. 

M4. Łańcuch

Należy naostrzyć łańcuch oraz sprawdzić jego stan tech-

niczny oraz naciąg. Jeśli łańcuch jest zużyty, należy zwrócić

się o jego wymianę w  Autoryzowanym Serwisie Obsługi.

Jeżeli jego ząb tnący wynosi tylko 4 mm, łańcuch jest zużyty

i należy go zezłomować.

M3. Szpula napędzająca łańcuch

Należy sprawdzić, czy szpula napędzająca łańcuch nie jest

nadmiernie zużyta. Jeżeli okazałaby się konieczna jej wymia-

na, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Obsługi.

L 4 Rozrusznik

Należy sprawdzić stan rozrusznika i linki oraz wyczyścić z

zewnątrz wlot powietrza. Sprawdzić również, czy linka

powraca automatycznie do swej pierwotnej pozycji.

UWAGA! W rozruszniku znajduje się sprężyna

napinająca. Aby unikniąć obrażeń, nie należy

otwierać tego mechanizmu. Jeżeli rozrusznik

jest wadliwy, należy zwrócić się do

Autoryzowanego Serwisu Obsługi.

Nakrętki i śruby

Należy sprawdzić, czy nakrętki i śruby są dobrze dokręcone.

L4. Świeca zapłonowa

Należy wyczyścić świecę zapłonową oraz wyregulować

odległość od elektrody (0,5 mm). Jeśli świeca jest bardzo

zużyta należy ją wymienić przy użyciu odpowiedniego klucza

dołączonego w wyposażeniu. 

UWAGA! W przypadku konieczności wymiany,

należy stosować wyłącznie świecę zalecanego

typu. Inne świece zapłonowe mogłyby spowo-

dować uszkodzenie silnika.



Silnik

Pojemność (cm
3

)

Średnica cylindra (mm) 

Skok tłoka (mm) 

Prędkość obrotowa silnika  na min (min
-1

)

Zalecana maksymalna prędkość obrotowa (min
-1

)

Moc (kW@rpm) (ISO7293)

Zapłon

Marka/Typ zapłonu

Świeca

Odległość od elektrody (mm)

Paliwo, smary

Gaźnik typowy

Pojemność pompy oleju przy 6.000 obrotach/minutę (cm
3

)

Pojemność zbiornika oleju

Ciężar (bez prowadnicy, bez paliwa) (kg)

Kombinacje prowadnicy i łańcucha

Maksymalna ilość zębów na kole zębatym 

Podziałka łańcucha (cale)

Długość (cale/cm)

Prędkość łańcucha przy maksymalnej mocy (m/sek.)

Grubość ogniw ciągnących (mm)

Maksymalna ilość zębów na kole zębatym 

Podziałka łańcucha (cale)

Długość (cale/cm)

Prędkość łańcucha przy maksymalnej mocy (m/sek.)

Grubość ogniw ciągnących (mm)

Poziom hałasu

Ciśnienie akustyczne w uchu operatora w dB(A) (ISO 22868)

Poziom mocy akustycznej gwarantowanej Lwav dB(A) (ISO 9207)

Poziom mocy akustycznej zmierzonej LWav dB(A) (ISO 9207)

Poziom drgań

Uchwyt przedni (m/s
2

) aw, av (ISO 22867)

Uchwyt tylny (m/s
2

) aw, av (ISO 22867)

46 49 51

43 44 45

32 32 32

2500 2500 2500

12500 12500 12500

2,2/9000 2,3/9000 2,5/9000

Walbro / Phelon - Electronic

Champion RCJ7Y / NGK BPMR7A

0,6 - 0,7

Walbro WT 738 / ZAMA C1Q-X5054

450

200

4,9

6 - -

3/8” - -

14”/35 - -

16”/40 - -

18”/45 - -

17,7 - -

1,3 - -

7 7 7

0,325” 0,325” 0,325”

13”/33 13”/33 13”/33

15”/38 15”/38 15”/38

18”/45 18”/45 18”/45

19 19 19

1,3 1,3 1,3

99,5 99,5 100

110 110 109

109 109 108

5,1 5 3,2

8,7 8,5 9,5

POLSKI - 13

DANE TECHNICZNE

Deklaracja zgodności WE (tylko dla Europy) Dyrektywa 98/37/WE, Załącznik II, A)

Zgodnie z przepisami następujących DYREKTYW RADY: 98/37/EWG z dnia 22/6/1998 „na temat maszyn” i 2004/108/WE z dnia

15/12/2004 „na temat kompatybilności elektromagnetycznej”, Dyrektywa 2000/14/WE (Załącznik V), 97/68/WE + 2002/88/WE gas

emission, H.O.P.I. Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) Włochy, oświadcza, że omawiane urządzenie CS020 począwszy od

numerów serii 2007 roku (rok jest wykazywany w znaku fabrycznym i następuje po nim numer serii), zgodne są z powyższymi

Dyrektywami Europejskimi jak również z obowiązującymi rozporządzeniami dodatkowymi. 

Spełniono wymogi przewidziane w następujących normach: 7ISO 11681-1:2004 + A1:2007, EN ISO 14982:1998. Dostarczane

urządzenia są zgodne z ogzemplarzem poddanym kontroli typowej WE. Certyfikaty opatrzone są numerami: 0710002.

Zgłoszony organ: 0717, Nemko S.p.A. - Via Trento e Trieste, 116 - I-20046 Biassono (Mi), przeprowadził próbę homologacyjną

dot. zgodności z normami UE, zgodnie z art. 8 punkt 2c.

Valmadrera, 01.06.07

Ing. De Carlo Raffaele (Direttore Tecnico)

H.O.P.I.




