Návod k použití
Operátorská príručka
Priručnik
Navodila za uporabo

CS 360T CS 400T CS 420T
Než zač stroj používat, prostudujte si, prosím, pečlivě návod k použití a ubezpečte se,
že jste dokonale pochopili pokyny v něm uvedené.
Prosím, prečítajte si operátorskú príručku starostlivo a presvedčte sa, či pokynom pred
používaním stroja rozumiete.
Pažljivo pročitajte priručnik i dobro shvatite sadržaj prije rukovanja strojem.
Natančno preberite navodila za uporabo in se prepričajte, da ste jih razumeli, predno
začnete z uporabo stroja.

CZ (2 - 23)
SK (24 - 44)
HR (45 - 64)
SI (65 - 85)
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ÚVOD
Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si zvolili výrobek společnosti McCulloch. Stali jse se tak součástí příběhu,
který se započal již velmi dávno, kdy společnost McCulloch Corporation zahájila během 2.
světové války výrobu motorů. V roce 1949, kdy společnost McCulloch představila svou první
řetězovou pilu pro jednoho uživatele, se zpracování dřeva navždy změnilo.
Během desítek let vyráběla firma řadu průkopnických řetězových pil. Firma rostla, nejprve díky
výrobě leteckých motorů a motorů pro motokáry v padesátých letech minulého století a
posléze díky miniaturním řetězovým pilám v letech šedesátých. Později, v 70. a 80. letech, byla
výrobní řada rozšířena o vyžínače a vysavače listí.
Dnes, jako součást skupiny Husqvarna, pokračuje firma McCulloch v tradici výroby výkonných
motorů, technických novinek a výrazných designů, které tvořily milníky po více než půl století.
Našimi hlavními prioritami je snížení spotřeby paliva, emisí a hlučnosti a také zvýšení
bezpečnosti a uživatelského komfortu.
Samozřejmě doufáme, že budete s naším výrobkem McCulloch spokojeni, neboť byl vyroben
tak, aby vám nerozlučně sloužil po dlouhou dobu. Jeho životnost dále prodloužíte tím, když
budete dodržovat pokyny k použití, servisu a údržbě v tomto návodu k používání. Pokud budete potřebovat odbornou pomoc při opravě nebo servisu, použijte službu Service Locator na
webu www.mcculloch.com.
Společnost McCulloch se řídí strategií neustálého vývoje výrobku a proto si vyhrazuje právo
měnit konstrukci a vzhled výrobků bez předchozího upozornění.
Tento návod je rovněž k dispozici ke stažení na webu www.mcculloch.com.

IDENTIFIKACE SYMBOLŮ
VÝSTRAHA! Tato řetězova
pila může být nebezpečná. Neopatrné nebo nesprávné použití
může způsobit vážné nebo
smrtelné zran ění.

Než začnete řetězové pily
používat,
přečtěte
si
pečlivě tyto pokyny a
ujistěte se, že jim plně rozumíte.

Vždy používejte schválenou
ochrannou přilbu, schválenou ochranu sluchu, ochranné brýle či štít.

Akustický výkon

Při používání
řetězové pily
používejte vždy
obě ruce.

Hladina akustického
tlaku ve vzdálenosti
7,5 metrová

Brzda pilového
řetězu, zapnuta
(doprava)
Brzda pilového
řetězu, vypnuta
(doleva)

Tento výrobek vyhovuje
platným předpisům CE.

VÝSTRAHA!

Vyhněte se styku konce vodicí lišty s
jakýmkoliv předmětem. Styk konce lišty může způsobit
náhlý pohyb vodicí lišty nahoru a nazp ět, což vám
může přivodit vážné zranění.
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IDENTIFIKACE SYMBOLŮ
Symbolu startování motoru
Posuňte páčku vypínače
do polohy ON --- zapnuto.

Nyní vaší pravou rukou
tahejte silně za startovací
šňůru dokud motor tendenci naskočit.

Pomalu 6krát zmáčkněte
pomocnou palivovou
pumpičku.

Páčku sytiče posuňte do
polohy poloviční sytič
(HALF CHOKE).

Vytáhněte zcela páčku
sytiče/startovacího plynu
(do polohy FULL
CHOKE).

Nyní vaší pravou rukou
tahejte silně za startovací
šňůru dokud motor
nenastartuje.

Startování teplého motoru

CO JE CO?
Kombinovaný klíč
pro seřizováni řetězu
(lišty)

Přední rukojeť
Šroub volnoběžných
Rukojeť otáček
Stop spínač
startéru
(vypínač
Páčka
zapalování) sytiče/
startovacího
plynu

Ochrana
přední
rukojeti

Řetěz Výfukový tlumič

Nádrž na olej řetězu
Ozubená
opěrka

Kryt startéru
Kryt válce

Brzda
pilového
řetězu

Pojistka páčky
plynu
Zadní
rukojeť

Páčka
plynu

Kryt spojky

Palivová nádrž

Řezací zub

Pomocná
Pumpička

Omezovací hloub

Vodící články

Vnější
napínací Otočný
kroužek knoflík
lišty
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Zachycovač řetězu

Vodicí lišta

Směr
pohybu
řetězu

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
S Neumožňujte přístup jiných lidí nebo
zvířat do pracovního prostoru před
spuštěním pily nebo při jejím provozu.
Děti, okolostojící a zvířata mají být v době
provozu pily minimálně 10 metrů od pracovního prostoru.
S Nemanipulujte nebo nepracujte s pilou, pokud jste unaveni, nemocní, rozrušení, nebo
pokud jste požili alkohol, drogy nebo léky.
Musíte být v dobrém fyzickém stavu a
mentálně bystří. Práce s řetězovou pilou je
velmi náročná. Pokud se nacházíte ve stavu, který by mohl být jakýmkoliv způsobem
zhoršen takovou namáhavou prací, konzultujte toto se svým ošetřujícím lékařem
předtím, než začnete pilu používat.
S Pečlivě předem naplánujte svoji práci s
řetězovou pilou. Nestartujte pilu předtím,
než si vyklidíte pracovní prostor, zajistíte oporu pro nohy, a pokud kácíte stromy, musíte
předem vyklidit a připravit únikovou cestu.

VÝSTRAHA! Vždy odpojte vodič zapalovací svíčky a umístěte jej tam, kde
nemůže dojít ke kontaktu se zapalovací
svíčkou, a zabraňte tak náhodnému nastartování pily při jejím seřizování, dopravě,
přípravě nebo při jejích opravách, kromě
případů, kdy seřizujete karburátor.
Tato řetězová pila pro lesní práce je určena
pouze k řezání dřeva. Protože řetězová pila je
vysokorychlostní nástroj pro řezání dřeva, je
nutné dodržovat speciální bezpečnostní
opatření, která vedou ke snížení rizika nehod.
Neopatrné nebo nesprávné použití může
způsobit vážné nebo smrtelné zranění.

PLANUJTE DOPŘEDU

S Přečtěte si pečlivě tento návod; musíte
být schopni dokonale mu porozumět a
být
schopni
dodržovat
všechna
bezpečnostní opatření, varování a provozní pokyny ještě předtím, než se pokusíte uvést pilu do provozu.
S Omezte používání své řetězové pily jen na
dospělé uživatele, kteří chápou a dokážou
dodržovat bezpe čnostní pravidla a provozní pokyny uvedené v této příručce.
Bezpečnostni přilba
Ochrana sluchu
Ochrana zraku
Pohodlně
padnoucí
oděv

Bezpečnostní
obuv

POUŽÍVEJTE SVOU
ŘETĚZOVOU PILU
BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM

VÝSTRAHA! Dlouhodobé vdechování výfuků motoru, mlha od řetězového
oleje a pilinný prach mohoumít nepříznivý vliv
na zdraví.
VÝSTRAHA! Tento stroj vytváří
během provozu elektromagnetické pole.
Toto pole může za určitých okolností
narušovat funkci aktivních ci pasivních implantovaných lékařských přístrojů. Pro
snížení rizika vážného či smrtelného
poranění doporučujeme osobám s implantovanými lékařskými přístroji poradit se
před použitím stroje s lékařem a s výrobcem
implantovaného lékařského přístroje.
S Neovládejte svou řetězovou pilu pouze
jednou rukou. Pokud budete pilu ovládat
pouze jednou rukou, může to vést k vašim
vážným
zraněním,
ke
zraněním
pomocníků, okolostojících nebo jakékoliv
jiné osoby přítomné ve vaší blízkosti.
Řetězová pila je určena pouze pro
používání oběma rukama.
S Používejte řetězovou pilu pouze v dobře
odvětraném prostředí.
S Nepoužívejte pilu, pokud stojíte na
žebříku nebo jste na stromě, pokud
nejste k takové práci speciálně vyškolen.
S Ujistěte se, že řetěz nepřijde při spouštění
motoru
do
styku
s jakýmkoliv
předmětem. Nikdy nespouštějte motor,
pokud je vodicí lišta zaklíněna v řezu.
S Nevyvíjejte tlak na pilu na konci řezu. Takový tlak vám může způsobit ztrátu kontroly nad pilou po dokončení řezu. To
může způsobit vážné zranění.
S Před položením pily na zem vypněte motor.

Sliné rakavice

Bezpečostni kožené
chráni če nohavic

S Používejte ochranné prostředky. Vždy
používejte obuv s ocelovou špičkou a protiskluzovými podrážkami; dále používejte
pohodlnì padnoucí oděv, silné protiskluzové rukavice, ochranu zraku, jako například
odvětrané brýle s ochranou proti zamlžení
nebo obličejový štít, certifikovanou
bezpečnostní přilbu a chrániče sluchu
(vložky do uší nebo chrániče sluchu), jež
vás spolehlivě ochrání. Pokud máte vlasy
delší než na ramena, zajistěte si je proti volnému pohybu.
S Proto vždy používejte schválenou ochranu sluchu. Ti, kdo často pracují s
řetězovou pilou, by měli absolvovat pravidelné prohlídky u ušního lékaře, protože
hluk, který pila způsobuje, může sluch
závažně poškodit. Dlouhodobé vystavování působení hluku může vést k trvalému poškození sluchu.
S Jakmile se rozeběhne motor u pily,
udržujte všechny části svého těla mimo
dosah řetězu pily.
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OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
S Nepoužívejte řetězovou pilu, která je
poškozená, nesprávně seřízena, nekompletní nebo nesprávně smontovaná. Vždy
ihned vyměňte vodící lištu, řezací řetěz,
ochranný kryt ruky nebo páku brzdy
řetězu, jestliže dojde k jejich poškození,
prasknutí nebo jsou tyto díly z jakéhokoli
důvodu demontovány.
S Při zastaveném motoru můžete přenášet
pilu s tlumičem výfuku nasměrovaným od
svého těla a vodicí lištou a řetězem
směrem dozadu, přednostně s nasazeným ochranným krytem vodicí lišty.
S Zajistěte stroj během přepravy.

rukách nebo kloubech, přestaňte používat
tento nástroj a vyhledejte lékařskou pomoc.
Antivibrační systém nezaručuje, že se těmto
problémům zcela vyhnete. Ti, kdo používají
ruční nástroje pravidelně a často,musí pečlivě
sledovat svůj zdravotní stav a stav těchto
nástrojů.
S Stop spínač (vypínač zapalování). Pomocí vypínače zapalování se vypíná motor.

KONTROLA, ÚDRŽBA A
SERVIS BEZPEČNOSTNÎHO
VYBAVENÍ MOTOROVÉ PILY

VÝSTRAHA!
Nikdy
stroj
nepoužívejte s vadnými bezpečnostnímí
součástmi. Bezpečnostní zařízení je nutno
kontrolovat a udržovat. Pokud váš stroj nevyhoví všem kontrolám, odneste jej do servisní dílny k opravě.
S Brzda pilového řetězu. Očistěte brzdu
řetězu a buben spojky od veškerých pilin,
pryskyřice a nečistot. Nečistoty a
opotřebení sníží účinnost brzdy. Viz
pokyny v části PROVOZ ŘETĚZOVÉ PILY.
S Pojistka páčky plynu. Vyzkoušejte, že
nemůžete stisknout páčku plynu, dokud
nestisknete pojistnou páčku plynu.
S Zachycovač řetězu. Zkontrolujte, zda
není zachycovač poškozen a zda je
pevne upevněn k tělu motorové pily.
S Antivibračni systém. Pravidelně kontrolujte, zda se na blocích antivibračního
systému neobjevují trhliny či deformace.
Zkontrolujte, zda jsou antivibrační bloky
pevně uchyceny k jednotcemotoru i k rukojetím.
S Stopspínač (vypínač zapalování).Nastartujtemotor a zkontrolujte, zda se motor
zastaví pri presunutí vypínace zapalování
do vypnuté polohy.

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ
STROJE

POZNÁMKA: V této části jsou vysvětleny

bezpečnostní prvky stroje a jejich funkce.
Informace o prohlídkách a údržbe najdete v
kapitole KONTROLA, ÚDRŽBA A SERVIS
BEZPEČNOSTNÍHO VYBAVENÍMOTOROVÉ PILY. Umístení těchto komponentů na
stroji naleznete v pokynech v kapitole CO
JE CO? Životnost stroje se může zkracovat
a riziko úrazů zvyšovat, jestliže se údržba
stroje neprovádí správne anebo se opravy
neprovádějí odborně. Pokud potřebujete
další informace, obraťte se na nejbližší servisní dílnu.
S Brzda pilového řetězu. Brzda pilového
řetězu je zkonstruována tak, aby zastavila
řetěz v případě zpětného vrhu.

VÝSTRAHA! Vaše řetězová pila je
vybavena brzdou pilového řetězu, která je
zkonstruována tak, aby zastavila řetěz
okamžite v případě vzniku zpětného vrhu.
Brzda pilového řetězu snižuje riziko nehod,
nicméně zabránit jim zcela můžete pouze
vy. NEPŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE BRZDA PILOVÉHO ŘETĚZU VÁS BUDE SCHOPNA
ZCELA OCHRÁNIT V PŘÍPADĚ VZNIKU
ZPĚTNÉHO VRHU.
S Pojistka páčky plynu. Pojistka páčky plynu plynu je konstruována tak, aby nemohlo
dojít k náhodnému stisknutí páčky plynu.
S Zachycovač řetězu. Účelem zachycovače řetězu je zachytit řetěz v případě, že
se přetrhne nebo sesmekne z lišty.
S Antivibračni systém. Stroj je vybaven
antivibračním systémem, který je konstruován tak, aby minimalizoval vibrace a
usnadňoval práci se strojem.
BEZPEČNOSTNÍ

UDRŽUJTE SVOU PILU V
DOBRÉM PROVOZUSCHOPNÉM STAVU

S Pravidelně svěřujte svou pilu do rukou autorizovaného
servisu,
který
provede
potřebnou údržbu, kromě takové údržby,
která je popsána v této příručce v části
věnované běžným údržbářským pracím.
Například pokud použijete nesprávné
nástroje k demontáži nebo montáži
setrvačníku při údržbe spojky, může dojít k
jeho konstrukčnímu poškození, k prasknutí
jeho konstrukce.
S Ujistěte se, že se řetěz zastaví ihned poté,
co uvolníte plynovou páčku, nastavení provedete podle pokynů uvedených v části
“Nastavení karburátoru”.
S Nikdy neměňte konstrukci své pily, a to
jakýmkoliv způsobem. Používejte pouze taková přídavná zařízení, která jsou součástí
originální dodávky, nebo jsou výrobcem
specificky určena pro použití.
S Uchovávejte rukojet’ suchou, čistou a bez
oleje nebo palivové směsi.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se vystavíte působení vibrací, které
vznikají při dlouhodobém používání ručních
nástrojů s benzinovým pohonem, může dojít
k poškození cév a nervů v prstech, na rukách
a kloubech u osob, které jsou náchylné k obehovým problémům nebo neobvyklým
nádorům. Prodloužená doba použití ve studeném počasí byla spojena s poškozenímcév u
osob, které jsou jinak zdravé. Pokud se vyskytnou jakékoliv symptomy, jako je necitlivost,
bolest, ztráta síly, zmeny zabarvení nebo textury pokožky, případně ztráta citu v prstech,

5

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
S Udržujte krytky palivové a olejové nádrže
stejně jako šrouby a jiné upevňovací prvky
pečlivě dotažené.
S Používejte pouze originální součásti a
náhradní díly McCulloch, které jsou
doporučené výrobcem.

nyní způsobí pohyb pily v opačném směru
vzhledem k otáčení řetězu. Pila je vržena
přímo dozadu směrem k operátorovi.
S Vtažení --- může nastat tehdy, pokud se
pohybující pilový řetěz dostane do styku s
cizím předmětem zarostlým do dřeva, který
se dostane do řezu podél spodní strany vodicí lišty; tím dojde k náhlému zastavení pohybu pilového řetězu. Toto náhlé zastavení
pohybu vede k zatažení pily směrem
kupředu a od operátora a může snadno
způsobit, že operátor ztratí kontrolu nad pilou, a tak může dojít ke zranění. Takového
zpětného vrhu se vyvarujte.
Vyhněte se zpětnému vrhu při skřípnutí:
S Bud’te si vždy vědomi situací a překážek,
které mohou způsobit skřípnutí materiálu na
horní straně pilového řetězu nebo které mohou jinak zastavit pohyb pilového řetězu.
S Neřežte najednou více než jedno poleno.
S Nekrut’te pilou, pokud vodicí lištu vytahujete
ze spodního řezu při krácení.
Vyhněte se vtažení:
S Vždy začínejte řezání s motorem nastaveným na maximální otáčky a tělem pily
co nejblíže polenu.
S Používejte klíny vyrobené z plastu nebo
ze dřeva. K udržování otevřeného řezu
nikdy nepoužívejte kovové klíny.
Směr zpětného vrhu

MANIPULUJTE S PALIVEM
OPATRNĚ

S Při manipulaci s palivem nebo při práci s
pilou nekuřte.
S Eliminujte všechny zdroje jiskření nebo
otevřeného ohně v prostorách, kde je
připravována nebo doplňována palivová
směs. Je zakázáno kouřit, používat
otevřený oheň nebo vykonávat práce, které
způsobují vznik jisker. Před doplněním paliva nechejte motor vychladnout.
S Palivo míchejte a doplňujte ve venkovních
prostorách, na studeném, suchém a
dobře odvětraném místě. Používejte
schválené označené nádoby na palivo.
Rozlité palivo vždy pečlivě otřete, než
začnete pilu startovat.
S Motorovou pilu startujte nejméně 3 m od
místa, kde jste doplňovali pohonnou směs.
S Vypněte motor a ponechte pilu vychladnout na místě, kde nemůže dojít ke
vznícení přítomného materiálu; nenechávejte ji vychladnout na suchém listí,
slámě, papíru atd. Pomalu odšroubujte
zátku palivové nádrže a dolijte palivo.
S Řetězovou pilu a palivo uchovávejte na
místě, na kterém výpary paliva nemohou
přijít do styku s juskrami, nebo dokonce s
otevřeným ohněm z ohřívačů vody,
elektromotorů nebo spínačů, pecí atd.

Uvolněte si pracovní
prostor

ZPĚTNÝ VRH

VÝSTRAHA!
Zabraňte
vzniku
zpětného vrhu, který může vést k velmi
vážným zraněním. Zpětný vrh působí směrem
dozadu a nahoru nebo dochází k náhlému
dopřednému pohybu vodicí lišty, jenž vzniká
tehdy, pokud se řetěz pily v oblasti horní části
špičky vodicí lišty dostane do styku s
jakýmkoliv předmětem, jako například s polenem nebo větví, nebo pokud se dřevo sevře a
přiskřípne pilový řetěz v řezu. Styk s cizím
předmětem zarostlým ve dřevě může rovněž
vést ke ztrátě kontroly nad pilou.
S Rotační zpětný vrh --- může nastat tehdy,
pokud se pohybující pilový řetěz dostane
do styku s předmětem v místě horního
špičky vodicí lišty. Takový kontakt může
způsobit “zakousnutí” řetězu do daného
předmětu, a tím dojde k jeho chvilkovému
zastavení. Výsledkem je bleskurychlá silová
reakce pily, která vrhne vodicí lištu směrem
nahoru a nazpět směrem k operátorovi.
S Zpětný vrh při skřípnutí --- může nastat
tehdy, pokud se dřevo sevře a skřípne pohybující se pilový řetěz v řezu podél horní
strany vodicí lišty; v takovém okamžiku
dojde k zastavení pohybu řetězu. Toto
náhlé zastavení pohybu vede k otočení sil
na řetězu, které způsobují řezání dřeva a

Vyhn ěte se
překážkám

SNIŽTE PRAVDĚPODOBNOST
VZNIKU ZPĚTNÉHO VRHU
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S Rozpoznávejte okamžiky, při nichž může
dojít ke vzniku zpětného vrhu. Díky
základnímu pochopení zpětného vrhu
můžete velmi snížit moment překvapení,
který obvykle vede ke vzniku závažných
nehod.
S Nikdy nedopust’te, aby se pohybující se
řetěz na špicce vodicí lišty setkal s
jakýmkoliv předmětem.
S Udržujte pracovní prostor bez takových
překážek, jako jsou stromy, větve,
kameny, ploty, pařezy atd. Eliminujte jakékoliv překážky, které by se mohly dostat do styku s pilovým řetězem při řezání
větví nebo polen, nebo se takovým
překážkám vyhněte.
S Udržujte svůj pilový řetěz ostrý a správně
napnutý. Volný nebo tupý řetěz může zvýšit
možnost vzniku zpětného vrhu během
řezání. Dodržujte pokyny výrobce pro
ostření pilového řetězu a pro jeho napínání
a údržbu. Kontrolujte napnutí řetězu v pravidelných intervalech a vždy se zastaveným

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

S

S
S
S
S

S

motorem, nikdy ne s motorem v chodu.
Jakmile skončíte s napínáním řetězu,
ujistěte se o tom, že zajišťovací matice vodicí lišty jsou bezpečně dotaženy.
Začínejte a končete řezání s maximálními
otáčkami pily. Pokud se řetěz pohybuje
na nižší otáčky motoru, existuje větší riziko vzniku zpětného vrhu.
Řežte vždy pouze jediné poleno.
Při vkládání vodicí lišty do předchozího
řezu bud’te vždy velmi opatrní.
Nepokoušejte se začínat řez pomocí
vrcholu vodicí lišty (zapichovací řez).
Sledujte, zdali se poleno nezvedá nebo
na něj nepůsobí jiné síly, které by mohly
uzavírat řez a způsobit sevření řetězu
nebo by mohly spadnout na pohybující
se řetěz.
Používejte vodicí lišty se sníženým
zpětným vrhem a pilové řetězy se
sníženým zpětným vrhem, které jsou specifikovány pro vaši pilu.

S
S
S
S

nezaměňujte polohu ruky pravé za levou,
at’ už provádíte jakýkoliv řez.
Stůjte na obou nohách a váhu rovnoměrně
rozdělte rovněž na obě nohy.
Stůjte poněkud vlevo od polohy pily a
udržujte své tělo mimo přímou linii pilového řetězu.
Nenakláneějte se příliš dopředu. Můžete
být vtaženi nebo vyvedeni z rovnováhy a
můžete ztratit kontrolu nad pilou.
Neřežte nikdy nad výškou svých ramen.
Je velmi obtížné udržovat kontrolu nad pilou, pokud ji držíte nad svými rameny.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
PRO OCHRANU PROTI
ZPĚTNÉMU VRHU

VÝSTRAHA! Řetězová pila je vybavena bezpečnostními prvky, které snižují riziko
vzniku zpětného vrhu, nicméně tyto
bezpečnostní prvky nemohou zcela zabránit
této nebezpečné reakci. Jako uživatel
řetězové pily se nespoléhejte pouze na
bezpečnostní prvky. Musíte dodržovat
všechna bezpečnostní opatření a pokyny pro
údržbu uvedené v této příručce, které vám napomohou při vyhýbání se vlivům zpětného
vrhu a jiných sil, jež mohou vést ke vzniku
vážného zranění.
S Vodicí lišta se sníženým zpětným vrhem
je zkonstruována s malým poloměrem
vrcholu,
který
snižuje
velikost
nebezpečné zóny zpětného vrhu na
vrcholu vodicí lišty. U vodicí lišty se
sníženým
zpětným
vrhem
bylo
prokázáno, že významnou měrou snižuje
počet závažných zpětných vrhů.

VŽDY SI UCHOVÁVEJTE NAD
PILOU KONTROLU
Stůjte vlevo od pily

Nikdy nepokládejte
ruce na pilu
opačně

Symetrická vodicí lišta se sníženým zp ětným vrhem
NEBEZPEČNÁ
ZÓNA

Malý polom ěr
vrcholu lišty

Loket je napnutý

Symetrická vodicí lišta

Palec na spodní straně
rukojeti
S Držte pilu pevně oběma rukama, a pokud
motor běží, tak pilu nepouštějte. Pevné
sevření vám napomůže snížit vliv
zpětného vrhu a uchovat si kontrolu nad
pohybem pily. Prsty levé ruky svírejte kolem přední rukojeti a palec levé ruky pod
rukojetí. Pravou rukou svírejte zadní
rukojeť bez ohledu na to, zdali jste pravák
nebo levák. Levou paži mějte pevně
nataženou a loket napnutý.
S Položte svou levou ruku na přední rukojet’
tak, že bude v jedné přímé linii s vaší pravou rukou na zadní rukojeti, pokud budete provádět zkracovací řez. Nikdy

NEBEZPEČNÁ
ZÓNA

Velký polom ěr
vrcholu lišty

S Pilový řetěz se sníženým zpětným vrhem
je zkonstruován s tvarovanou omezovací
patkou a spojovacím článkem s
nárazníkem, který odráží silový účinek
zpětného vrhu a umožňuje postupné zasouvání řezacího zubu do dřeva.
Pilový řetěz se sníženým zpětným
vrhem
Tvarovaná omezovací patka
Spojovací článek s
nárazníkem odráží silový účinek zpětného
vrhu a umožňuje postupné zasouvání ře--zacího zubu do dřeva
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S Ochrana přední rukojeti je zkonstruována
tak, aby redukovala možnost, že se vaše
levá ruka dostane do styku s řetězem v
případě, že sklouzne mimo rukojet’.
S Poloha přední a zadní rukojeti je navržena
tak, aby mezi jednotlivými rukojetěmi existovala dostatečná vzdálenost a rukojeti
byly v jedné linii. Vzdálenost mezi
rukojetěmi a jejich vzájemná poloha
umožnují vyvážit a zajišt’ovat reakční sílu
při kontrole otáčení pily nazpět, směrem k
operátorovi, v případě, že dojde ke vzniku
zpětného vrhu.

doporučováno. Vaše pila je již z výroby vybavena pilovým řetězem se sníženým zpětným
vrhem a vodicí lištou se sníženým zpětným
vrhem. Opravy na řetězové brzdě by měly být
prováděny pouze autorizovaným servisem.
Pokud jste pilu zakoupili v autorizovaném servisu, vezměte ji na opravu do místa prodeje,
nebo ji svěřte do péče centrálního autorizovaného servisního centra.
S Styk vrcholu vodicí lišty s nějakým
předmětem může vyvolat bleskurychlou
silovou reakci pily, která vrhne vodicí lištu
směrem nahoru a nazpět, směrem k operátorovi.
S Skřípnutí pilového řetězu může zatlačit
vodicí lištu rychle nazpět směrem k operátorovi.
S Jakákoliv z výše uvedených reakcí vám
může způsobit ztrátu kontroly nad pilou a
tato ztráta pak následovně vážné zranění.
Nespoléhejte se výhradně na bezpeč--nostní prvky zabudované v konstrukci
své pily.

VÝSTRAHA! NESPOLÉHEJTE SE
NA JAKÉKOLIV ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE INSTALOVANÉ VE VAŠÍ PILE. MĚLI BYSTE SVOU
PILU POUŽÍVAT SPRÁVNĚ A OPATRNĚ V
SOULADU S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY,
ABYSTE SE TAK VYHNULI VZNIKU
ZPĚTNÉHO VRHU. Vodicí lišta se sníženým
zpětným vrhem a pilový řetěz se sníženým
zpětným vrhem mají za úkol snižovat možnost
a sílu zpětného vrhu, a proto je jejich použití

MONTÁŽ
1. Posuňte páčku vypínače do polohy
STOP --- zapnuto.
2. Uvolněte a zcela sundejte otočný knoflík
lišty zvednutím páčky a otáčením proti
směru hodinových ručiček.

Během montáže byste měli používat ochranné rukavice (nejsou součástí dodávky).

MONTÁŽ OZUBENÉ OPĚRKY

(pokud již nejsou nasazené)
Ozubená opěrka může být použita jako
otočný bod při provádění řezu.
1. Uvolněte a zcela sundejte otočný knoflík
lišty zvednutím páčky a otáčením proti
směru hodinových ručiček. Sejmete
kryt spojky.
2. Připevněte ozubenou opěrku pomocí
dvou šroubů tak, jak je znázorněno na
obrázku.

Páka

POVOLIT
3. Sejmete kryt spojky. Sejměte plastové
přepravní podložky (pokud je instalován).

Kryt spojky

MONTÁŽ VODICÍ LIŠTY A
ŘETĚZU (pokud již nejsou
nasazené)
VÝSTRAHA! Zkontrolujte provedení
každého montážního kroku, pokud byla
pila zakoupena ve smontovaném stavu.
Vždy používejte ochranné rukavice, pokud
manipulujete s pilou. Řetěz je ostrý a může
vás pořezat i tehdy, pokud se nepohybuje!

Otočný
knoflík
lišty
Platové
přepravní
podložky
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MONTÁŽ
4. Posuňte vodicí lištu ke šroubům lišty, až
se vodicí lišta zastaví o řetězové kolo
bubnu spojky.

Pohled zezadu na kryt spojky

Seřizovací čep

POZOR: Je velmi důležité, aby při naDržák spojky/
řetězové kolo
Šrouby lišty

sazování krytu spojky zapadl seřizovací čep
do spodního otvoru ve vodicí liště. Nesprávné nasazení krytu spojky může řetězovou pilu trvale poškodit.

Vodicí lišta

Kryt
spojky

5. Opatrně vyjměte nový řetěz z obalu. Držte
řetěz s vodicími články jako na obrázku.
Řezací zub

Hnací článeik řetězu

Vrchol
vodicí
lišty

Seřizovací čep

Nižší
otvor

Vodicí lišta
11. Nasaďte otočný knoflík lišty a utáhněte
jej pouze prsty. Jakmile napnete řetěz,
utáhněte knoflík lišty.

NAPNUTÍ ŘETĚZU (včetně jednotek s již nasazeným
řetězem)

ŘEZACÍ ZUBY MUSÍ BÝT
NASMĚROVÁNY ČELEM VE
SMĚRU OTÁČENÍ

Řezací zub

VÝSTRAHA! Vždy používejte ochranné rukavice, pokud manipulujete s
řetězem. Řetěz je ostrý a může vás pořezat i
tehdy, pokud se nepohybuje!
POZNÁMKA: Při seřizování řetězu dbejte
vždy na to, aby byly otočný knoflík svorníků
lišty dotaženy pouze prsty. Jestliže se pokusíte napnout řetěz, když jsou otočný knoflík
lišty zcela dotaženy, můžete stroj poškodit.

Omezovací hloub

Vodící články
6. Položte řetěz nad držák spojky a za něj,
vodicí články nasaďte na řetězové kolo
bubnu spojky.
7. Nasaďte spodní část vodicích článků
mezi zuby v řetězovém kole na předním
konci vodicí lišty.
8. Vodicí články řetězu zasaďte do drážky
lišty.
9. Posuňte vodicí lištu dopředu, až řetěz
zapadá do drážky vodicí lišty. Zkontrolujte, zda jsou všechny vodicí články
v drážce lišty.
10. Nainstalujte kryt spojky, přičemž dávejte pozor, aby byl seřizovací čep
umístěný v nižším otvoru vodicí lišty. Při
otáčení vnějším napínacím kroužkem
tento čep posunuje lištu dopředu (dotahuje řetěz) a dozadu (povoluje řetěz).

Kontrola napnutí řetězu:

Pro posunování řetězu po liště použijte
šroubovák kombinovaného klíče. Pokud se
řetěz nepohybuje, je příliš utažený. Je-li
řetěz príliš volny, je prověšený na spodně
stranì vodící lišty.
Vodící
lišta

Vnější napínací
kroužek
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Kombinovaný
klíč pro
Otočný
knoflík seřizováni
řetězu (lišty)
lišty

MONTÁŽ
Seřízení napnutí řetězu:

Otočný
knoflík
lišty

Napnutí řetězu je velmi důležité. Řetězy se
při používání vytahují. Toto zejména platí při
několika prvních použití vaší pily. Před
každým použitím řetězové pily vždy zkontrolujte napnutí řetězu.
1. Zvedněte páčku na otočném knoflíku
lišty a proveďte jednu otáčku proti
směru hodinových ručiček pro uvolnění
krytu spojky.

Páka
Páka
UTÁHNOUT
5. Vraťte páku na knoflíku lišty zpět do původní polohy.
POVOLIT
2. Otáčením vnějšího napínacího kroužku
(ve směru hodinových ručiček) utahujte
řetěz, dokud se řetěz pevně nedotkne
spodku vodicí lišty. Při nastavování
napětí řetězu zvedněte konec vodicí
lišty.

Utažení
řetězu

Uvolnění
řetězu

Vnější
napínací
kroužek

3. Použijte šroubovák k posunu řetězu ve
vodicí liště, abyste se přesvědčili, že
všechny články jsou v drážce lišty.
4. Držte konec vodicí lišty ve zvednuté poloze a otočný knoflík lišty pevně
utáhněte ve směru hodinových ručiček.
Utahujte pouze rukou!

VÝSTRAHA! Kdybyste zapomněli
vrátit páčku na otočném knoflíku lišty do původní polohy, mohlo by dojít k vážnému
poranění nebo poškození řetězové pily.
6. Použijte šroubovák k posunu řetězu ve
vodicí lište.
7. Jestliže se řetěz nemůže otáčet, je příliš
napnutý. Otočný knoflík uvolněte o jednu otáčku (proti směru hodinových
ručiček). Poté uvolněte řetěz otočením
vnějšího napínacího kolečka (proti
směru hodinových ručiček). Znovu
utáhněte knoflík lišty.
8. Jestliže je řetěz příliš volný, je prověšený
pod lištu. Pilu s uvolněným řetězem
NEPOUŽÍVEJTE.
POZNÁMKA: Řetěz je správně napnutý,
pokud se na dolní hraně vodicí lišty
neprověšuje (s řetězovou pilou postavenou
svisle) a přitom se kolem vodicí lišty volně
pohybuje.
VÝSTRAHA! Při použití pily s uvolněným řetězem by řetěz mohl vyskočit z
vodicí lišty a mohlo by dojít k vážnému
zranění pracovníka anebo poškození pily
tak, že už nebude použitelná. Když řetěz
vyskočí z vodicí lišty, zkontrolujte každý
vodicí článek, zda není poškozený.
Poškozený řetěz se musí nechat opravit
nebo vyměnit.
VÝSTRAHA! Tlumič je při provozu i
po jeho skončení velmi horký. Nedotýkejte
se tlumiče a dávejte pozor, aby s ním
nepřišel do kontaktu hořlavý materiál jako
suchá tráva, palivo a jiné.

10

MANIPULACE S PALIVEM
PALIVO

Pamatujte si! Stroj je vybaven dvoudobým
motorem a při jeho provozu se musí vždy
použít směs benzínu a oleje pro dvoudobé
motory. Je důležité přesně odměřit
množství přimíchávaného oleje, aby se zaručilo, že se dosáhne správné směsi. Když
smícháváte malá množství paliva s olejem, i
velmi malé nepřesnosti mohou výrazně
ovlivnit poměr složek směsi.

VÝSTRAHA! Při manipulaci s palivem vždy zajistěte dostatečné větrání.

BENZÍN

• Používejte vždy kvalitní olovnatý či bezolovnatý benzín.
• Doporučený nejnižší počet oktanů je 90
(RON).
• Provozujete-li motor na benzin s nižším
počtem oktanů než 90, může dojít k
tlučení v motoru. Toto vede ke zvýšené
teplotě motoru a zvýšenému zatížení
ložisek, což může způsobit těžké havárie
motoru.
• Při souvislé práci při vysokých otáčkách
(např. odvětvování) se doporučuje vyšší
oktanové číslo.
Zajíždění
Během prvních 10 hodin se vyhněte chodu
na příliš vysoké otáčky.

OLEJ PRO DVOUDOBÉ
MOTORY

• Abyste dosáhli co nejlepších výsledků a
výkonu, používejte olej pro dvoudobé
motory Universal, Universal powered by
McCulloch, který je vyráběn speciálně
pro naše vzduchem chlazené dvoudobé
motory.
• Nikdy nepoužívejte olej pro dvoudobé
motory chlazené vodou, někdy také
nazývaný olej pro lodní motory (tzv.
TCW).
• Nikdy nepoužívejte olej určený pro čtyřdobé motory.
• Olej nízké kvality nebo příliš bohatá směs
oleje a paliva může ohrozit funkčnost
katalyzátoru a zkrátit jeho životnost.

POMĚR SMĚSI

1:50 (2%) s olejem pro dvoudobé motory
Universal, Universal powered by McCulloch.
1:33 (3%) s ostatními oleji určenými pro
dvoudobé motory chlazené vzduchem,
klasifikovanými pro JASO FB/ISO EGB.
Benzin, litrů
5
10
15
20

Olej pro dvoudobé
motory, litrů
2% (1:50)
0,10
0,20
0,30
0,40

3% (1:33)
0,15
0,30
0,45
0,60

MÍCHÁNÍ SMĚSI

• Vždy míchejte benzín a olej v čisté nádobě určené na pohonné hmoty.
• Míchání začněte vždy nalitím poloviny
dávky benzínu. Potom přidejte celou
dávku oleje. Směs paliva dobře
promíchejte (protřepejte). Přidejte zbývající polovinu dávky benzínu.
• Směs paliva před nalitím do palivové
nádrže zařízení důkladně promíchejte
(protřepejte).
• Nemíchejte větší dávku paliva než na
jeden měsíc dopředu.
• Pokud po delší dobu stroj nepoužíváte,
vyprázdněte a vyčistěte palivovou nádrž.

OLEJ NA MAZÁNÍ ŘETĚZU

• Jako mazivo doporučujeme používat speciální olej (řetězový olej) s dobrými adhezívními vlastnostmi.
• Nikdy nepoužívejte vyjetý olej. To by mělo
za následek poškození olejového čerpadla, lišty a řetězu.
• Je důležité používat olej správné třídy (s
vhodným rozsahem viskozity), který
odpovídá teplotě vzduchu.
• Za teplot pod 0° C (32° F) se u některých
olejů zvyšuje nadměrně viskozita (tuhnou). To může přetěžovat olejové čerpadlo a vést k poškození jeho některých
součástí.
• Při výběru oleje na mazání řetězů se
obraťte na nejbližší servisní opravnu.

PLNĚNÍ PALIVA

VÝSTRAHA! Při této činnosti hrozí
nebezpečí požáru, které můžete snížit, když
budete dodržovat následující opatření: V
blízkosti paliva nekuřte ani neumisťujte žádné horké předměty. Před doplněním paliva
motor vypněte a nechte jej po několik minut
zchladnout. Před doplňováním paliva
otvírejte uzávěr nádrže pomalu, aby se
mohl zvolna uvolnit přetlak. Po doplnění
paliva pečlivě uzavřete uzávěr palivové
nádrže. Nikdy nestartujte motor stroje v
prostoru doplňování a zdroje paliva.
Očistěte plochu kolem uzávěru palivové
nádrže. Pravidelně čistěte nádržky paliva a
oleje na mazání řetězu. Filtr paliva je nutno
vyměňovat alespoň jednou za rok.
Znečištění
v
nádržkách způsobuje
poruchy. Před doplňováním paliva zajistěte
dobré promíchání směsi protřepáním nádoby. Obsah nádržek paliva a oleje na
mazání řetězu je pečlivě sladěn. Nádržky
paliva a oleje na mazání řetězu by se proto
měly vždy plnit zároveň.
VÝSTRAHA! Palivo a jeho výpary
jsou velmi vznětlivé. Při manipulaci s palivem a olejem na mazání řetězu dbejte nejvyšší opatrnosti. Nezapomínejte na nebezpečí požáru, výbuchu a nadýchání
výparů.
11

STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ
VÝSTRAHA! Řetěz se nesmí pohybovat, pokud motor beží na volnoběžné
otáčky. Pokud se řetěz na volnoběžné
otáčky přesto pohybuje, pročtěte si informace uvedené v odstavci Nastavení karburátoru v tomto návodu. Vyhněte se styku
s tlumičem výfuku. Horký tlumič výfuku
může způsobit závažné popáleniny.
Zastavení motoru provedete přesunutím
spínače ON/STOP do polohy STOP.
Spuštění
motoru
provedete
tím
způsobem, že pilu položíte na zem tak, jak
je uvedeno na obrázku, a pevně ji podržíte.
Ujistěte se, že se řetěz může otáčet na vnější
straně, aniž by přišel do styku s jakýmkoliv
předmětem.
Pri startování vytahujte lanko v délce
pouze 40 --- 45 cm.
Pilu udržujte pevně na zemi, pokud
taháte za startovací lanko.
Rukojeť startéru
Levou
rukou
uchopte
přední
rukojeť

STOP SPÍNAČ
(VYPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ)
ZAPNUTO
VYPNUTO

Páčka sytiče/
startovacího plynu
1. Posuňte páčku vypínače do polohy ON
--- zapnuto.
2. Pomalu 6krát zmáčkněte pomocnou
palivovou pumpičku.
3. Vytáhněte zcela páčku sytiče/startovacího plynu (do polohy FULL CHOKE).
4. Nyní vaší pravou rukou tahejte silně za
startovací šňůru dokud motor tendenci
naskočit. Dále postupujte dle následujícího kroku.
POZNÁMKA: Pokud bude mít motor tendenci naskočit ještě před pátým zatažením
za startovací šňůru, přestaňte tahat za startovací šňůru a postupujte dle dalšího kroku.
5. Páčku sytiče posuňte do polohy
poloviční sytič (HALF CHOKE).
PÁČKA SYTIČE/
STARTOVACÍHO PLYNU

Pravou nohu zasuňte do zadní do zadní
rukojeti a přišlápněte motorovou pilu
pevně k zemi

VYPNUTO
POLOVIČNÍ
PLNÝ

ZAPAMATUJTE SI TYTO
DŮLEŽITÉ INFORMACE

Při startování motoru nevytahujte startovací
šňůru v její celé délce, neboť může dojít k
jejímu přetržení. Dbejte na to, aby nedocházelo k prudkému navinutí startovací
šňůry zpět do startovacího zařízení. Držte
rukojeť startovací šňůry a nechejte šňůru
pomalu navinout zpět.
Při startování v chladném počasí startujte
motor s plným sytičem (FULL CHOKE), než
přidáte plyn, nechejte motor zahřát.
POZNÁMKA: Nikdy neřezejte materiál pokud je páčka sytiče/startovacího plynu v poloze plný sytič (FULL CHOKE).

STARTOVÁNÍ STUDENÉHO
MOTORU (nebo teplého motoru po spotřebování pohonné
směsi)

6. Nyní vaší pravou rukou tahejte silně za
startovací šňůru dokud motor nenastartuje.
7. Jakmile motor naskočí, nechejte jej
běžet asi 30 vteřin, potom zmáčknete a
uvolněte páčku plynu, aby se otáčky
motoru mohly vrátit do volnoběhu.
Na zadním okraji pily je zjednodušená
naváděcí pomÛcka ke startování s
obrázky popisujícími jednotlivé kroky.

POZNÁMKA: Pokud jsou dodrženy
následující kroky a páčka sytiče/startovacího
plynu je zcela vytažena, je správné nastavení
plynu pro startování provedeno automaticky.
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STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ
STARTOVÁNÍ TEPLÉHO MOTORU

1. Posuňte páčku vypínače do polohy ON
--- zapnuto.
2. Pomalu 6krát zmáčknete pomocnou
palivovou pumpičku.
3. Páčku sytiče/startovacího plynu posuňte
do poloviční polohy (HALF CHOKE).
4. Nyní vaší pravou rukou tahejte silně za
startovací šňůru dokud motor nenastartuje.
5. Zmáckněte a uvolněte páčku plynu, aby
se otáčky motoru mohly vrátit do
volnoběhu.

PROBLÉMY PRI STARTOVÁNÍ
(nebo startování přeplaveného
motoru)

K přeplavení motoru větším množstvím paliva může dojít po 10ti startovacích pokusech. Přeplavené motory mohou být zbaveny nadměrného paliva tak, že zcela zatlačíte
páčku sytiče do polohy vypnuto (OFF
CHOKE) a budete postupovat dle instrukcí
pro startování teplého motoru. Ujistěte se,
že je vypínač v poloze ON --- zapnuto.
Při startování bude nezbytné zatáhnout
opakovaně za startovací šňůru s ohledem
na množství paliva v přeplaveném motoru.
Pokud se vám nepodaří motor nastartovat
postupujte dle tabulky VYHLEDÁVÁNÍ A
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.

PRACOVNÍ POSTUP
BRZDA PILOVÉHO ŘETĚZU
VÝSTRAHA! Řetězovou brzdu
uvolníte zatažením ochranného krytu ruky co
nejdále k přední rukojeti. Řetězová brzda se
musí uvolnit vždy před použitím pily k řezání.
S Tato pila je vybavena brzdou pilového
řetězu. Brzda je navržena tak, aby zastavila řetěz v případě vzniku zpětného vrhu.
S Setrvačností aktivovaná řetězová brzda
se spouští tehdy, pokud je ochrana
přední rukojeti zatlačena kupředu bud’
manuálně (rukou), nebo automaticky
(náhlým pohybem).
S Pokud je brzda již aktivována, odpojí se
zatažením za ochranu přední rukojeti
nazpět, směrem dopředu, tak daleko, jak
je to jenom možné.
S Při řezání pilou musí být brzda pilového
řetězu odpojena.
Brzda je odpojená

Brzda je
zapojená

předmětu. Zkontrolujte pilu a opravte její
součásti podle potřeby.
S Uchovávejte řetěz čistý, nesmí být na něm
žádný písek. I malé množství nečistoty
rychle otupí řetěz a zvýší možnost vzniku
zpětného vrhu.
S Cvičte řezání malých polen, používejte
následující techniky a snažte se získat “cit”
pro pilu jejím častým používáním, než
začnete provádět rozsáhlé práce.
S Stiskněte plynovou páčku a ponechte
motor, aby se rozeběhl na maximální
otáčky před započetím řezání.
S Začněte řezat tak, že tělo pily bude co
nejblíže polena.
S Udržujte motor v chodu na maximálních
otáčkách po celou dobu řezání.
S Nechte pilový řetěz řezat za vás. Na pilu
vyvíjejte pouze malý tlak směrem dolů.
S Uvolněte plynovou páčku, jakmile je řez
dokončen. Nechte motor doběhnout do
volnoběžných otáček. Pokud spouštíte
pilu na plný plyn, aniž byste řezali, může
dojít k brzkému opotřebení.
S Vyhýbejte se ztrátě kontroly nad pilou,
pokud dokončujete řez; na konci řezání
nevyvíjejte na pilu nadměrný tlak.
S Vypněte motor před položením pily na zem.

ZPŮSOBY KÁCENÍ STROMŮ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
VÝSTRAHA! Někdy třísky uvíznou v
krytu spojky a způsobí zaseknutí řetězu. Před
čištěním vždy vypněte motor.
S Zkontrolujte napnutí řetězu před prvním
použitím pily a po 1 minutě provozu. Viz
také odstavec Napínání řetězu v části
Montáž.
S Řežte pouze dřevo. Neřežte žádný kovový
materiál, plasty, zdivo, nedřevěné stavební
materiály atd.
S Ozubená opěrka může být použita jako
otočný bod při provádění řezu.
S Zastavte pilu, pokud se řetěz dotkne cizího

VÝSTRAHA! Porážení stromů
vyžaduje velkou zkušenost. Nezkušení
uživatelé motorové pily by neměli porážet
stromy. Nepouštějte se do žádné práce, při
níž si nejste jisti!
VÝSTRAHA! Zkontrolujte strom,
zdali na něm nejsou zlomené nebo suché
větvě, které by na vás mohly při kácení spadnout a způsobit vám vážné zranění. Neřežte v
blízkosti budov nebo drátů elektrického vedení, pokud neznáte směr, kterým strom
padne, ani nekácejte stromy v noci, protože
nebudete
dobře
vidět;
rovněž
se
nedoporučuje kácet stromy při dešti, na
sněhu nebo během silného větru. Pokud se
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strom dostane do styku s inženýrskými sítěmi,
je nutné okamžitě vyrozumět společnost,
která má tato zařízení na starosti.
Kácení stromu předem pečlivě naplánujte.
Předem si vyklid’te pracovní prostor. Musíte
mít prostor odklizený před kácením stromu
proto, abyste měli pevný prostor pro oporu
svých nohou. Operátor řetězové pily by měl
stát vzhledem ke stromu v kopci, protože
strom při kácení bude padat směrem dolů.
Zkontrolujte strom, zdali na něm nejsou zlomené nebo suché větvě, které by na vás
mohly při kácení spadnout a způsobit vám
vážné zranění.
Některé přírodní podmínky mohou
způsobit, že strom spadne zcela specifickým směrem. Mezi takové podmínky patří
například:
S Směr větru a jeho rychlost.
S Naklonění stromu. Naklonění stromu nemusí být vidět na první pohled, a to kvůli
nerovnému nebo svažitému terénu.
Používejte vodováhu nebo olovnici, kterou stanovíte směr naklonění stromu.
S Hmotnost stromu nebo hmotnost větví na
jedné straně stromu.
S Okolní stromy nebo překážky.
Prohlédněte si strom a vyhledejte prohnilá
místa. Pokud je kmen shnilý, může
prasknout a spadnout směrem k
operátorovi. Ujistěte se, že máte k dispozici
dost prostoru, kam může strom spadnout.
Udržujte vzdálenost asi 2,5 délky stromu od
nejbližší osoby nebo jiných předmětů. Zvuk
motoru může být rovněž dobrým
výstražným znamením.
Odstraňte špínu, kameny, uvolněnou kůru,
hřebíky, skoby a dráty ze stromů, kde má
být proveden řez.
Ústup

Naplánujte si
ústupovou cestu
Směr pádu
stromu

45_
Ústup

KÁCENÍ VELKÝCH STROMŮ

(15 cm v průměru nebo větší)
Metoda záseku se používá ke kácení
velkých stromů. Zásek je výřez na jedné
straně kmenu, provedený ve směru
žádaného pádu stromu. Po provedení řezu
na opačné straně řezu bude mít strom tendenci spadnout směrem, kde je tento zásek
proveden.

ZÁSEKOVÝ ŘEZ A KÁCENÍ STROMU

S Proved’te zásekový řez nejprve na horní
straně. Proříznete 1/3 průměru kmenu. Dále
dokončete zásek proříznutím kmene ze
spodní strany (viz také obrázek). Jakmile je
zásek hotov, odstraňte klín z kmene.

Konečný řez proved’te, 5 cm nad
středem záseku
5 cm
První řez
Zásek, klín

5 cm

Druhý řez
S Po odstranění dřevěného klínu ze záseku
proved’te řez na opačné straně záseku.
Řežte 5 cm výše, než je střed klínu. Takto
zůstane ve kmeni dost dřeva na to, aby
strom ihned nespadl. Tento kus dřeva
zabrání také tomu, aby kmen spadl
nesprávným směrem, a pomáhá kontrolovat pád daným směrem.
Otevření řezu

Zavření
záseku

POZNÁMKA:
Před
dokončením
konečného řezu použijte klín k otevření řezu,
pokud bude nutné kontrolovat směr pádu
kmenu. Používejte plastové nebo dřevěné
klíny, ale nikdy nepoužívejte kovové klíny,
protože by mohlo dojít ke vzniku zpětného
vrhu nebo poškození řetězu.
S Bud’te si vědomi znamení, kdy strom začíná
padat: praskání, rozšiřování řezu nebo pohyb horních větví v koruně stromu.
S Jakmile strom začne padat, zastavte pilu,
položte ji a rychle opust’te prostor kácení
směrem plánovaného úniku.
S Neřežte svou pilou částečně pokácený
strom. Bud’te velice opatrní u částečně
pokácených stromů, protože jejich opora
může být naprosto minimální. Pokud strom
nespadne zcela, postavte pilu na zem a
stáhněte strom k zemi lanem, kladkou nebo
traktorem.

ŘEZÁNÍ POKÁCENÉHO STROMU (ZKRACOVÁNÍ)

Zkracování je termín používaný pro řezání
již pokácených stromů na požadovanou
délku polen.

VÝSTRAHA! Nestůjte na polenech,
která řežete. Jakákoliv část se může odvalit
a způsobit ztrátu vaší rovnováhy a kontroly
nad pilou. Nestůjte směrem dolů z kopce od
polena, které řežete.
Duležitá upozornění

S Vždy řežte pouze jediné poleno.
S Roztříštěné poleno řežte velmi opatrně.
Ostré kousky dřeva mohou létat směrem
k operátorovi.
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S Pro řezání malých polen používejte kozu.
Nikdy nedovolte jiným osobám držet
poleno, pokud jej řežete, a nikdy poleno
nedržte mezi koleny nebo stehny.
S Neřežte v místech, kde jsou polena, kořeny
nebo velké větve zapleteny do sebe.
Vytáhněte polena do prostoru, který je
volný, a před řezáním vytáhněte vždy jako
první ta polena, která jsou volná.

ZPŮSOBY ŘEZÁNÍ --- ZKRACOVÁNÍ

VÝSTRAHA! Pokud se pila skřípne
nebo uvízne jinak v řezaném polenu,
nepokoušejte se vytáhnout ji ven silou.
Můžete snadno ztratit kontrolu nad pilou,
což může vést k vašemu zranění nebo k
poškození pily. Zastavte pilu, do polena
zasuňte a zatlučte klín z plastu nebo dřeva a
rozevřete poleno, dokud nebude možné
pilu snadno vytáhnout. Nastartujte znovu
pilu a opatrně ji zasuňte do připraveného
řezu. Nepokoušejte se pilu nastartovat při
jejím sevření nebo uvíznutí v řezu či polenu.

ZKRACOVÁNÍ BEZ OPĚRY

S Prořízněte asi 1/3 průměru polena.
S Přetočte poleno na opačnou stranu a proved’te dokončení řezu.
S Věnujte zvláštní pozornost polenům,
která jsou napjatá, aby nedošlo k sevření
pily. Proved’te první řez na té straně polena, na které je vyšší pnutí, abyste jej z
polena uvolnili.

ZKRACOVÁNÍ S OPĚROU NEBO
OPĚRNOU KOZOU

S Pamatujte si, že první řez je nutné vždy
provádět na té straně polena, na které
vzniklo při růstu větší pnutí.
S Váš první řez by měl být veden do více než
1/3 průměru polena.
S Dokončete řez z druhé strany.
Práce s opěrou Druhý řez

První řez
První řez

Vypněte pilu a použijte klíny z plastu
nebo dřeva k rozevření řezu a uvolnění
uvíznuté pily.
Řezání seshora začíná na horní straně
polena s pilou opřenou o dřevo. Při takovém způsobu řezání vyvíjejte pouze mírný
tlak na pilu směrem dolů.
Řezání seshora

Druhý řez
Práce s opěrnou kozou
Druhý řez

Řezání zespoda
Řezání zespoda vyžaduje řezání na
spodní straně polena s horní stranou pily
opřenou o poleno. Při takovém způsobu
řezání vyvíjejte pouze mírný tlak na pilu
směrem nahoru. Pilu držte pevně a udržujte
si nad ní kontrolu. Pila bude mít tendenci
tlačit se směrem k vám.

První řez
První řez

VÝSTRAHA! Nikdy při řezání zespo-

Druhý řez

da neotáčejte pilu obráceně. V takové poloze pilu nelze kontrolovat a ovládat.
První řez na napružené straně polena

VYVĚTVOVÁNÍ A
ODVĚTVOVÁNÍ

Druhý řez
Druhý řez

První řez na spodní straně polena

VÝSTRAHA! Vždy bud’te ve střehu,
aby vás nepřekvapil zpětný vrh pily. Zabraňte
styku pohybujícího se řetězu s jakoukoliv jinou větví nebo předmětem na konci vodicí
lišty, pokud provádíte vyvětvování a
odvětvování. Pokud k takovému styku nakonec dojde, může to vést k vážnému zranění.
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VÝSTRAHA!

Pri vyvětvování a
odvětvování nikdy nešplhejte na strom.
Nestůjte na žebřících, plošinách, polenech
nebo v jakékoliv poloze, ve které můžete ztratit
rovnováhu nebo kontrolu nad pilou.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

S Pracujte pomalu, obě ruce udržujte sevřené
na rukojetích pily. Udržujte si pevnou oporu
pro nohy a rovnováhu.
S Dávejte pozor na napružené větve. Bud’te
velmi opatrní, pokud řežete větve malé velikosti. Slaby materiál se může zachytit v
řetězu pily a nechat se odmrštit směrem k
vám nebo vás vyvést z rovnováhy.
S Dávejte pozor na odskoky. Při práci se mohou vyskytovat větve, které jsou ohnuté
nebo pod pnutím. Dávejte si pozor, abyste
nebyly zasaženi větví nebo pilou v případě,
že pnutí ve vláknech dřeva bude uvolněno.
Často odklízejte nařezané větve z prostoru,
kde pracujete, abyste přes ně neklopýtali.

ODVĚTVOVÁNÍ

S Odvětvování provádějte na stromě vždy
poté, co byl pokácen. Jedině tak jej
můžete bezpečně a správně zbavit větví.
S Ponechte velké větve pod pokáceným
stromem, aby mohly strom podporovat
při vaší práci.
S Začněte u dolní strany pokáceného stromu a pracujte směrem nahoru, aby se
pracovní prostor sám pročištoval. Malé
větve odstraňujte jediným řezem.

S V co největší míře zachovávejte kmen
stromu mezi sebou a pracujícím pilovým
řetězem.
S Odstraňujte větší větve s pomocí techniky
1/3 a 2/3 řezů, popsané v části o zkracování.
S Vždy používejte techniku vrchního
zářezu, pokud řežete malé a volně visící
větve. Technika spodního řezu může
způsobit svírání pily a pád na pohybující
se řetěz.

VYVĚTVOVÁNÍ

VÝSTRAHA! Omezte vyvětvování
pouze na ty větve, které jsou ve výšce ramen nebo pod ní. Neřežte větve, pokud
jsou výše, než jsou vaše ramena. Takovou
práci svěřte profesionálům.
S Proved’te první řez do 1/3 průměru na
spodní straně větve.
S Dále proved’te druhý řez přes celý
průměr větve. Poté proved’te třetí řez z
horní strany a ponechte 3 až 5 cm prostor
od kmene stromu.
Třetí řez

Druhý řez

Suk

První řez
Technika vyvětvování

SERVIS A NASTAVOVÁNÍ
PLÁN ÚDRŽBY

VÝSTRAHA! Nedostatečná údržba
může způsobit vážné poškození motoru
nebo vážná poranění.

Kontrola:
Stav paliva v nádrži . . . . . . . . . Před každým použitím
Promazání vodicí lišty . . . . . . . . Před každým použitím
Napnutí řetězu . . . . . . . . . . . . . Před každým použitím
Naostření řetězu . . . . . . . . . . . . Před každým použitím
Poškozené součásti . . . . . . . . . Před každým použitím
Uvolněná víčka obou nádrží . . Před každým použitím
Uvolněné spojovací součásti . . Před každým použitím
Uvolnění součásti výstroje . . . . Před každým použitím
Kontrola a vyčištění:
Vodicí lišta . . . . . . . . . . . . . . . . Před každým použitím
Celá pila . . . . . . . . . . . . . . . . . . Po každém použití
Vzduchový filtr . . . . . . . . . . . . . Každých 5 hodin*
Brzda pilového řetězu . . . . . . . Každých 5 hodin*
Mřížka zabraňující odskoku jisker
a výfukový tlumič . . . . . . . . . . . Každých 25 hodin*
Výměna zapalovací svíčky . . . Jedenkrát za rok
Výměna palivového filtru . . . . Jedenkrát za rok
* Hodiny provozu pily

VÝSTRAHA! Vždy odpojte vodič zapalovací svíčky před prováděním údržby
kromě případů, kdy nastavujete karburátor.
Doporučujeme, aby provádění veškeré
údržby a nastavení, které není popsáno v
této příručce, bylo svěřeno autorizovanému
servisu.

BRZDA PILOVÉHO ŘETĚZU

VÝSTRAHA! Pokud je brzdový pás
opotřebovaný a příliš tenký, může prasknout, když se spustí brzda. Pokud k tomu
dojde, nebude brzda schopna zastavit
rozeběhnutý řetěz. Brzda pilového řetězu
by měla být měněna v autorizovaném ser
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visním středisku, pokud bude jakákoliv její
část opotřebována tak, že tloušt’ka dosáhne
0,5 mm nebo méně. Opravy brzdy pilového
řetězu by měly být svěřeny pouze do péče autorizovaného servisu. Pokud jste pilu zakoupili
v autorizovaném servisu, vezměte ji na opravu
do místa prodeje, nebo ji svěřte do péče
centrálního autorizovaného servisního centra.

KONTROLA FUNKCE BRZDY
PILOVÉHO ŘETĚZU
UPOZORNĚNÍ:

Brzda pilového řetězu
musí být zkontrolována několikrát denně. Motor musí být při provádění této procedury v
chodu. Toto je jediný případ, kdy by pila měla
být položena na zem s motorem v chodu.
Položte pilu na pevnou zem. Uchopte zadní
rukojet’ pravou rukou a přední rukojet’ rukou
levou. Stiskem plynové páčky přidejte plný
plyn. Aktivujte brzdu pilového řetězu otočením
levého zápěstí naproti ochraně přední rukojeti, aniž byste uvolnili sevření přední rukojeti.
Řetěz by se měl okamžite zastavit.

ÚDRŽBA VODICÍ LIŠTY

Pokud vaše pila řeže k jedné straně
(podřezává), musí být tlačena do řezu nebo
byla v chodu s nedostatečným mazáním vodicí lišty, je nutné provést údržbu vaší vodicí
lišty. Opotřebovaná lišta může vést k
poškození řetězu a způsobit obtížnejší
řezání materiálu.
Po každém použití se ujistěte, že tlačítko
ON/STOP je v pozici STOP, poté vyčistěte
veškerý dřevěný prach z vodicí lišty a otvoru
řetězového kola.
Údržbu vodicí lišty provádějte následujícím
způsobem:
S Přesuňte spínač ON/STOP do polohy
STOP.
S Uvolněte a sejměte matice brzdy pilového
řetězu a vlastní brzdu pilového řetězu.
Sejměte z pily vodicí lištu.
S Vyčistěte olejové otvory a drážku vodicí
lišty po každých 5 hodinách provozu.
Odstraňte dřevěný prach
z drážky vodicí lišty

VZDUCHOVÝ FILTR

UPOZORNĚNÍ: Nečistete filtr v benzinu
nebo jiné hořlavé kapalině, aby nedošlo ke
zvýšení rizika požáru nebo vytvoření
nebezpečných výparů.

Olejové otvory

Čištění vzduchového filtru:

Znečištený vzduchový filtr způsobuje
snížení výkonu motoru a zvyšuje spotřebu
paliva a škodlivých emisí. Vždy vyčistěte filtr
po 5 hodinách provozu.
1. Vyčistěte kryt a prostor okolo něj tak,
aby nečistoty nenapadaly do komory
karburátoru, pokud je kryt sejmut.
2. Demontujte součásti tak, jak je nakresleno.
3. Filtr omyjte mýdlem a vodou.
Propláchněte jej ve studené vodě.
Nechte zcela vyschnout předtím, než jej
budete instalovat.
4. Do filtru přidejte pár kapek oleje; filtr
stiskněte, aby se olej dobře rozdělil.
5. Filtr před opětovnou instalací lehce
potřete olejem pro dvoudobé motory.
Kryt
vzduchovéjo
Kryt
filtru
válce

Vzduchový
filtr

S Vytváření otřepů na hranách vodicí lišty je
normální proces opotřebování lišty. Tyto
otřepy odstraňte plochým pilníkem.
S Pokud není horní strana vodicí lišty rovná,
plochým pilníkem obnovte čtvercové
hrany a boky.
Pilníkem
zabruste hrany
a boky vodicí
lišty
Opotrebovaná
Správně tvarodrážka
vaná drážka
Vyměňte vodicí lištu tehdy, pokud je drážka
opotřebovaná, vodicí lišta je ohnutá nebo
prasklá, nebo pokud byla lišta vystavena
působení nadměrného tepla nebo na ní
vznikly nadměrné otřepy. Pokud je nutná
výměna, používejte pouze vodicí lišty specifikované pro vaši pilu tak, jak je to uvedeno na seznamu náhradních dílů nebo na
štítku nalepeném na řetězové pile.

ZAPALOVACÍ SVÍČKA

Zapalovací svíčka by měla být měněna
každý rok, aby se motor snadněji spouštel a
lépe pracoval. Seřízení předstihu je fixní a
nelze jej nastavovat.
1. Uvolněte 3 šrouby na krytu válce.
2. Demontujte kryt válce.
3. Sejměte kabel ze zapalovací svíčky.
4. Vyšroubujte zapalovací svíčku z válce a
vyřad’te ji.
5. Instalujte novou svíčku Champion
RCJ---7Y a pečlivě ji dotáhněte 3/4palcovým nástrčkovým klíčem. Mezera mezi
elektrodami svíčky by měla být 0,5 mm.
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6. Nasaďte zpět kabel na zapalovací
svíčku.
7. Namontujte kryt válce a 3 šrouby.
Pečlivě je dotáhněte.

Držák pilníku

Řezací
zub
Kryt
válce

Pilník
90°
Omezovací
hloub

S Vyrovnejte značky 30° na držáku
pilníku vodorovně s lištou a ke
středu řetězu.
Řezací zub

Kabel
zapalovací
svíčky

30°
Řezací zub
Ryska na držáku pilníku
S Naostřete hoblovací zuby nejprve
na jedné straně řetězu. Pilujte
zevnitř každého hoblovací zubu
směrem ven. Pak řetězovou pilu
otočte a zopakujte postup pro druhou stranu řetězu.
S Pilujte pouze záběrem směrem
dopředu,
každé
řezné
ostří
naostřete 2 nebo 3 záběry.
S Při pilování udržujte všechny hoblovací zuby na stejné délce.
S Pilování musí být dostatečně,
abyste
odstranili
všechna
poškození řezných ostří (boční i
horní ploška hoblovacího zubu).
Odstraňte
poškození
Stejná délka všech
řezacích zubů

Zapalovací
svíčka

OSTŘENÍ PILOVÉHO ŘETĚZU
VÝSTRAHA! Nesprávný způsob
ostření řetězu anebo údržby omezovače
hloubky zvyšuje nebezpečí zpětného rázu,
který může mít za následek těžké zranění
pracovníka.
VÝSTRAHA! Při manipulaci s
řetězem noste ochranné rukavice. Řetěz je
ostrý a může vás poranit, i když se nepohybuje.
Jak poznáte, že je řetěz nutné naostřit:
S Když se dřevěné třísky zmenší. Čím je
řetěz tupější, tím jsou dřevěné třísky
menší, až je z nich spíše prášek než třísky.
Uvědomte si, že z mrtvého dřeva nebo
shnilého dřeva nejsou dobré třísky.
S Pila řeže k jedné straně nebo šikmo.
S Pilu je nutné řezem tlačit.

Horní
ploška

Bocní
ploška

S Naostřete řetěz podle zobrazených
parametrů.
80°

60°

Nutné nástroje:

S Kulatý pilník s průměrem 5/32 palce (4
mm) a držák pilníku
S Plochý pilník
S Hloubkoměr

30°
Úhel zubu
0,65 mm

OSTŘENÍ ŘETĚZU:

1. Posuňte páčku vypínače do polohy
STOP- zapnuto.
2. Zkontrolujte správné napětí řetězu. V
případě potřeby je seřiďte. Viz část
NAPĚTÍ ŘETĚZU.
3. Naostřete hoblovací zuby.
S Při ostření hoblovacích zubů
umístěte držák pilníku (90° ) tak, aby
ležel na horních okrajích hoblovacího zubu a omezovače hloubky.
POZNÁMKA: Řetěz má hoblovací
zuby na pravé i levé straně.

Zaoblený roh
Správně
Příliš ostrý úhel zubu

Špatně
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VÝSTRAHA!

Dodržujte
pro
používaný řetěz správný úhel zubu podle
parametrů výrobce. Nesprávný úhel zubu
zvyšuje nebezpečí zpětného rázu, který
může mít za následek těžké zranění.
4. Zkontrolujte a snižte omezovače hloubky.
Hloubkoměr

Pilník
Omezovací
hloub

S Hloubkoměr položte na hoblovací
zub.
S Pokud je omezovač hloubky vyšší
než hloubkoměr, opilujte ho k horní
hraně hloubkoměru.
S Přední roh omezovače hloubky zaoblete pomocí plochého pilníku.
POZNÁMKA: Nejvyšší plocha
omezovače hloubky musí být
plochá s přední polovinou zaoblenou plochým pilníkem.
Potřebujete-li další pomoc nebo si nejste jisti, že seřízení provedete správně, obraťte se
autorizované servisní středisko.

NASTAVENÍ KARBURÁTORU
VÝSTRAHA!
Seřízení
běhu
naprázdno provádějte v bezpečné vzdálenosti od přihlížejících. Po většinu doby této

procedury bude řetěz v pohybu. Při nastavování mějte nasazeny příslušné ochranné
prostředky
a
dodržujte
všechny
bezpečnostní pokyny. Při správném
seřízení se řetěz při volnoběžných otáčkách
nesmí pohybovat.
Karburátor byl odpovídajícím způsobem
nastaven již ve výrobním závodě. Úpravu
seřízení volnoběhu provádějte pouze, pokud dojde k následujícím stavům:
S Motor po uvolnění plynu neudrží
volnoběžné otáčky. Viz: SEŘÍZENÍ
VOLNOBĚHU--- T.
S Při volnoběhu se řetěz pohybuje. Viz:
SEŘÍZENÍ VOLNOBĚHU--- T.

Seřízení Volnoběhu-- T

Nechte motor běžet na volnoběh. Pokud se
řetěz pohybuje, jsou volnoběžné otáčky
příliš vysoké. Pokud se motor zastavuje,
jsou otáčky příliš nízké. Nastavte volnoběh
tak, aby se řetěz nepohyboval (v takovém
případě jsou otáčky příliš vysoké), aby se
ale motor nezastavoval (v takovém případě
jsou volnoběžné otáčky příliš nízké). Šroub
seřízení volnoběžných otáček je umístěn
nad hlavní klapkou a je označen značkou T.
S Pokud se motor zastavuje, otáčejte
šroubem volnoběžných otáček (T) po
směru hodinových ručiček --- volnoběžné
otáčky se zvýší.
S Pokud se při volnoběhu pohybuje řetěz,
otáčejte šroubem volnoběžných otáček
(T) proti směru hodinových ručiček --volnoběžné otáčky se sníží.

SKLADOVÁNÍ
VÝSTRAHA!

Zastavte motor a ponechte jej vychladnout. Zajistěte pilu před její
přepravou ve vozidle nebo skladováním.
Retězovou pilu a palivo uchovávejte na místě,
kde nemohou výpary paliva přijít do styku s
jiskrami, nebo dokonce s otevřeným
ohněm z ohřívačů vody, elektromotorů nebo
spínačů, pecí atd. Uložte pilu s ochrannými
prvky na svém místě. Položte ji tak, aby
jakýkoliv ostrý předmět nemohl náhodně
způsobit zranění kolemjdoucím. Uložte pilu
mimo dosah dětí.
S Před uložením pily z ní vypust’te palivo.
Nastartujte motor a ponechte pilu
doběhnout do jeho vyčerpání.
S Před skladováním pilu pečlivě vyčistěte.
Věnujte
zvýšenou
pozornost
znečištujícím částicím v prostorách sání
vzduchu, kde nesmí být žádný prach. K
čištění plastových součástí používejte
pouze mírný saponát a houbu.
S Neskladujte pilu nebo palivo na
uzavřeném místě, kde mohou výpary
přijít do styku s jiskrami, nebo dokonce s
otevřeným ohněm z ohřívačů vody,
elektromotorů nebo spínačů, pecí atd.

S Skladujte pilu na suchém místě mimo dosah dětí.
S Před odstavením na delší dobu se
ujistěte, že je stroj čistý a je zajištěn kompletním servisem.
S Při přepravě nebo skladování stroje musí
být přepravní kryt vždy nasazen na
řezacím zařízení, aby se zabránilo
neúmyslnému kontaktu s ostrým
řetězem. I řetěz, který se nepohybuje,
může způsobit važné poranění uživateli
nebo jiným osobám, které mají přístup k
řetězu.
UPOZORNĚNÍ: Během skladování je velmi důležité zabránit vytváření prachových
nánosů na důležitých součástkách palivového systému, jako je karburátor, palivový
filtr, palivové potrubí nebo palivová nádrž.
Paliva ředěná alkoholem (nazývaná palivové směsi, nebo paliva na bázi etanolu nebo
metanolu) mohou přitahovat vlhkost, která
může vést k separaci palivové směsi a
vytváření kyselin během skladování. Výpary
z kyselin mohou poškodit motor.
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UPOZORNĚNÍ: Před níže uvedenými opravami stroje (s výjimkou těch, které
vyžadují chod motoru) vždy pilu vypněte a odpojte kabel o zapalovací svíčky.

ZÁVADA
Motor nelze
nastartovat
nebo po nastartování vydrží v
chodu pouze
několik sekund.

Motor nemá
správný
volnoběh.
Motor neakceleruje, ztrácí
výkon nebo
se při zatížení
zastavuje.
Motor příliš
kouří.
Řetěz se při
volnoběžných
otáčkách pohybuje.

PŘÍČINA

POSTUP OPRAVY

1. Přepínač ON/STOP přepněte do
polohy ON.
2. Postupujte podle pokynů “Obtížné
startování” v kapitole ”Provoz”.
3. Palivová nádrž je prázdná. 3. Nádrž naplňte správným palivem.
4. Svíčku vyměňte za novou.
4. Svíčka nedává jiskru.
5. Zkontrolujte, zda není zanesený
5. Do karburátoru nena--palivový filtr; vyměňte jej.
téká palivo.
Zkontrolujte, zda není prasklá nebo
stlačená přívodní hadička paliva --opravte ji nebo vyměňte.
1. Volnoběžné otáčky
1. Postupujte podle pokynů ”Seřízení
vyžadují seřízení.
karburátoru” v kapitole “Servis a
Nastavování”.
2. Karburátor vyžaduje
2. Obraťte se na autorizované servisní
seřízení.
středisko.
1. Znečištěný filtr vzduchu. 1. Vyčistěte nebo vyměňte filtr vzduchu.
2. Vadná zapalovací svíčka. 2. Vyčistěte nebo vyměňte svíčku,
zkontrolujte vzdálenost elektrod.
3. Uvolněte brzdu řetězu.
3. Zatažená brzda řetězu.
4. Obraťte se na autorizované servisní
4. Karburátor vyžaduje
středisko.
seřízení.
1. Vyprázdněte nádrž a naplňte ji
1. Nesprávná palivová
správnou palivovou směsí.
směs.
1. Přepínač ON/STOP je v
poloze STOP.
2. Motor je “ulitý”.

1. Volnoběžné otáčky
vyžadují seřízení.
2. Spojka vyžaduje
opravu.

1. Postupujte podle pokynů ”Seřízení
karburátoru” v kapitole “Servis a
Nastavování”.
2. Obraťte se na autorizované servisní
středisko.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Motor
Obsah válce, cm3
Zdvih, mm
Otáčky chodu naprázdno, ot/min
V.kon, kW
Systém zapalování
Zapalovací svíčka

CS 360T

CS 400T

CS 420T

36
32
3000
1,3/9000

40
32
3000
1,5/9000

42
32
3000
1,6/9000

Champion
RCJ-7Y
0,5

Champion
RCJ-7Y
0,5

Champion
RCJ-7Y
0,5

Vzdálenost elektrod, mm
Palivový a mazací systém
Objem palivové nádrže, litr
0,3
0,3
0,3
Kapacita olejového čerpadla při
8500 ot/min, ml/min
4 --- 8
4 --- 8
4 --- 8
Objem nádrže oleje, litrů
0,2
0,2
0,2
Typ olejového čerpadla
Automatika
Automatika
Automatika
Hmotnost
Řetězová pila bez lišty a řetězu,
prázdné nádrže, kg
5,5
5,5
5,5
Emise hluku
(viz Poznámka 1)
Hladina akustického výkonu,
změřená dB(A)
108,7
108,7
108,7
Hladina akustického výkonu,
113
113
113
zaručená LWA dB(A)
Hladiny hluku
(viz Poznámka 2)
Ekvivalentní úroveň akustického
tlaku v místě ucha uživatele, dB(A)
99,7
99,7
99,7
Ekvivalentní hladiny vibrací, ahv,eq
(viz Poznámka 3)
Přední rukojeť, m/s2
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Zadní rukojeť, m/s2
Řetěz/lišta
Standardní délka lišty, palce/cm
14/35, 16/40, 18/45
Doporučené délky lišt, palce/cm
14--- 18 / 35--- 45
Použitelná řezná délka, palce/cm
13--- 17 / 34--- 44
Rozteč, palce
0,375
Tloušťka unášecích článků, palce/mm
0,050/1,3
Typ hnací řetězky/počet zubů
6
Rychlost řetězu při maximálním výkonu, m/s
18,5
Poznámka 1: Emise hluku do okolí naměřená jako efekt zvuku (LWA) dle direktivy ES
2000/14/ES.
Poznámka 2: Ekvivalentní hladina akustického tlaku, podle normy ISO 22868, se počítá
jako časově vážená celková energie pro různé hladiny akustického tlaku za různých pracovních podmínek. Typická statistická odchylka pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku
je standardní odchylka 1 dB(A).
Poznámka 3: Ekvivalentní hladina vibrací, podle normy ISO 22867, se počítá jako časově
vážená celková energie pro hladiny vibrací za různých pracovních podmínek. Uváděná
data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1 m/s2.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Kombinace lišty a řetězu

Následující řezací vybavení je schváleno pro modely McCulloch CS 360T, CS 400T, a CS
420T.
Lišta
Řetěz
Délka, Rozteč,
Šířka drážky, Max. počet zubů na
Délka, vodicí
palce palce
mm
řetězce na hrotu lišty Typ
články (počet)
14
0,375 / 3/8″ 1,3
7T
Husqvarna H37, 52
Universal Outdoor
Accessories
CHO 022
16

0,375 / 3/8″ 1,3

7T

18

0,375 / 3/8″ 1,3

7T

Husqvarna H37, 56
Universal Outdoor
Accessories
CHO 027
Husqvarna H37, 62
Universal Outdoor
Accessories
CHO 032

inch/mm

inch/mm

37

5/32″/4,0

60°

30°

0°

0,025″/0,65 5796536-01

36

5/32″/4,0

60°

30°

0°

0,025″/0,65 5056981-38

50R

5/32″/4,0

60°

30°

0°

0,025″/0,65 5310254-01
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlášení o shodě s požadavky ES (platí pouze pro Evropu)
My, společnost Husqvarna AB, SE ---561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.:
+46--- 36--- 146500, jakožto zplnomocněný zástupce ve Společenství, prohlašujeme v
rámci výhradní odpovědnosti, že řetězové pily pro lesní práce modely SAS---AV
McCulloch CS 360T, CS 400T, a CS 420T počínaje sériovými čísly roku 2012 a dále (rok
výroby je zřetelně vyznačen na typovém štítku a je následován sériovým číslem stroje),
jsou v souladu se SMĚRNICÍ RADY:
ze dne 17. května 2006 “týkající se stroju” 2006/42/ES.
ze dne 15. prosince 2004 “týkající se elektromagnetické kompatibility” 2004/108/ES, a
platných dodatků.
ze dne 3. května 2000 “týkající se emise hluku do okolí” měřeno dle příloha V ze
2000/14/ES. Pro informaci ohledně emisí hluku vix kapitolu Technická údaje.
Byly uplatněny následující standardní normy: ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, ISO
11681-1:2011.
Registrační orgán: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3,
SE--- 754 50 Uppsala, Švédsko, provedl schválení typu pro ES dle direktivy o strojích
(2006/42/ES), paragraf 12, odstavec 3b. Certifikát schválení typu pro kontrolu ES dle
přílohy IX má číslo: 0404/12/2359.
Dodaná motorová pila se shoduje se vzorkem, kter. prošel schvalováním typu pro ES.

10--- 15--- 2012
Ronnie E. Goldman, Technický ředitel
Autorizovaný zástupce společnosti Husqvarna AB
a odpovědný za technickou dokumentaci
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ÚVOD
Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok od spoločosti McCulloch. Stali ste sa tak súčasťou príbehu,
ktorý sa začal veľmi dávno, keď spoločnosť McCulloch Corporation spustila výrobu motorov
počas 2. svetovej vojny. Od r. 1949, kedy spoločnosť McCulloch predstavila svoju prvú ľahkú
reťazovú pílu pre jednu osobu, práca s drevom už nikdy nebola ako predtým.
V priebehu desaťročí sa obnovovala ponuka inovatívnych reťazových píl a spoločnosť rozšírila
svoje aktivity, najskôr výrobou motorov pre lietadlá a motokáry v 50. rokoch, potom výrobou
mini reťazových píl v 60. rokoch. Neskôr, v 70. a 80. rokoch, boli do ponuky pridané vyžínače a
fúkacie vysávače.
Dnes spoločnosť McCulloch ako súčasť skupiny Husqvarna pokračuje v tradícii výkonných
motorov, technických inovácií a výrazného dizajnu, ktoré sú pre nás príznačné už viac ako pol
storočia. Znižovanie spotreby paliva, množstva emisií a hlučnosti je pre nás hlavnou prioritou,
rovnako ako zvyšovanie bezpečnosti a pohodlného ovládania.
Pevne dúfame, že budete spokojný s výrobkom značky McCulloch, pretože je vyrobený tak,
aby vám robil spoločnosť po dlhý čas. Dodržiavaním rád uvedených v tomto návode na použitie týkajúcich sa používania, servisu a údržby môžete predĺžiť životnosť výrobku. Ak budete potrebovať profesionálnu pomoc s opravou alebo servisom, použite službu Service Locator na
internetovej stránke www.mcculloch.com.
Firma McCulloch neustále ďalej vyvíja svoje výrobky a preto si vyhradzuje právo modifikovať
dizajn a vzhľad výrobkov bez toho, aby o tom dopredu informovala.
Tento návod si tiež môžete prevziať z internetovej stránky www.mcculloch.com.

POUŽITÉ SYMBOLY
POZOR!
Motorové píly
môžu by nebezpečné! Pri
neodbornom alebo nedbalom
zaobchádzaní môže dôjsťk
vážnemu poraneniu, alebo dokonca k smrteľnému úrazu
užívateľa alebo ďalších osôb.
Vždy majte na sebe schválenú
ochrannú prilbu, schválené
chrániče sluchu, ochranné
okuliare alebo štít.

Pred použitím píly si starostlivo prečítajte návod na
obsluhu a osvojte si jeho
obsah.

Hladina hluku

Akusticky tlak vo
vzdialenosti 7,5 metrov

Vždy používajte
obe ruky, keď
pracujete s pílou.
Brzda reťaze,
aktivovaná (vpravo)
Brzda reťaze,
neaktivovaná (vlavo)

Tento výrobok spĺňa platné
smernice EÚ.

POZOR! Kontakt konca lišty s hocijakým objektom
môže spôsobiť nebezpečenstvo spätného vrhu. Spätný
vrh predstavuje najvážnejšiu rizikovú situáciu pri práci s
reťazovou motorovou pílou.
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POUŽITÉ SYMBOLY
Symboly štartovanie motora
Presuňte prepínač ON/
STOP do polohy ON
(zapnuté).

Pravou rukou silno potiahnite lanko štartéra, kým
motor naskočí.

Šesťkrát pomaly stlačte
balónik palivovej pumpy.

Zatlačte páčku sýtiča do
polovičnej polohy
POLOVIČNÝ SÝTIĆ
(HALF CHOKE).

Úplne vytiahnite páčku
sýtiča.

Pravou rukou silno potiahnite lanko štartéra,
kým motor nenaštartuje.

Štartovanie teplého motora

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ PÍLY (ČO JE ČO?)
Predná rukovät’
Kombinovaný
kľúč

Skrutka na
Štartovacia nastavovanie
volnobehu
rukoväť
Prepínač ZAP/
STOP
Páčka
sýtiča

Brzdová páka ochrana l’avej
ruky
Reťaz

Tlmič výfuku

Uzáver olejovej nádrže
Primer
Kryt štartovania Uzáver palivovej nádrže

Opierku
rezania

Poistka
plynovej
páčky

Brzda
reťaze

Kryt motora

Smer
pohybu
reťaze

Zadná
rukovät’

Ovládanie plynu

Rezných článkov Hĺbka rozchodu

Pohonné spojovacie članky

Vonkajší
Kryt
spojky napínací
prstenec

Zachytávač ret’aze
Gombík
lišty
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Lišta

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
VÝSTRAHA:

Vždy
odpojte
sviečkový kábel od sviečky, keď pílu čistíte
prenášate, alebo robíte opravy zabránite tak
náhodnému naštartovaniu píly s následným
ublížením na zdraví. Pri bežiacej píle sa vykonáva iba nastavenie karburátora.
Táto reťazová píla pre práce v lese je určená
iba na rezanie dreva. Reťazová píla, ktorá
sa používa nesprávne alebo nedbalo, sa
môže stať veľmi nebezpečným nástrojom,
ktorý môže spôsobíť vážne až smrteľné
úrazy. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa pozorne zoznámili s obsahom návodu a osvojili si ho. Pri neodbornom alebo nedbalom
zaobchádzaní môže dôjsť k vážnemu poraneniu, alebo dokonca k smrteľnému úrazu
užívateľa alebo ďalších osôb.

PRED POUŽITÍM PÍLY SA
RIAĎTE NASLEDUJÚCIMI
POKYNMI

S Dôkladne si prečítajte a osvojte tento
návod na obsluhu a postupujte podľa
bezpečnostných a prevádzkových pokynov.
S Motorovú pílu môže používať len osoba
staršia ako 18 rokov, ktorá je na tento účel
zdravotne spôsobilá.
Chrániče sluchu
Ochranná prilba
Ochrana oči
Ptiliehavé
oblečenie
Ochranné
protiporézne
rukavice
Topánky s
oceĺovou
špičkou

Protiporézne
návleky

S Pri práci s motorovou pílou vzniká najviac
úrazov pri priamom styku užívateľa s reznou časťou píly. Pri použití motorovej píly sa
musia používať zákonom predpísané osobné
ochranné
pomôcky. Ochranné
pomôcky síce nezabránia úrazu, ale obmedzia rozsah zranenia a škôd. Pri výbere
ochranných pomôcok požiadajte o radu
odborného predajcu. Ochranné pomôcky:
ochranná prilba s ochranou sluchu a zraku,
rukavice, bezpečnostné nohavice, alebo
nohavice s protiporéznou vložkou, topánky
s protiporézneho materiálu s oceľovou
špičkou a protišmykovou podrážkou. Pre
prípad zranenia vždy so sebou noste
lekárničku.
S Vždy pretopoužívajte schválené chrániče
sluchu. Dlžka vlasov by nemala byť väčšia
ako po ramená. Dlhodobé vystavenie hluku
môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu.
S Keď je motor v chode nepribližujte sa
žiadnou časťou svojho tela k reťazi.
S V akčnom rádiuse píly (minimum 10 metrov) sa nesmú pohybovať žiadne nepovo-

lané osoby alebo zvieratá. Akčný rádius píly
je pracovný priestor vymedzený dosahom
rezacej časti motorovej píly.
S Nikdy nepoužívajte reťazovú pílu, keď ste
unavený, chorý, nahnevaný a ak ste požili
alkohol, drogy alebo ste pod vplyvom
medikamentov. Musíte byť v dobrej psychickej kondícií a mentálne ostražitý.
Práca s motorovou pílou je namáhavá. Ak
máte nejaké príznaky zhoršenia Vášho
zdravotného stavu z namáhavej práce s
motorovou pílou pred d’alším použitím
reťazovej píly vyhľadajte lekára.
S Jednotlivé operácie pílenia si starostlivo dopredu naplánujte. Nezačnite pracovať skôr
kým nemáte dôkladne vyčistený pracovný
priestor, bezpečné obutie a pri spiľovaní
stromu naplánovanú únikovú cestu.

BEZPEČNÁ PRÁCA S VAŠOU
PÍLOU ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

VÝSTRAHA: Dlhodobé vdychovanie výfukových splodín, výparov reťzového
oleja a prachu z pilín ohrozuje vaše zdravie.
VÝSTRAHA: Tento prístroj vytvára
počas prevádzky elektromagnetické pole.
Toto pole môže za určitých okolností
spôsobovať rušenie aktívnych alebo pasivných implantovaných lekárskych prístrojov. Na zníženie rizika vážneho alebo
smrteľného zranenia odporúčame osobám
s implantovanými lekárskymi prístrojmi, aby
sa pred používaním tohto stroja poradili so
svojím lekárom a s výrobcom implantovaného lekárskeho prístroja.
S Držte pílu vždy pevne oboma rukami. Pravou rukou zadnú rukoväť, ľavou rukou
prednú rukoväť. Palec musí byť v podhmate prednej rukoväte. Všetci užívatelia
motorových reťazových píl musia pílu takto držať, a to ako ľaváci, tak i praváci. Pomocou tohto pevného držania môžete
obmedziť následky spätného vrhu a
zároveň si udržať kontrolu nad pílou.
Nikdy neovládajte pílu len jednou rukou.
S S pílou vždy pracujte len v dobre vetraných vonkajších priestoroch.
S Nikdy nepoužívajte pílu keď stojíte na
rebríku, alebo ste na strome. Pri práci s pílou
musíte vždy stáť oboma nohami na zemi.
S Pred naštartovaním sa vždy uistite či
reťaz nie je v kontakte s nejakým cudzím
predmetom. Nikdy sa nesnažte pílu
naštartovať keď je na lište ochranný kryt.
S Nikdy netlačte na pílu pred koncom rezu.
Neprimeraný tlak na pílu môže viesť k strate
kontroly nad pílou pri prerezaní objektu.
Môže dôjsť k vážnemu poraneniu.
S Vypnite motor pred položením píly na zem.
S Pílu nepoužívajte ak je poškodená,
nesprávne nastavená, nekompletná alebo zle zmontovaná. Vždy vymeňte reťaz,
lištu, kryt ruky alebo brzdu reťaze ak
došlo k ich poškodeniu.
26

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
S Aj pri vypnutom motore s pílou
zaobchádzajte opatrne a nepribližujte sa
žiadnou časťu Vášho tela k výfuku a reťazi.
Pri prenášaní nasaďte na lištu jej kryt.
S Zabezpečte stroj počas prepravy.

BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE
STROJA

POZNÁMKA: POZNÁMKA: V tejto časti sú
vysvetlené bezpečnostné funkcie stroja a
ako fungujú. Pokyny týkajúce sa inšpekcie
a údržby nájdete v časti INŠPEKCIA,
ÚDRŽBA A SERVIS BEZPEČNOSTNÉHO
VYBAVENIA REŤAZOVEJ PÍLY. Pozrite si
časť “ČO JE ČO?”, kde nájdete umiestnenie týchto súčastí na stoji. Ak údržbu stroja
nevykonávate správnym spôsobom a servis alebo opravy nevykonáva profesionál,
môže sa skrátiť životnosť stroja a zvýšiť riziko nehôd. Ak chcete získať viac informácií,
kontaktujte najbližšiu servisnú dielňu.
S Brzda reťaze. Vaša reťazová píla má
brzdu, ktorá pri spätnom náraze reťaz
zastaví.

VÝSTRAHA: Vaša píla je vybavená
brzdou reťaze, ktorá má za úlohu okamžité
zastavenie reťaze v prípade výskytu
spätného vrhu. Brzda reťaze znižuje riziko
nehody, avšak tomuto riziku môžete
predchádza iba vy. NESPOLIEHAJTE SA
NA TO, ŽE VÁS BRZDA REŤAZE OCHRÁNI
V PRÍPADE SPÄTNÉHO VRHU.
S Poistná páčka plynu. Poistná páčka plynu má za úlohu zabrániť náhodnému pridaniu plynu.
S Zachytávač reťaze. Zachytávač reťaze
je určený na zachytenie reťaze píly, ak sa
pretrhne alebo skåzne dolu.
S Systém na tlmenie vibrácií. Stroj je vybavený systémom na tlmenie vibrácií,
ktorý je určený na minimalizovania
vibrácií a uľahčuje jeho prevádzku.
BEZPEČNOSTNÁ

POZNÁMKA:

Osobámdlhodobo vystaveným vibráciamz
ručného náradia poháňaného spaľovacími
motormi hrozí nebezpečenstvo poškodenia
ciev a nervového systému (vazoneuróza).
Niektoré príklady symptómov: umátvenie
niektorých častí tela, znecitlivenie, brnenie,
bodanie, bolesť, strata alebo oslabenie telesnej sily, zmeny na koži, zmena farby kože,
pocit chladu. Tieto symptómy sa najčastejšie
vyskytujú v prstoch, v rukách a v zápästí. Ani
antivibračné systémy, ktoré sú použité u
týchto píl nemôžu zabrániť vyššie uvedeným
chorobám. Osoby dlhodobo pracujúce s
takýmto náradím musia monitorovať svoj psychický stav ako aj stav ich zariadenia.
S Vypínaè ZAP/STOP. Vypínač sa používa
na vypnutie motora.

INŠPEKCIA, ÚDRŽBA A
SERVIS BEZPEČNOSTNÉHO
VYBAVENIA REŤAZOVEJ PÍLY
VÝSTRAHA: Nikdy nepoužívajte
stroj, ktorý má chybné bezpečnostné
súčasti. Bezpečnostné vybavenie sa musí
kontrolovať a udržiavať. Ak stroj neprejde
všetkými kontrolami, doneste ho do servisnej dielne na opravu.
S Brzda reťaze. Vyčistite kefou brzdu reťaze
a bubon spojky tak, aby na nich neboli
zbytky dreva, hrdza a špina. Špina a opotrebenie môžu zhoršiť funkčnosť brzdy.
Prečítajte si inštrukcie v časti PREVÁDZKA.
S Poistná páčka plynu. Skontrolujte či nie
je možné pridať plyn bez toho aby bola
poistná páčka plynu zatlačená.
S Zachytávač reťaze. Skontrolujte, či nieje
poškodený zachytávač reťaze a či je
pevne upevnený na reťazovej pile.
S Systém na tlmenie vibrácií. Pravidelne
ontrolujte jednotky tlmiace vibrácie, či nie
sú prasknuté alebo deformované.
Presvedčte sa, či sú tlmiace jednotky
pevne uchytené k motorovej jednotke a
jednotke držadla.
S Vypínač ZAP/STOP. Naštartuje motor a
presvedčte sa, či sa motor zastaví, keď
pohnete vypínačom do polohy stop.

UDRŽUJTE VAŠU PÍLU V
DOBROM PREVÁDZKOVOM
STAVE

S Majte zabezpečený servis Vašej píly kvalifikovaným servisným strediskom podľa
servisného plánu, ktorý je súčasťou tohto
návodu. Tak máte istotu, že na opravu
Vašej píly bude použité servisné náradie
na to určené. Pri použití nesprávneho
náradia môže dôjsť napr. k narušeniu
štruktúry materiálu spojky čo má za následok jej prasknutie.
S Uistite sa že reťaz píly sa zastaví pri uvoľnení
páčky plynu. Ak nie pozrite časť nastavenie
karburátora.
S Nikdy neupravujte Vašu pílu. Používajte iba
príslušenstvo dodané, alebo doporučené
výrobcom.
S Udržiavajte rukoväte suché, čisté a bez
oleja.
S Pri zastavenom motore pílu prenášajte výfukom otočeným smerom od Vášho tela a so
založením krytom lišty.
S Uzávery olejovej a benzínovej nádrže majte
vždy riadne dotiahnuté.
S Používajte iba originálne McCulloch
príslušenstvo a náhradné diely.

MANIPULÁCIA S POHONNÝMI
HMOTAMI

S Je zakázané plniť palivovú nádrž motorovej
píly blízko otvoreného ohňa, tepelného
zdroja alebo pri tom fajčiť. Pred doplňaním
paliva nechajte motor vychladnúť.
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S Palivo miešajte len v otvorenom priestore
so spevneným povrchom, skladujte palivo na chladnom, suchom, dobre vetranom mieste, na skladovanie používajte
predpísané a označené nádoby, ak došlo
k rozliatiu paliva pred naštartovaním ho
dôkladne poutierajte.
S Pohonné hmoty čerpajte vždy len pri vypnutom motore.
S Pred doplnením paliva nechajte motor
vychladnúť na bezpečnom mieste, nie v
blízkosti suchého lístia, papiera alebo
iných horľavých materiálov.
S Pri otváraní uzáveru palivovej nádrže
otáčajte uzáverom pomaly, aby sa pretlak
mohol vyrovnať.
S Po naliatí uzáver dobre zavrite a skontrolujte tesnosť.
S Nikdy neštartujte motor v mieste plnenia
pohonnými hmotami. Vždy sa presuňte
minimálne 3 m od miesta plnenia.
S Pílu a benzín skladujte v priestoroch kde
benzínové výpary nemôžu prísť do kontaktu s iskrami, alebo otvoreným ohňom z
ohrievačov vody, elektrických motorov
alebo vypínačov atď....

SPÄTNÝ VRH

VÝSTRAHA:

Predchádzajte vzniku
spätného vrhu, ktorý môže spôsobiť vážne
ublíženie na zdraví. Spätný vrh je označenie
pre náhlu reakciu, pri ktorej sa motorová píla a
vodiaca lišta vymrští od predmetu, ktorého sa
dotkla časť špičky vodiacej lišty, takzvaným
okruhom spätného vrhu. Keď pochopíte, čo
spätný vrh je a ako vzniká, môžete zabrániť
momentu prekvapenia. Prekvapenie zvyšuje
nebez--- pečenstvo úrazu. Prevažná väčšina
spätných vrhov je slabá, ale niektoré sú bleskurýchle a veľmi silné.
S Spätný vrh vždy smeruje od špičky lišty
k prednej rukoväti. Najčastejšie smeruje
spätný vrh dozadu a nahor smerom k
užívateľovi. Spätné vrhy však smerujú i
do iných smerov podľa toho, v akej polohe sa nachádza lišta, keď sa časť špičky
lišty dotkne nejakého predmetu. K
spätnému vrhu dochádza vo väčšine
prípadov vtedy, keď sa časť špičky vodiacej lišty dotkne pevného predmetu.
S Rotačný spätný vrh je to rýchly pohyb
píly dopredu a dozadu, ktorý môže
vzniknúť keď sa vrchná časť konca lišty s
pohybujúcou sa reťazou dotkne vetvy,
alebo kmeňa stromu.
S Spätný vrh (zaseknutím) vznikne keď
reťaz pri pílení dreva narazí na cudzie
teleso v dreve výsledkom je, proti pohyb
píly k užívateľovi čo môže mať za následok stratu kontroly nad pílou a vážne
ublíženie na zdraví.

Ako predchádzať spätným
vrhom

S Buďte extrémne opatrný a vyvarujte sa situáciám kde môže dôjsť k zaseknutiu lišty.
S Nerežte viac ako jedno poleno naraz.
S Neotáčajte s pílou keď je v zábere.

Ako predísť rotačným spätným
vrhom

S Píľte vždy pri plnom plyne.
S Používajte len plastové kliny pre udržanie
voľného zárezu.
Dráha spätného
vrhu

Vyhnite sa prekážkam
Vyčistite
pracovnú
plochu

ZNÍŽENIE RIZIKA VZNIKU
SPÄTNÉHO VRHU

S Je veľmi dôležité vedieť, čím je tento spätný
vrh spôsobený, aby sa mu mohlo predísť
opatrnosťou a správnou technikou rezania.
S Buďte veľmi opatrný a nezasiahnite
špičkou lišty o kmeň, vetvy, alebo o iné
predmety, mohlo by to viesť k vyvolaniu
spätného vrhu.
S Nikdy nedovoľte aby došlo ku kontaktu pohybujúcej sa reťaze na konci lišty s nejakým
objektom.
S Udržujte pracovnú plochu bez prekážok
ako sú iné stromy, skaly atď.. Zabránite tým
kontaktu reťaze vašej píly počas pílenia s inými objektmi.
S Udržujte vašu reťaz ostrú a riadne napnutú.
Tupá reťaz zvyšuje riziko vzniku spätného
vrhu. Postupujte podľa inštrukcií o brúsení a
údržbe reťazí. Napnutie reťaze kontrolujte v
pravidelných intervaloch pri vypnutom motore. Po každom napínaní reťaze riadne dotiahnite upínacie matice lišty.
S Pílenie vždy začínajte a ďalej pokračujte pri
plných otáčkach. Ak sa reťaz pohybuje pri
nižších otáčkach je väčšie riziko vzniku
spätného vrhu.
S Vždy píľte naraz len jedno poleno.
S Buďte maximálne opatrný keď znova
vchádzate do už načatého rezu.
S Nikdy sa nepokúšajte píliť koncom lišty.
S Používajte lištu so zníženým rizikom spätného vrhu a Low Vib reťaz určenú pre Vašu
pílu.
S Dávajte pozor na pohyb pílených kmeňov,
alebo iné sily, ktoré môžu zovrieť pílu v reze.
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OVLÁDANIE PÍLY

Symetrická vodiaca lišta s menšou
pravdepodobnosťou spätného vrhu

Postavte sa na ľavú
stranu pily

NEBEZPEČNÁ ZÓNA

Koniec lišty s
malým polomerom

Nikdy
nepouživajte
ruky v inom
poradi ako je
znázornené

NEBEZPEČNÁ ZÓNA
Symetrická vodiaca lišta

Koniec lišty s veľkým polomerom

Pevný lakeť

S

S

S
S
S
S

Palec je na opačnej strane
rukoväte
Pílu držte pevne v oboch rukách keď je motor v chode. Pevné držanie Vám pomôže
znížiť riziko spätného vrhu a zabezpečí
lepšie ovládanie píly. Držte prsty zovreté
okolo ľavej rukoväte a Váš ľavý palec držte
pod prednou rukoväťou. avé rameno
držte priamo s pevným lakťom.
Poloha Vašej ľavej ruky na prednej rukoväti
a pravá ruka v jednej rovine s zadnou
rukoväťou keď robíte hlavný rez. Nikdy
nepoužívajte ruky v opačnom poradí.
Stojte pevne na oboch nohách s rovnomerne rozloženou váhou.
Stojte trocha na ľavej strane píly a držte
vaše telo v priamej línií s lištou.
Nenaťahujte sa príliš ďaleko. Môžete
stratiť rovnováhu a kontrolu nad pílou.
Nepíľte nad úrovňou ramien. V tejto výške
je ťažké udržať kontrolu nad pílou.

ZABEZPEČENIE PRED
SPÄTNÝM VRHOM

VÝSTRAHA: Nižšie popíšeme vlastnosti, ktoré má aj Vaša píla a ktoré
pomáhajú znižovať riziko spätného vrhu.
Uvedomte si však, že ani takéto vlastnosti
ho úplne nevylučujú. Ako užívateľ reťazovej
píly sa nemôžete spoliehať iba na nejakévlastnosti zariadenia. Musíte predovšetkým
dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy,
inštrukcie a pravidlá údržby popísané v
tomto návode na použite, aby ste predišli
spätnému vrhu a iným silám, ktoré by vám
mohli spôsobiť vážne poranenie.
S Vodiaca
lišta
so
zníženou
pravdepodobnosťou
spätného
vrhu,
skonštruovaná s malým polomerom zaoblenia na vrchu lišty, znižuje veľkosť zóny
spätného vrhu na špici lišty. Bola
skonštruovaná za účelom zníženia počtu aj
veľkosti poranení.

S Reťaz so zníženou pravdepodobnosťou
spätného
vrhu,
so
špeciálnou
konštrukciou a poistným spojovacím
článkom, ktorý vychyľuje silu spätného
vrhu a umožňuje, aby drevo do rezného
zariadenia vnikalo postupne.
Reťaz so zníženou pravdepodobnosťou
spätného vrhu Poistným spojovacím
článkom
Ktorý vychyľuje silu
spätného vrhu a
umožňuje, aby drevo
do rezného zariadenia
vnikalo postupne
S Kryt ruky, určený na zníženie možnosti
kontaktu ľavej ruky s reťazou v prípade
pošmyknutia ruky na prednej rukoväti.
S Poloha prednej a zadnej rukoväte je
navrhnutá s patričnou vzdialenosťou
medzi rukoväťami a “v rade za sebou”.
Vzdialenosť medzi rukami a poloha rúk v
jednej rovine, ktorú táto konštrukcia
umožňuje, poskytujú obsluhe dobrú stabilitu a pevnosť pri ovládaní píly i v
prípade výskytu spätného vrhu.

VÝSTRAHA: NESPOLIEHAJTE SA
NA ŽIADNE ZARIADENIA ZABUDOVANÉ DO
PÍLY. PÍLU JE POTREBNÉ POUŽÍVAŤ
SPRÁVNE A STAROSTLIVO, ABY STE SA
VYHLI SPÄTNÉMU VRHU. Vodiaca lišta a
reťaz so zníženou pravdepodobnosťou
spätného vrhu znižujú nebezpečie a
mohutnosť spätného vrhu a preto ich aj
odporúčame. Píla má túto bezpečnú lištu a
reťaz ako originálne príslušenstvo. Opravy
brzdy reťaze smie vykonávať len autorizovaný
servis. Vezmite svoju pílu k predajcovi, od ktorého ste ju kúpili alebo do najbližšieho autorizovaného sevsiného strediska.
S Kontakt špičky môže v niektorých prípadoch spôsobiť vznik rýchlej spätnej REAKCIE, vyhodiac lištu nahor a späť smerom k
obsluhe.
S Zovretie reťaze okolo vrcholu lišty môže
vyhodiť lištu rýchle späť smerom ku obsluhe.
S Hociktorá z týchto reakcií môže spôsobiť,
že stratíte kontrolu nad pílou, čo by mohlo
maťza následok vážne zranenie. Nespoliehajte sa iba na bezpečné vlastnosti svojej
píly.

29

MONTÁŽ
Pri práci s reťazou použivajte ochranné rukavice!

NAMONTOVANIE OPIERKY
REZANIA (az už nie sú namontované)

Kryt spojky

Opierka rezania slúži ako čap pre vedenie
rezu.
1. Uvoľnite a úplne odmontujte gombík
lišty nadvihnutím páčky a otočením
smerom vľavo. Vyberte kryt spojky.
2. Namontujte podľa obrázku opierku rezania za pomoci dvoch skrutiek.

Gombík
lišty
Plastovú
prepravnú
podložku

4. Nasuňte vodiacu lištu na skrutky, aby sa
vodiaca lišta zastavila proti ozubenému
kolesu bubna spojky.

MONTÁŽ VODIACEJ LIŠTY A
REŤAZE (az už nie sú namontované)
VÝSTRAHA: Skontrolujte všetky
montážne kroky ak Vám píla bola dodaná
už s namontovanou lištou a reťazou. Pri
práci s reťazou vždy používajte ochranné
rukavice. Reťaz je ostrá a môže Vás porezať
aj keď sa práve nepohybuje.
1. Presuňte prepínač ON/STOP do polohy
STOP.
2. Uvoľnite a úplne odmontujte gombík
lišty nadvihnutím páčky a otočením
smerom vľavo.

Ozubené koleso/
úchytka spojky
Skrutky lišty

5. Pozorne vyberte reťaz z obalu. Držte
reťaz s vodiacimi článkami otočenými ako
na obrázku.
Rezných článkov

Hrot
lišty
Pohonné spojovacie články

REZNÝCH ČLÁNKOV
MUSIA BYŤ OTOČENÉ
V SMERE ROTÁCIE

Páčka

Rezných článkov
UVONIŤ
3. Odstráňte kryt spojky. Odstráňte plastovú prepravnú podložku (ak je
založená).

Lišta

Hĺbka rozchodu

Članky
6. Umiestnite reťaz cez a za úchytku spojky,
upevnite vodiace články v úchytke spojky.
7. Upevnite spodnú časť vodiacich
článkov medzi zuby v ozubení vo
výstupku vodiacej lišty.
8. Upevnite vodiace články do drážky lišty.
9. Potiahnite vodiacu lištu vpred, kým
reťaz nezapadne do drážky lišty. Skontrolujte, či sú všetky články reťaze v
drážke lišty.

30

MONTÁŽ
10. Namontujte kryt spojky, pričom sa
uistite, že nastavovací kolík je umiestnený v spodnom otvore na vodiacej
lište. Tento kolík pohybuje lištou
dopredu (napínanie reťaze) a dozadu
(uvoľnenie reťaze), podľa toho, ako je
otočený vonkajší napínací prstenec.
Pohľad zozadu na kryt s pojky

Lišty

Vonkajší napínací
prstenec

Kombinovaný
kľúč
Gombík
lišty

Nastavovanie napnutia reťaze:

Nastavovací
kolík

UPOZORNENIE: Je veľmi dôležité, aby

ste pri inštalácii krytu spojky skontrolovali, či
je nastavovací kolík v spodnom otvore vo
vodiacej lište. Nedodržanie správnej
inštalácie krytu spojky môže spôsobiť
vážne poškodenie reťazovej píly.

Správne napnutie reťaze je veľmi dôležité.
Počas práce sa reťaz naťahuje obzvlášť
keď je reťaz nová. Napnutie reťaze by ste
mali
kontrolovať
zakaždým
pred
naštartovaním reťazovej píly.
1. Nadvihnite páčku na gombíku a otočte
smerom vľavo o 1 otáčku, aby ste
uvoľnili kryt spojky.

Páčka

Kryt
spojky

UVONIŤ
Nastavovací
kolík

Spodný
otvor

Lišta
11. Namontujte gombík lišty a utiahnite ho
len rukou. Po napnutí reťaze budete
musieť utiahnuť gombík lišty.

2. Otočením vonkajšieho nastavovacieho
prstenca (v smere hodinových ručičiek)
napínajte reťaz, kým nebude dobre
doliehať na spodnú časť koľajničiek vodiacej lišty. Nadvihnite špičku vodiacej
lišty a súčasne upravujte napnutie.

Utiahnutie
reťaze

NAPNUTIE REŤAZE (vrátane
celkov, dodaných s namontovanou lištou a reťazou)

VÝSTRAHA: Pri práci s reťazou
vždy používajte ochranné rukavice. Reťaz
je ostrá a môže Vás porezať aj keď sa práve
nepohybuje.
POZNÁMKA: Keď vykonávate napínanie
reťaze uistite sa že upínacie gombík lišty sú
dotiahnuté len rukou. Napínanie reťaze pri
riadne dotiahnutých gombíku lišty môže
spôsobiť poškodenie stroja.
Kontrola napnutia reťaze:

Na skontrolovanie pohybu reťaze po lište
použite koniec skrutkovača. Ak sa reťaz po
lište nedá posunúť je príliš silno napnutá. Ak
reťaz na spodnej strane lišty prevísa je voľná.

Uvoľnenie
reťaze

Vonkajší
napínací
prstenec

3. Použitím skrutkovača pretočte reťaz
pozdĺž vodiacej lišty, aby ste sa uistili, že
všetky články sú v drážke lišty.
4. So zdvihnutou špičkou vodiacej lišty
utiahnite bezpečne gombík lišty (smerom
vpravo). Uťahujete iba rukou!
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Gombík
lišty

Páčka

UTIAHNUŤ
5. Vráťte páčku na gombíku lišty do pôvodnej polohy.

VÝSTRAHA: Ak páčku na gombíku
lišty nevrátite do pôvodnej polohy, môže to
spôsobiť vážne poranenie osôb, alebo
poškodenie reťazovej píly.
6. Použite skrutkovač na pretočenie
reťaze pozdĺž vodiacej lišty.
7. Ak sa reťaz neotáča, je príliš utiahnutá.
Uvoľnite gombík lišty 1 otočte (proti

smeru hodinových ručičiek), potom
uvoľnite reťaz otočením vonkajšieho
napínacieho prstenca (proti smeru
hodinových ručičiek). Znovu utiahnite
gombík lišty.
8. Ak je reťaz príliš voľná, bude vidno previs
pod vodiacou lištou. NEPOUŽÍVAJTE
pílu, ak je reťaz voľná.
POZNÁMKA: Reťaz je napnutá správne,
keď jej hmotnosť nespôsobí previs pod vodiacou lištou (s reťazovou pílou vo vzpriamenej polohe), ale naďalej sa voľne otáča
okolo vodiacej lišty.

VÝSTRAHA: Pri práci s pílou, ktorej
reťaz je uvoľnená, by sa reťaz mohla
vyšmyknúť z vodiacej lišty a vážne poraniť
obsluhujúceho pracovníka a/alebo nenapraviteľne poškodiť reťaz. Ak sa reťaz vyšmykla z
vodiacej lišty, skontrolujte všetky očká, či nie
sú poškodené. Poškodenú reťaz musíte dať
opraviť alebo vymeniť.
VÝSTRAHA: Tlmič výfuku je počas
používania a po ňom veľmi horúci. Nedotýkajte sa tlmiča výfuku, ani nedovoľte,
aby sa dotýkal horľavého materiálu, ako je
suchá tráva alebo palivo.

NARÁBANIE S PALIVOM
PALIVO

Poznámka! Stroj je vybavený dvojtaktným
motorom a vždy sa musí prevádzkovať s
použitím zmesi benzínu a dvojtaktného motorového oleja. Je dôležité presne namerať
množstvo oleja, ktoré sa má zmiešať, aby sa
zabezpečilo dosiahnutie správnej zmesi.
Pri miešaní malých množstiev paliva môžu
aj malé nepresnosti značne ovplyvniť
pomer zmesi.

VÝSTRAHA: Pri narábaní s palivom
vždy zabezpečte adekvátne vetranie.
BENZÍN

• Používajte bezolovnatý alebo olovnatý
benzín dobrej kvality.
• Najnižšie odporúčané oktánové číslo je
90 (RON).
• Ak budete používať nižší stupeň ako 90,
môže nastať tzv. klepanie. Toto spôsobí
vysokú teplotu motora a zväčšenú záťaž
ložiska, čo môže motor vážne poškodiť.
• Keď pracujete dlhodobo s plným plynom
(npr. odvetvovanie), odporúča sa použiť
benzín s vyšším oktánovým číslom.
Zábeh
Počas prvých desiatich hodín nenechávajte
stroj dlhší čas bežať na vysoké otáčky.

DVOJTAKTNÝ OLEJ

• Používajte olej pre dvojtaktné motory Universal, Universal powered by McCulloch,
ktorý sa špeciálne vyrába pre vzduchom

chladené dvojtaktné motory, aby ste tak
dosiahli najlepší výsledok a výkon.
• Nikdy nepoužívajte dvojtaktný olej
určený pre vodou chladené závesné motory, niekedy nazývaný aj olej pre lodné
motory (TCW).
• Nikdy nepoužívajte olej určený pre štvortaktné motory.
• Nízkokvalitný olej alebo príliš obohatená
zmes oleja a paliva môžu ohroziť funkciu
katalyzátora a znížiť jeho životnosť.

POMER ZMIEŠAVANIA

Zmes 1:50 (2%) dvojtaktného oleja Universal, Universal powered by McCulloch.
1:33 (3%) s inými olejmi určenými pre vzduchom chladené dvojtaktné motory zaradené do
triedy JASO FB/ISO EGB.
Benzín, liter
5
10
15
20

MIEŠANIE

Dvojtaktný olej, liter
2% (1:50)
3% (1:33)
0,10
0,20
0,30
0,40

0,15
0,30
0,45
0,60

• Benzín a olej vždy miešajte v čistej nádobe určenej na palivo.
• Vždy začínajte tak, že nalejete polovičné
množstvo benzínu, ktorý sa má použiť.
Potom pridajte celé množstvo oleja. Pal
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ivovú zmes premiešajte (pretraste). Pridajte zvyšné množstvo benzínu.
• Palivovú zmes pred naplnením do palivovej nádrže stroja dobre premiešajte
(pretraste).
• Nenamiešavajte viac ako maximálne jednomesačnú zásobu paliva.
• Ak sa stroj dlhšiu dobu nepoužíva, palivová
nádrž by sa mala vyprázdniť a očistiť.

REŤAZOVÝ OLEJ

• Na mazanie odporúčame používať špeciálny olej (reťazový olej) s dobrou
priºnavosťou.
• Nikdy nepoužívajte použitý olej. Poškodili
by ste olejové čerpadlo, vodiacu lištu a
reťaz.
• Je dôležité používať olej správnej viskozity, aby vyhovoval teplote vzduchu.
• Pri teplotách pod 0° C (32° F) môžu niektoré
oleje tuhnúť. Môže to preťažiť olejovú pumpu a následne poškodiť jej komponenty.
• Keď budete meniť reťazový olej, spojte sa
so svojim servisom.

DOPĹŇANIE PALIVA

VÝSTRAHA: Ak budete dodržiavať
nasledovné opatrenia, zmenšíte tým riziko

požiaru: Nefajčite ani neklaďte horúce
predmety do blízkosti paliva. Pred
doplnením paliva motor vždy zastavte a
nechajte ho na niekoľko minút vychladnúť.
Pri dopĺňaní paliva pomaly otvorte palivový
uzáver, tak aby sa pozvoľna uvolnil
akýkoľvek nadmerný tlak. Po naplnení paliva starostlivo zatiahnite palivový uzáver.
Vždy pred naštartovaním sa so strojom vzdiaľte od miesta dopĺňania paliva a od
zdroja.
Vyčistite priestor okolo palivového veka.
Čistite pravidelne palivovú nádrž a nádrž
pre reťazový olej. Palivový filter sa musí
meniť aspoň raz za rok. Nečistoty v
nádržiach spôsobujú poruchy. Pred naliatím do nádrže píly palivovú zmes dobre
premiešajte. Palivová a olejová nádrž sú kapacitne vzájomne prispôsobené. Preto by
ste mali vždy plniť nádrž reťazoveho oleja a
palivovú nádrž súčasne.

VÝSTRAHA: Palivo a výpary paliva
sú veľmi horľavé. Pri manipulácii s palivom
a reťazovým olejom buďte opatrní.
Uvedomte si riziko požiaru, výbuchu a
vdýchnutia nebezpečných pár.

ŠTART A STOP
VÝSTRAHA: Pri voľnobežných
otáčkach píly nesmie dochádzať k otáčaniu
reťaze. Ak tomu tak je treba spraviť nastavenie
voľnobežných otáčok na karburátore podľa
inštrukcií v tomto návode. Vyvarujte sa kontaktu s tlmičom výfuku. Tlmič výfuku je horúci a
môže dosť k vážnemu popáleniu.
Vypnutie motora. Vypínač zapaľovania
presuňte do polohy STOP.
Štartovanie motora. Pílu štartujte len s namontovanou lištou, reťazou a brzdou
reťaze. Inak môže dôjst k úrazu. Pílu nikdy
neštartujte v mieste plnenia benzínom. Pri
štartovaní položte pílu na vhodné miesto,
pevne ju držte, pritom sa reťaz nesmie
dotýkať žiadneho predmetu.
Štartovaciu šnúru vyťahujte maximálne
na 40--- 45 cm.
Počas štartovaia pílu držte pevne.
Štartovacia rukoväť

DÔLEŽITÉ ZÁSADY, NA KTORÉ
TREBA PAMÄTAŤ

Nevyťahujte lano štartéra na plnú dĺžku,
pretože lanko sa môže pretrhnúť. Dbajte, aby
sa lanko štartéra nevracalo späť voľným pustením. Držte rukoväť a lanko navíjajte pomaly.
Pri štartovaní v chladnom počasí štartujte s aktivovaným sýtičom; pred plným pridaním plynu nechajte motor zohriať.
POZNÁMKA: Nepíľte, keď je páčka
ovládača sýtiča v zapnutej polohe.

ŠTARTOVANIE STUDENÉHO
MOTORA (alebo teplého motora po úplnom spotrebovaní
paliva)

POZNÁMKA: V ďalších krokoch, keď je

páčka sýtiča úplne vytiahnutá, štartovaci
plyn je nastavený automaticky.
VYPÍNAČ ZAP/STOP

Uchopte
ľavou
rukou
prednú
rukoväť

ZAP
STOP

Páčka
sýtiča
Držte reťazovú pîlu na zemi tým, že pravú
nohu zasuniete do zadnej rukoväte

1. Presuňte prepínač ON/STOP do polohy
ON (zapnuté).
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ŠTART A STOP
2. Šesťkrát pomaly stlačte balónik palivovej pumpy.
3. Úplne vytiahnite páčku sýtiča.
4. Pravou rukou silno potiahnite lanko
štartéra, kým motor naskočí. Potom prejdite na ďalší krok.
POZNÁMKA: Ak motor zvrčí pred 5. potiahnutím, ďalej už neťahajte a okamžite
prejdite na ďalší krok.
5. Zatlačte páčku sýtiča do polovičnej
polohy POLOVIČNÝ SÝTIĆ (HALF
CHOKE).
PÁČKA SÝTIČ/POLPLYN
VYP

POLOVIČNÝ
PLNÝ

6. Pravou rukou silno potiahnite lanko
štartéra, kým motor nenaštartuje.
7. Nechajte motor bežať približne 30
sekúnd. Potom stlačte a uvoľnite splynovú páčku, čo umožní, aby sa motor
vrátil do voľnobežných otáčok.
Jednotlivé kroky sú opísané aj na zadnom okraji píly v zjednodušenom
rýchlom štarte s ilustráciami.

ŠTARTOVANIE TEPLÉHO
MOTORA

1. Presuňte prepínač ON/STOP do ON
(zapnuté).
2. Šesťkrát pomaly stlačte balónik palivovej pumpy.
3. Vytiahnite páčku sýtiča do polohy
POLOVIČNÝ SÝTIĆ (HALF CHOKE).
4. Pravou rukou silno potiahnite lanko
štartéra, kým motor nenaštartuje.
5. Stlačte a uvoľnite plynovú páčku, čo
umožní, aby sa motor vrátil do
voľnobežných otáčok.

SŤAŽENÉ ŠTARTOVANIE (alebo štartovanie presýteného
motora)

Ak motor nenaštartuje ani po 10 potiahnutiach, môže by presýtený nadmerným
množstvom paliva. Presýtený motor možno
vyčisti od nadbytku paliva úplným
zatlačením páčky sýtiča (do polohy OFF) a
následným postupom ako pri štartovaní teplého motora uvedeného vyššie. Skontrolujte, či je prepínač ON/STOP v polohe ON.
Podľa toho, ako bol motor presýtený, si
štartovanie môže vyžiadať viacnásobné opakované potiahnutie lanka štartéra. Ak motor
nenaštartuje, pozrite sa do tabuľky
“ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV” ako
postupovať.

PRACOVNÉ TECHNIKY
BRZDA REŤAZE

Vypnutá
Zapnutá

VÝSTRAHA:

Presvedčite sa, že
brzda reťaze je vypnutá. Pred štartovaním píly
zabrzdite reťaz potlačením páky brzdy v
smere od oblúkovej rukoväte k lište. Brzda
reťaze musí byť uvoľnená pred tým, ako
začnete s pílou pracovať.
S Táto píla je vybavená brzdou reťaze.
Brzda je určená na zastavenie reťaze v
prípade výskytu spätného vrhu.
S Brzda reťaze sa aktivuje v prípade, že sa
kryt prednej ruky potlačí dopredu manu--álne alebo zotrvačnou silou.
S Ak je brzda už aktivovaná, uvoľní sa pritiahnutím predného krytu ruky smerom k
prednej rukoväti tak ďaleko, ako je to len
možné.
S Pri rezaní pílou musí byť brzda reťaze
vypnutá.

ĎÔLEŽITÉ ZÁSADY
VÝSTRAHA: Niekedy sa úlomky zachytia v kryte spojky a spôsobia zaseknutie
reťaze. Pred čistením stroj vždy vypnite.
S Skontrolujte napnutie reťaze pred prvým
použitím a po jednej minúte v prevádzke.
Pozri Kapitolu Napínanie Reťaze v sekcií
Montáž.
S Píľte iba drevo. Pílu nepoužívajte na rezanie kovu, plastu, muriva a iných nedrevených materiálov.
S Opierka rezania slúži ako čap pre vedenie
rezu.
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S Ihneď zastavte pílu ak dôjde ku kontaktu
reťaze s nejakým cudzím objektom.
Skontrolujte reťaz a opravte poškodené
časti.
S Reťaz udržujte mimo nečistôt a piesku. Aj
malé množstvo nečistôt môže reťaz
rýchlo zatupiť a tak zvýšiť riziko spätného
vrhu.
S Ak nemáte skúsenosti s pílením najprv si
ho nacvičte na polenách s menším prie--merom aby ste získali “cit” pre používanie
Vašej píly, predtým ako začne vykonávať
väčšie pílenie.
S Pred pílením vždy naplno zatlačte
ovládaciu páčku plynu a umožnite píle
rozbehnúť sa do väčších otáčok.
S Rez začnite s telom píly opretým o
poleno (kmeň).
S Píľte vždy s plným plynom.
S Pílu netlačte do rezu. Ak je reťaz ostrá
píla sama ide do rezu stačí ju len jemne
pritlačiť.
S Po skončení rezu okamžite uvoľnite
plynovú páčku a umožnite motoru
prejsť do voľnobežných otáčok. Ak
budete pílu vytáčať do plných otáčok
bez záťaže dôjde k jej poškodeniu.
S Ak po prerezaní nedošlo k strate kontroly nad pílou pred koncom rezu na
pílu netlačte.
S Pred položením píly na zem vypnite motor.

TECHNIKY PÍLENIA
VÝSTRAHA: Pílenie stromov si
vyžaduje veľa skúsenosti. Neskúsený
používateľ reťazovej píly by nemal píliť
stromy. Nepokúšajte sa vykonávať činnosti,
v ktorých nemáte istotu!
VÝSTRAHA: Nepíľte blízko budov,
elektrických vedení ak nepoznáte smer
pádu stromu, takisto nepíľte v noci, pretože
nie je dobrá viditeľnosť a ani za zlého
počasia ako napr. dážď, sneh, silný vietor
pretože nie je možné predpovedať smer
pádu stromu.
Starostlivo si dopredu naplánujte všetky operácie pílenia. Vyčistite si pracovný priestor.
Vyčistený priestor potrebujete okolo celého
stromu, aby ste sa po ňom mohli bezpečne
pohybovať.
Skontrolujte, či sa na mieste pílenia nenachádzajú zlomené alebo suché konáre,
ktoré by počas pílenia mohli spadnúť a
spôsobiť tak vážny úraz.
Pre zvolenie smeru pádu stromu, musíte
brať do úvahy nasledujúce faktory:
S Smer a silu vetra.
S Zdravotný stav stromu (hniloba), sklon a
zakrivenie stromu rozmiestnenie vetví
hmotnosť snehu a námrazy.
S Okolo stojace stromy a prekážky.
S ohľadom na tieto faktory môže byť
užívateľ donútený akceptovať prirodzený
smer pádu stromu, pretože je nemožné ale-

bo príliš nebezpečné, aby strom padal do
smeru, ktorý si sám praje (hniloba, mravce,
trhliny...). Uistite sa že máte dostatok miesta
na pád stromu. Zaistite priestor o kruhovej
ploche s 2,5 násobkom dĺžky stromu voči
vstupu osôb a iných objektov. Hluk motora
môže prehlušiť varovné signály. Upravte a
vyčistite si blízke okolie píleného stromu od
prekážok a zaistite si tak bezpečnú ústupovú cestu od stromu šikmo dozadu od
predpokladaného smeru pádu stromu.
Naplánujte si
Únik
čistú únikovú cestu
Smer pádu
45_
Únik

PÍLENIE VÄČŠÍCH STROMOV
(priemer 15 cm a viac)

Najskôr sa vytvorí smerový zárez, ktorý
umožňuje pád stromu do určeného smeru.
Proces pílenia sa zakončí hlavným rezom.
Pokiaľ budú tieto rezy vykonávané správne,
dá sa určiť veľmi presne smer pádu stromu.

SMEROVÝ ZÁREZ A HLAVNÝ
REZ

S Smerový zárez. Vyrezávanie smerového
zárezu začnite vždy šikmým rezom na
strane stromu v smere pádu. Stojte pri tom
vpravo od kmeňa a režte nabiehajúcou
reťazou. Potom vykonajte spodný rez tak,
aby sa spodný rez spojil presne so šikmým
rezom. Hĺbka smerového zárezu je 1/5 až
1/3 priemeru stromu a má zvierať minimálne 45° uhol. Priesečník obidvoch rezov sa nazýva hrana zárezu, má prebiehať
vodorovne a zároveň tvoriť uhol 90° k
smeru pádu stromu.
Prvý zárez

Zárez

5 cm

5 cm

Druhý zárez
S Hlavný rez musí by vedený vodorovne z
náprotivnej strany stromu. Rez treba
vykonať asi 5 cm vyššie ako je vrchol zárezu. Režte postupným rezom a nechajte
dostatočný nedorez. Postupným oblúkovitým rezom dokončite hlavný rez. Na zaistenie bezpečného pádu stromu musí byť
ponechaný nedorez s minimálne 5 cm
hrúbkou. Nedorez funguje ako záves, ktorý
určuje smer pádu. Ak prepílite kmeň úplne
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až do smerového zárezu, alebo ak necháte
nedorez veľmi malý, stratíte kontrolu nad
smerom pádu stromu. Rovnaká situácia
nastane, ak povediete hlavný rez na
nesprávnom mieste kmeňa.
Nedorez funguje ako záves a pomáha
kontrolovať smer pádu stromu
Otváranie zárezu

Zastavte pílu a použite na jej vyprostenie
drevené, alebo plastové kliny.
Rezanie dolnou stranou lišty rezanie nabiehajúcou reťazou vťahuje pílu do rezu.
Jemne tlačte do rezu.
Rezanie dolnou
stranou lišty

Uzatváranie
zárezu

POZNÁMKA: Akonáhle je to možné,
vsuňte do hlavného rezu klin pre otvorenie
rezu a zaistenie smeru pádu. Pre zaistenie
toho aby nedošlo k vzniku spätného vrhu
alebo poškodeniu reťaze používajte iba
drevené alebo plastové kliny, nikdy
nepoužívajte kovové kliny.
S Dajte pozor na signály že strom začína
padať: praskot dreva, rozširujúci sa rez alebo pohyb vrchných konárov.
S Keď strom začne padať, vypnite pílu a
rýchlo opustite priestor naplánovanou únikovou cestou.
S Nepíľte stromy, ktoré zostali zakliesnené v
konároch alebo sú čiastočne spadnuté. Pri
čiastočne spadnutých stromoch buďte
mimoriadne opatrní, pretože môžu byť
len slabo zachytené. Ak strom nespadne
úplne, dajte pílu nabok a stiahnite strom
dolu pomocou lana a navijaku, kladky
alebo traktora.

Rezanie hornou
stranou lišty
Rezanie hornou stranou lišty rezanie odbiehajúcou reťazou vytláča pílu z rezu. Rezanie odbiehajúcou reťazou znamená
zvýšené riziko spätného vrhu. Slabo tlačte
do rezu. Pílu držte pevne a udržujte nad ňou
kontrolu.

VÝSTRAHA:
Nikdy s pílou
neotáčajte zhora na dol keď je v reze. V tejto
pozícií nemôže byť píla ovládaná.
Prvý zárez na stlačenej strane

Druhý zárez
Druhý zárez

PÍLENIE LEŽIACICH STROMOV
Vykonávanie priečneho rezu.

VÝSTRAHA: Nikdy nestojte na
kmeni ktorý pílite. Môže dôjsť k pohybu
niektorej časti a vy stratíte rovnováhu. Nikdy
nestojte na svahu pod kmeňom ktorý pílite.
ĎÔLEŽITÉ ZÁSADY

S Vždy píľte na raz len jeden kmeň (poleno).
S Polámané (popraskané) drevo píľte veľmi
opatrne; ostré kusy dreva môžu byť
vymrštené smerom k obsluhe.
S Pre pílenie krátkych polien používajte
podpernú kozu na rezanie dreva.
S Nikdy nedovoľte žiadnej osobe aby Vám
počas pílenia poleno držala. Nikdy
nepridržiavajte počas pílenia polená
vašimi stehnami alebo nohami.

TYPY PRE VYKONÁVANIE
PRIEČNEHO REZU

Prvý zárez na stlačenej strane

PÍLENIE BEZ PODPORY

S Prerežte klát do 1 /3 priemeru.
S Otočte klát a dopíľte z druhej strany.
S Dávajte zvlášť pozor na kmene ktoré sú
napružené. Prvý rez spravte na stlačenej
strane pre uvoľnenie napätia v kmeni.

PÍLENIE ZA POMOCI PODPERY

S Pamätajte prvý rez vždy veďte na strane
pod tlakom.
S Prvý rez nesmie byt hlbší ako do 1/3
priemeru kmeňa.
S Dorežte druhým rezom.
Pílenie za pomoci podpery
Druhý zárez

VÝSTRAHA: Ak dôjde k zovretiu
píly nesnažte sa použiť na jej uvoľnenie silu.
Môže to viesť k strate kontroly nad pílou a až
k úrazu, alebo poškodeniu píly. Vypnite motor a použite na jej vyprostenie drevené, alebo plastové kliny. Keď je píla zaseknutá
nesnažte sa ju znova naštartovať.

Prvý zárez
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Prvý zárez

Druhý zárez
Pílenie za pomoci podpery
Druhý zárez

Prvý zárez
Prvý zárez
Druhý zárez

ODVETVOVANIE A VYVETVOVANIE
VÝSTRAHA: Dávajte pozor na opa---

kované spätné vrhy. Počas odvetvovania alebo vyvetvovania nedovoľte pohybujúcej sa
reťazi dotyku s inými konármi alebo objektmi
v nebezpečnej oblasti špičky lišty. Ak dôjde ku
kontaktu s lištou v nebezpečnom pásme
môže to viesť k vážnemu ublíženiu na zdraví.

S Veľký pozor dávajte na konáre, ktoré sú
ohnuté alebo pod tlakom. Prediďte tomu
aby Vás takto napružený konár zasiahol
keď dôjde k uvoľneniu pnutia.
S Pracovný priestor udržujte čistý. Pravidelne odpratávajte odpílené konáre aby
ste predišli zakopnutiu o ne.

ODVETVOVANIE

S Vždy odvetvujte strom až po tom keď ho
spílite. Iba tak môže byť odvetvovanie vykonané bezpečne a správne.
S Väčšie konáre nechajte vždy na spodnej
strane spíleného stromu, pomôžu Vám
podoprieť strom počas odvetvovania.
S Ovetvovať začnite od spodnej časti spíleného stromu smerom k vrcholu. Malé
konáre odpíľte naraz.
S Pri odvetvovaní zaujmite správny postoj
na ľavej strane kmeňa. Kmeň udržujte
medzi Vami a pílou.
S Veľké konáre píľte po častiach technikou
ktorá je popísaná v stati Pílenie bez podpory.
S Pre pílenie malých a voľne visiacich vetiev
používajte
rezanie
nabiehajúcou
reťazou. Pílenie odbiehajúcou reťazou
môže viesť k zaseknutiu píly.

VYVETVOVANIE

VÝSTRAHA: Limitná výška vyvetvovania je do výšky pliec. Nepíľte nad výškou
vašich pliec. Nechajte to na profesionálov.
S Prvý zárez spravte zospodu do 1/3 prie--meru.
S Druhý zárez veďte celou dlžkou vetvy. Potom spravte tretí zarovnávací rez.

VÝSTRAHA: Nikdy nelezte na strom

Tretí rez

za účelom odvetvovania alebo vyvetvovania.
Nikdy počas týchto operácií nestojte na
rebríku alebo kmeni, alebo v takej pozícií kde
môže dojsť k strate rovnováhy a kontroly nad
pílou.

Prstenec

ĎÔLEŽITÉ ZÁSADY

S Dávajte pozor na pnutia. Dávajte maxi--málny pozor pri pílení malých konárov.
Malé časti môžu zachytiť pílu a vyhodiť ju
smerom k Vám alebo pritiahnuť k sebe čo
môže viesť k strate rovnováhy.
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Druhy zárez

Prvú zárez
Technika vyvetvovania

SERVIS A NASTAVENIE
VÝSTRAHA: Nesprávna údržba
môže spôsobiť vážne poškodenie motora
alebo vážny úraz.
VÝSTRAHA: Pred demontážou,
servisom, čistením a údržbou odpojte koncovku kábla zo zapaľovacej sviečky, aby
nedošlo k nechcenému naštartovaniu píly.
Doporučujeme Vám všetky servisné úkony,
ktoré sú tu nie spomenuté a nastavenia
vykonávať v servisnom stredisku.
SCHÉMA ÚDRŽBY
Skontrolujte:
Hladinu palivovej zmesi . . . . . Pred každým použitím
Mazanie lišty . . . . . . . . . . . . . . Pred každým použitím
Napnutie reťaze . . . . . . . . . . . Pred každým použitím
Ostrosť reťaze . . . . . . . . . . . . . Pred každým použitím
Poškodené diely . . . . . . . . . . . Pred každým použitím
Uvoľnené kryty . . . . . . . . . . . . Pred každým použitím
Uvoľnené uzávery . . . . . . . . . Pred každým použitím
Uvoľnené diely . . . . . . . . . . . . Pred každým použitím
Skontrolujte a očistite:
Lištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pred každým použitím
Celú motorovú pílu . . . . . . . . . Po každom použití
Vzduchový filter . . . . . . . . . . . Každých 5 hodín*
Brzdu reťaze . . . . . . . . . . . . . . Každých 5 hodín*
Mriežku zachytávajúcu iskry
zo sviečky a výfuk . . . . . . . . . Každých 25 hodín*
Výmena sviečky . . . . . . . . . . Každý rok
Výmena palivového filtra . . . Každý rok
* Pracovné hodiny

VZDUCHOVÝ FILTER

POZOR! Filter nečistite v benzíne alebo

iných horľavých látkach z dôvodu veľkého
rizika vzniku požiaru a tvorbe zdraviu
škodlivých výparov.

Čistenie vzduchového filtra:

Filter vzduchu sa musí pravidelne čistiť od
prachu a nečistôt, aby sa zabránilo poruchám
karburátora, ťažkostiam pri štartovaní,
zníženiu výkonu, zbytočnému opotrebovaniu
motorových a častí a zvýšenej spotrebe pohonných hmôt. Filter vždy vyčistite po 5 hodinách používania píly.
1. Očistite kryt a plochu okolo filtra aby sa
predišlo pádu nečistôt do komory karburátora pri odoberaní filtra.
2. Odoberte diely podľa nákresu.
3. Dôkladne vyčistite filter v mydlovej
vode. Opláchnite ho v čistej vode a nechajte ho úplne vyschnúť.
4. Na filter kvapnite niekoľko kvapiek oleja;
filter stlačte, aby sa olej dobre distribuoval.
5. Namontujte ho späť.
Kryt
vzduchového
filtra

Vzduchový
filter

BRZDA REŤAZE
VÝSTRAHA: Ak je brzdový pás
príliš zodratý a teda tenký, pri spustení
brzdy sa môže pretrhnúť. Ak je roztrhnutý
brzdový pás, brzda reťaz nezastaví.
Reťazovú brzdu smie vymieňať iba autorizovaný servis, ak je ktorákoľvek časť brzdového pasú zodratá na hrúbku menšiu ako
0,5 mm treba ho vymeniť. Opravy pokazenej brzdy smie takisto vykonávať iba autorizovaný servisný technik. Doneste pílu tam,
kde ste si ju zakúpili, alebo do najbližšieho
autorizovaného servisného strediska.
KONTROLA FUNKČNOSTI
BRZDY

UPOZORNENIE: Brzdu reťaze je potrebné pravidelne viackrát denne kontrolovať.
Túto kontrolu robte pri bežiacom motore. Je
to jediný prípad, kedy môžete postaviť pílu
na zem s bežiacim motorom.
Položte pílu na pevný podklad. Uchopte
zadnú rukoväť pravou rukou a prednú
rukovať ľavou rukou. Dajte plný plyn. Akti--vujte brzdu reťaze tak, že otočíte ľavé
zápästie voči krytu ruky, bez toho, aby ste
uvoľnili držanie prednej rukoväte. Reťaz by
sa mala okamžite zastaviť.

Kryt
valca

ÚBRŽBA LIŠTY

Ak vaša píla reže do jednej strany, treba ju
tlačiť do rezu, alebo ak nedostatočne maže
lištu je nevyhnuté vykonať údržbu. Opotrebovaná lišta môže poškodiť reťaz a práca s
ňou je veľmi namáhavá.
Po každom použití sa presvedčite, či je
vypínač ON/STOP v polohe STOP, potom
odstráňte z vodiacej lišty a otvorov
reťazového kolesa všetok prach a piliny.
Pri údržbe lišty:
S Dajte vypínač ON/STOP do polohy STOP.
S Uvoľnite a odstráňte matice krytu brzdy
reťaze a samotnú brzdu reťaze. Odmontujte lištu a reťaz z píly.
S Vyčistite olejové otvory a žliabok na lište po
každých 5 prevádzkových hodinách.
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SERVIS A NASTAVENIE
OSTRENIE REŤAZE

Odstráňte z drážky
nečistoty

VÝSTRAHA: Nesprávne postupy
pri brúsení reťaže a/alebo nesprávna hĺbka
rozchodu môže zvýšiť nebezpečenstvo
spätného nárazu, ktorý môže byt prícinou
vážneho zranenia.

Olejové otvory
S Vytlačenie okrajov vodiacej lišty je
normálny proces opotrebovania. Toto
vytlačenie odstráňte plochým pilníkom.
S Ak je vrchná časť vytlačených okrajov
nerovná, použite plochý pilník a vyrovnajte ju.
Opilujte
hladko hrany a strany
vytlačených okrajov
Opotrebovaná
Správna
drážka
drážka
Vodiacu lištu vymeňte, ak je opotrebovaná
drážka lišty, ak je lišta prasknutá alebo zohnutá, alebo ak sa lišta nadmerne zahrieva,
alebo má nadmerne opotrebované okraje.
Ak je potrebná výmena lišty, použite iba
takú vodiacu lištu, ktorá je vyšpecifikovaná
pre pílu v zozname náhradných dielov alebo na štítku píly.

ZAPAOVACIA SVIEČKA

Zapaľovaciu sviečku je potrebné vymieňať
každý rok. Uľahčí sa tak štartovanie motora
a docieli sa ľahší chod motora.
1. Uvoľnite 3 skrutky na kryte valca.
2. Odstráňte kryt valca.
3. Odpojte
koncovku
kábla
zo
zapaľovacej sivečky.
4. Vyberte zapaľovaciu sviečku z valca a
znehodnoťte ju.
5. Nahraďte ju zapaľovacou sviečkou
Champion RCJ--- 7Y a bezpečne dotiahnite pomocou 19 mm nástrčkového
kľúča. Odtrh sviečky má byť 0,5 mm.
6. Opätovne namontujte koncovku kábla
zo zapaľovacej sviečky.
7. Namontujte kryt valca za pomoci 3 skrutiek. Pevne ich dotiahnite.

VÝSTRAHA: Pri manipulácii s
reťazou si navlečte ochranné rukavice.
Reťaz je ostrá a mohli by ste sa porezať, aj
keď nie je v pohybe.
Podmienky, pri ktorých treba reťaz nabrúsiť:
S Zníženie veľkosti pilín. Veľkosť pilín sa
zníži následkom otupenia reťaze, nakoniec piliny pripomínajú prach, nie
skutočné piliny. Nezabudnite, že piliny zo
suchého alebo práchnivého dreva nie sú
kvalitné.
S Píla reže iba na jednej strane alebo pri
určitom uhle.
S Na pílu treba pri pílení tlačiť.
Potrebné nástroje:

S Okrúhly pilník s priemerom 4 mm (5/32
palca) a držiak pilníka
S Plochý pilník
S Nástroj na meranie hĺbky rozchodu

PRI BRÚSENÍ REŤAZE

1. Presuňte prepínač ON/STOP do polohy
STOP.
2. Skontrolujte správne napnutie reťaze.
Podľa potreby upravte napnutie reťaze.
3. Brúsenie rezných článkov.
S Pri brúsení rezných článkov umiestnite držiak pilníka (90° ) tak, aby sa
opieral o horné hrany rezných
článkov a rozchod.
POZNÁMKA: Na reťazi sú ľavé aj
pravé rezné články.
Držiak pilníka

Rezných
článkov

Kryt
valca

Pilník
Hĺbka
rozchodu

90°

S Zarovnajte 30° značky držiaka
pilníka paralelne s lištou a so stredom reťaze.

Koncovka
zapaľovacieho
kábla

Rezných článkov

30°
Rezných článkov
Línia držiaka pilníka
Zapalovací
svíčka
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S Najprv nabrúste rezné články na
jednej strane reťaze. Zvnútra
obrúste každý rezný článok smerom
von. Potom reťazovú pílu obráťte a
zopakujte úkon na druhej strane
reťaze.

SERVIS A NASTAVENIE
S Brúste iba pohybmi pilníka smerom
vpred, každú hranu rezného článku
nabrúste 2--- 3 pohybmi.
S Pri brúsení udržiavajte rovnakú
dĺžku všetkých rezných článkov.
S Pilníkom odstráňte všetky nerovnosti rezných hrán (na plochej aj
vrchnej strane rezných článkov).
Odstráňte
Všetky rezacie časti
poškodenie
majú rovnakú dĺžku

Horná
platnička Bočná
platnička
S Reťaz nabrúste podľa údajov uvedených na obrázku.
80°

60°

30°
Ostrý výbežok
0,65 mm
Zaoblený roh
Správne
Veľmi ostrý výbežok

Hranatý roh

Nesprávne

VÝSTRAHA: Uhol zakrivenia
udržiavajte podľa pokynov výrobcu reťaze,
ktorú používate. Nesprávne zakrivenie
môže zvýšiť nebezpečenstvo spätného
nárazu a spôsobiť vážne zranenia.
4. Skontrolujte rozchod článkov reťaze.
Nástroj na meranie
Pilník
hĺbky rozchodu
Hĺbka
rozchodu

S Položte nástroj na meranie na rezný
článok.
S Ak je hĺbka väčšia ako hĺbka meracieho nástroja, obrúste vrchnú časť
článku do výšky nástroja.
S Predný roh zárezu udržiavajte zaoblený, upravte ho plochým pilníkom.
POZNÁMKA: Vrchný okraj nástroja
by mal byť zarovnaný s prednou polovicou zarovnanou plochým pilníkom.
Ak potrebujete pomoc alebo si nie ste istí, že
dokážete vykonať túto operáciu, zavolajte
autorizovaného predajcu.

NASTAVENIE KARBURÁTORA

VÝSTRAHA: Reťaz sa bude
pohybovať takmer počas celého procesu.
Použite ochranné prostriedky a dodržte
všetky bezpečnostné predpisy. Po nastavení sa reťaz pri voľnobehu nesmie pohybovať.
Karburátor bol dôkladne nastavený vo
výrobnom závode. Nastavenie voľnobehu
bude možno potrebné, ak spozorujete
niektorý z nasledujúcich stavov:
S Po uvoľnení páčky plynu motor nebeží na
voľnobežné otáčky. Pozri kapitolu Nastavenie volnobežných otáčok.
S Pri voľnobehu sa reťaz pohybuje. Pozri
kapitolu
Nastavenie
voľnobežných
otáčok.
Nastavenie volnobežných
otáčok - T

Nechajte motor bežať na voľnobeh. Ak sa
reťaz pohybuje, otáčky sú príliš vysoké. Ak
motor zhasína, otáčky sú príliš nízke. Nastavujte otáčky, dovtedy kým motor nebude
bežať bez toho, aby sa reťaz pohybovala
(príliš rýchly voľnobeh) alebo motor
zhasínal (príliš pomalý voľnobeh). Skrutka
pre nastavenie voľnobehu sa nachádza
nad palivovou pumpičkou a je označená
písmenom T.
S Ak motor stráca otáčky, alebo zhasína na
zvýšenie otáčok otáčajte skrutku nastavenia voľnobehu (T) v smere hodinových
ručičiek.
S Ak sa reťaz pri voľnobehu pohybuje, na
zníženie otáčok motora otáčajte skrutku
nastavenia voľnobehu (T) proti smeru hodinových ručičiek.
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USKLADNENIE
VÝSTRAHA: Pred uskladnením alebo transportom píly vypnite motor a nechajte ju vychladnúť. Pílu a benzín skladujte
v priestoroch kde benzínové výpary
nemôžu prísť do kontaktu s iskrami, alebo
otvoreným ohňom z ohrievačov vody, elektrických motorov alebo vypínačov atď....
S Pílu uskladnite mimo dosah detí.
S Pred uskladnením vyprázdnite palivovú
nádrž. Pílu naštartujte a nechajte ju vrčať
až kým nezastane.
S Pred
uskladnením
stroj vyčistite.
Špeciálny dôraz klaďte na nasávací systém. Pílu a benzín skladujte v priestoroch
kde benzínové výpary nemôžu prísť do
kontaktu s iskrami, alebo otvoreným
ohňom z ohrievačov vody, elektrických
motorov alebo vypínačov atď...

S Skladujte ju na suchom mieste a mimo
dosahu ostrých predmetov.
S Pred dlhodobým skladovaním vykonajte
kompletný servis a vyčistite pílu.
S Ochranný kryt rezacej časti musí byť nasadený vždy pred prepravou alebo skladovaním píly, aby ste predišli neúmyselnému kontaktu s ostrou reťazou. Aj keď
reťaz nie je v pohybe, môže spôsobiť
vážne poranenie používateľovi alebo
iným osobám, ktoré k nej majú prístup.

UPOZORNENIE: Počas uskladnenia
je dôležité aby gumené časti palivového systému ako je karburátor, palivový filter palivové
hadičky atď. neprišli do kontaktu s
agresívnymi látkami.

TABUKA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

VÝSTRAHA: Pred demontážou, servisom, čistením a údržbou odpojte koncovku kábla zo zapaľovacej sviečky, aby nedošlo k nechcenému naštartovaniu píly.

PORUCHA
Motor
nenaštartuje
alebo beží len
niekoľko
sekúnd po
naštartovaní.
Motor
nepracuje
správne.
Motor neakceleruje,
stráca výkon
alebo zhasína
pri zaťažení.
Motor nadmerne
dymí.
Motor
nepracuje
správne.

PRÍČINA

NÁPRAVA

1. Zapaľovanie je vypnuté.

1. Prepnite ovládač zapaľovania do
polohy ON.
2. Presýtený motor.
2. Pozrite kapitoly “Ťažkosti pri
štratovaní” v časti Prevádzka.
3. Prázdna palivová nádrž. 3. Naplňte nádrž správnou zmesou paliva.
4. Sviečka nezapaľuje.
4. Namontujte novú sviečku.
5. Palivo sa dedostáva do
5. Skontrolujte, či nie je na palivovom
karburátora.
vedení sľučka.
1. Pozri kapitolu “Nastavenie karburátora”
1. Je potrebné nastaviť
v časti Servis a Nastavenia.
otáčky voľnobehu.
2. Zle nastavený karburátor. 2. Kontaktujte autorizované
servisné stredisko.
1. Vyčistite alebo vymeňte filter.
1. Znečistený vzduchový
filter.
2. Vyčistite alebo vymeňte sviečku.
2. Zanesená sviečka.
3. Zle nastavený karburátor. 3. Kontaktujte autorizované
servisné stredisko.
1. Vyprázdnite palivovú nádrž a naplňte
1. Príliš veľa oleja v palive.
ju správnou zmesou paliva.
1. Je potrebné nastaviť
otáčky voľnobehu.
2. Treba opraviť spojku.

1. Pozri kapitolu “Nastavenie karburátora”
v časti Servis a Nastavenia.
2. Kontaktujte autorizované
servisné stredisko.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Motor
Objem valca, cm3
Zdvih, mm
Otáčky pri voľnobehu, ot./min.
Výkon, kW
Zapaľovací systém
Zapaľovacia sviečka

CS 360T

CS 400T

CS 420T

36
32
3000
1,3/9000

40
32
3000
1,5/9000

42
32
3000
1,6/9000

Champion
RCJ- 7Y
0,5

Champion
RCJ- 7Y
0,5

Champion
RCJ- 7Y
0,5

Medzera medzi elektródami, mm
Palivový a mazací systém
Kapacita palivovej nádrže, litre
0,3
0,3
0,3
Kapacita olejovej pumpy pri 8 500
otáčkach/min, ml/min
4 --- 8
4 --- 8
4 --- 8
Kapacita olejovej nádrže, litre
0,2
0,2
0,2
Typ olejovej pumpy
Automatika
Automatika
Automatika
Hmotnosť
Reťazová píla bez vodiacej lišty
alebo reťaze, prázdne nádrže, kg
5,5
5,5
5,5
Emisie hluku
(pozri poznámku 1)
Hladina akustického výkonu,
meraná v dB(A)
108,7
108,7
108,7
Hladina akustického výkonu,
113
113
113
garantovaná LWA dB(A)
Hladiny hluku
(viď poznámka 2)
Ekvivalentná hladina akustického
tlaku v uchu používateľa, dB(A)
99,7
99,7
99,7
Ekvivalentné hladiny vibrácií, ahveq
(viď poznámka 3)
Predná rukoväť, m/s2
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Zadná rukoväť, m/s2
Reťaz/vodiaca lišta
Štandardná dĺžka vodiacej lišty, inch/cm
14/35, 16/40, 18/45
Odporúčaná dĺžka vodiacej lišty, inch/cm
14--- 18 / 35--- 45
Použiteľná rezná dĺžka, inch/cm
13--- 17 / 34--- 44
Delenie, inch
0,375
Hrúbka hnacích článkov, inch/mm
0,050/1,3
Typ hnacieho ozubeného kolieska/počet zubov
6
Rýchlosť reťaze pri maximálnom výkone, m/sec
18,5
Poznámka 1: Emisie hluku do okolia sa merajú ako akustický výkon (LWA) v súlade so
smernicou EÚ 2000/14/ES.
Poznámka 2: Podľa normy ISO 22868 sa ekvivalentná hladina akustického tlaku vypočíta
ako časovo vážená celková energia pre jednotlivé hladiny akustického tlaku za rôznych
pracovných podmienok. Typický štatistický rozptyl hladina akustického tlaku je
štandardná odchýlka 1 dB(A).
Poznámka 3: Podľa normy ISO 22867 sa ekvivalentná hladina vibrácií vypočíta ako
časovo vážená celková energia pre jednotlivé hladiny vibrácií za rôznych pracovných
podmienok. Uvádzané údaje pre ekvivalentnú hladinu vibrácií majú typický štatistický
rozptyl (štandardnú odchýlku) 1 m/s2.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Kombinovanie vodiacej lišty a reťaze

Pre modaly McCulloch CS 360T, CS 400T, a CS 420T e sú schválene nasledujúce rezacie
nástroje.
Vodiaca lišta

Reťaz
Max. počet zubov
na ozubenom
Dĺžka, Delenie,
Šírka drážky, koliesku vodiacej
Dĺžka, hnacie,
inches inch
mm
lišty
Typ
články (č.)
14
0,375 / 3/8″ 1,3
7T
Husqvarna H37, 52
Universal Outdoor
Accessories
CHO 022
16
0,375 / 3/8″ 1,3
7T
Husqvarna H37, 56
Universal Outdoor
Accessories
CHO 027
18
0,375 / 3/8″ 1,3
7T
Husqvarna H37, 62
Universal Outdoor
Accessories
CHO 032

inch/mm
37

5/32″/4,0

inch/mm
60°

30°

0°

0,025″/0,65 5796536-01

36

5/32″/4,0

60°

30°

0°

0,025″/0,65 5056981-38

50R

5/32″/4,0

60°

30°

0°

0,025″/0,65 5310254-01
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PREHLÁSENIE O ZHODNOSTI
EC Prehlásenie o zhode (platí len pre Európu)
Spoločnosť, Husqvarna AB, SE ---561 82 Huskvarna, Švédsko, Tel.: +46--- 36--- 146500,
aok autorizovaný zástupca v Spoločenstve, záväzne prehlasuje, že reťazové píly pre
práce v lese modelov SAS---AV McCulloch CS 360T, CS 400T, a CS 420T S od sériových
čísel z roku 2012 a vyššie (rok sa zreteľne uvádza na výkonovom štítku, po čom nasleduje
sériové číslo), sú v zhode s požiadavkami SMERNICI:
z 17. mája 2006 “ohľadom strojov” 2006/42/EC.
z 15. decembra 2004 “ohľadom elektromagnetickej kompatibilite” 2004/108/EC, a
príslušných dodatkov.
z 3. mája 2000 “ohľadom emisií hluku do okolia” merjena po piíloha V z 2000/14/EC.
Informácie o emisiách hluku nájdete v kapitole Technické údaje.
Boli uplatnené nasledovné normy: ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, ISO 11681-1:2011.
Skúšobn. úrad: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE--- 754
50 Uppsala, Sweden, vykonali typovú skúšku EC v súlade so smernicou strojárenstva
(2006/42/EC) článok 12, bod 3b. Osvedčenie o skúške typu EC majú podľa dodatku
IX číslo: 0404/12/2359.
Dodávaná reťazová píla zodpovedá vzoru, ktor. prešiel EC typovou skúškou.
12--- 10--- 15
Ronnie E. Goldman, Technický riaditeľ
Oprávnený zástupca spoločnosti Husqvarna AB
a zodpovedný za technickú dokumentáciu
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61
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UVOD
Poštovani kupče,
Zahvaljujemo na odabiru proizvoda tvrtke McCulloch. Time postajete dio priče koja je počela
davno, kad je McCulloch Corporation počela proizvoditi strojeve tijekom Drugog Svjetskog
rata. Nakon što je 1949. god. McCulloch uveo prvu, laku pilu za jednu osobu, obrada drva će se
zauvijek promijeniti.
Linija inovativnih motornih pila će se nastaviti tijekom desetljeća, a posao se proširio, prvo
putem zrakoplova i kart motora tijekom 1950--- ih, a zatim putem malih motornih pila tijekom
1960--- ih. Kasnije, tijekom 1970--- ih i 80--- ih, trimeri i puhači su dodani u asortiman.
Danas, kao dio grupe Husqvarna, McCulloch nastavlja tradiciju snažnih motora, tehničkih inovacija i značajnih dizajna koji su naša obilježja više od pola stoljeća. Smanjenje potrošnje
goriva, emisija i razine buke su nam najvažniji prioriteti, kao i poboljšanje sigurnosti i praktičnosti.
Nadamo se da ćete biti zadovoljni svojim strojem tvrtke McCulloch, jer je dizajniran tako da vam
bude partner u nizu godina koje su pred vama. Slijedeći savjete o upotrebi, servisu i održavanju
ovog priručnika o korištenju, njegov životni vijek se može produžiti. Ako vam zatreba stručna
pomoć pri popravku ili servisu, upotrijebite Lokator servisa koji se nalazi na stranici
www.mcculloch.com.
McCulloch uvijek radi na tome da sve više razvije svoje proizvode i pridržava se prava što se tiće
promjena kao što su n.pr. oblik i izgled bez prethodne obavijesti.
Ovaj priručnik možete preuzeti i na www.mcculloch.com.

OBRAZLOŽENJE SIMBOLA
UPOZORENJE:

Prije upotrebe pile pažljivo
pročitajte ove upute za rukovanje i uvjerite se
jeste li ih razumjeli.

Ova pila
može biti opasna! Neodgovorna ili nepravilna upotreba
može uzrokovati teške ozljede
iličak smrt.

Uvijek upotrijebite odobren
šljem, odobrenu zaštitu
protiv buke, zaštitne naočale
ili vizir.

Nivo buke

Tijekom rada s
pilom uvijek upotrebljavajte obje
ruke.

Razina zvučnog pritiska na 7,5 metara

Kočnica lanca,
aktivirana (desno)
Kočnica lanca,
neaktivirana (lijevo)

UPOZORENJE:

Ovaj proizvod se podudara
sa važećim EZ uputama.

Vrhom mača pile nemojte dodirivati
bilo kakve predmete. To može uzrokovati reakciju mača
prema gore i u natrag i prouzročiti ozbiljne ozljede.
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Simbola -- Da bi motor pile uputili
Stavite ON/STOP
prekidač u položaj ON.

Odlučno povucite vrpcu
za pokretanje, motor
zvuči kao da če počet
djelovat.

Polako pritisnite na crpki
6 puta dugme za gorivo.

Stavite čok ručicu u
položaj HALF CHOKE
(polovina čoka).

U potpunosti izvucite čok
ručicu (u položaj FULL
CHOKE).

Odlučno povucite vrpcu
za pokretanje, motor če
počet djelovat.

Pokretanje toplog motora

OBRAZLOŽENJE SLIKE
Ključ za
podešavanje
mača lanca

Zaštita prednje
ručke
Lanac pile Priguživač

Odbijač s
vrhovima
(za doplatu)

Prednja ručka
Vijak za brzinu u
Ručica
praznom hodu
pokretača
Prekidač
uključeno/ Čok/
isključeno poluga u
leru

Spremnik ulja
za lanac
Poklopac pokretača

Glava cilindra

Spremnik za gorivo
Kočnica
lanca

Gumb
za gas
Stražnja
ručka

Otponac
za gas

Rezače

Ubrizgavanje
goriva

Pokazivač dubine

Pogonski spojevi

Poklopac
spojke

Lovilo
lanca
Vanjski
zatezni Gumb
vodilice
prsten
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Mač lanca

Smjer
kretanja
lanca

OPĆENITA PRAVILA ZA SIGURNOST NA RADU
UPOZORENJE:

U
cilju
sprječavanja nepredviðenog pokretanja
motora,
prije
montaže,
transporta,
podešavanja ili popravljanja pile, sa
svječice najprije uklonite kapicu i odložite ju
dovoljno daleko da ne može doči do preskoka iskre na svječicu.
Ova motorne pila za šumarske radove namijenjena je samo rezanju drveta. Pila je
alat za rezanje drva i postiže veliku brzinu. U
cilju sprječavanja nesreće, pridržavajte se
posebnih sigurnosnih uputa. Neodgovorna
ili nepravilna upotreba može uzrokovati
teške ozljede ili čak smrt.

PREDVIÐAJTE U NAPRIJED

S Prije upotrebe pile, pažljivo pročitajte ovaj
priručnik i uvjerite se jeste li ga razumjeli.
Tako ćete moći pratiti sigurnosne upute,
pridržavati se mjera sigurnosti te slijediti
upute za rukovanje.
S Upotreba ove pile dozvoljena je samo
odraslim osobama koje mogu pratiti sigurnosne upute, pridržavati se mjera sigurnosti te slijediti upute za rukovanje.
Zaštitna kaciga
Zaštita ušiju
Zaštita za oči
Uska odjeća

Sigurnosne
cipele s potplatom protiv
sklizania

Čvrste
zaštitne
rukavice
Kožne hlače ili
kožna zaštita

S Prilikom rada uvijek upotrebljavajte zaštitnu
opremu. Uvijek upotrebljavajte sigurnosne
cipele s čeličnom zaštitom prstiju i potplatom protiv sklizanja, usku odjeću, čvrste
zaštitne rukavice, zaštitne naočale što se ne
magle ili vizir, zaštitu ušiju (slušalice ili
čepove za uši) i atestiranu kacigu. Imate li
dugu kosu, svežite ju iznad ramena.
S Zato upotrijebljavajte stalno odobrene
naušnice za zaštitu sluha. Pošto buka koju
stvara pila može ošteti sluh, stalnim korisnicima pile, preporučujemo redovitu provjeru sluha. Dugotrajno izlaganje buci moze
uzročiti trajne ozljede sluha.
S Dok je motor u pogonu, sve dijelove tijela
držite izvana domašaja lanca.
S Djeca, promatrači i životinje moraju se nalaziti barem 10 m izvan radnog područja.
Tijekom rada ili pokretanja pile, djeci i
životinjama nije dozvoljeno približavanje
pili.
S Pilu nemojte upotrebljavati ako ste umorni, bolesni, nervozni ili pod utjecajem alkohola, lijekova ili drugih droga. Biti morate u dobrom tjelesnom i psihičkom
stanju. Rad s pilom je naporan. Sumnjate
li u svoje zdravstvene sposobnosti, prije

napornog rada s motornom pilom, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
S Postupke piljenja pažljivo predvidite u naprijed. Ne započinjite s radom dok se ne uvjerite da u vašoj blizini nema nikoga. Pobrinite se za siguran oslonac, a u slučaju
obaranja drveta i za pravac povlačenja.

VAŠU PILU UPOTREBLJAVAJTE NA SIGURAN NAČIN
UPOZORENJE: Dugotrajno udisanje ispušnih plinova iz motora, pare od
ulja za lance kao i prašine od piljevinemože
dovesti do rizika po zdravlje.
UPOZORENJE: Tijekom rada
ureaj stvara elektromagnetsko polje. To
polje u nekim slučajevima može ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate.
Radi smanjenja rizika od teških ili smrtonosnih ozljeda preporučujemo da se osobe s
medicinskim implantatima posavjetuju s
liječnikom i proizvoačem implantata prije
rukovanja ureajem.
S Pilu nemojte upotrebljavati samo jednom
rukom. Takva upotreba može uzrokovati
ozljede korisnika, pomoćnika i/ili
promatrača. Pilu upotrebljavajte s obje
ruke.
S Pilu upotrebljavajte samo na dobro
prozračenom otvorenom prostoru.
S Pilu nemojte upotrebljavati ako stojite na
ljestvama ili drvu, izuzev u slučaju ako za
taj posao niste posebice izučeni i osposobljeni.
S Uvjerite se da prilikom pokretanja lanac
ne dodiruje nikakve predmete. Nikad nemojte pokretati motor ako se mač pile nalazi u rezu.
S Na kraju reza ne vršite pritisak na pilu.
Zbog pritiska na pilu, na kraju reza
možete nad njom izgubiti nadzor. Ovo
može prouzročiti ozbiljne ozljede.
S Prije odlaganja pile na zemlju, ugasite
motor.
S Prilikom rezanja napetih grana, budite
svjesni da će napetost grane iznenada
popustiti, te da vas tada grana ili pila
mogu ozlijediti.
S Kad je motor zaustavljen, pilu prenosite
tako da je prigušivač okrenut u stranu suprotnu od tijela, mač s lancem okrenut u
natrag, te po mogučnosti pokriven zaštitom za mač i lanac.
S Osigurajte stroj tijekom transporta.
SIGURNOSNA OPREMA
STROJA

NAPOMENA: U ovom odjeljku objašnjene
su sigurnosne značajke i funkcije stroja. Za
upute o provjeri i održavanju, pogledajte odjeljak PROVJERA, ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE SIGURNOSNE OPREME MOTORNE
PILE. Za položaj odreenih dijelova na stroju,
pogledajte odjeljak Što je što?. Životni vijek
stroja se može skratiti a opasnost od nezgoda
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povećati ako se održavanje stroja ne vrši na
pravi način i ako se opravke ne vrše stručno.
Ako trebate dodatna obavještenja, potražite
savjet kod najbliže radionice za popravke.
S Kočnica lanca.Kočnica lanca vaša je pila
opremljena kočnicom za lanac koja u
slučaju povratnog udarca odmah zaustavi lanac.

UPOZORENJE: Vaša je pila opremljena kočnicom za lanac koja u slučaju
povratnog udarca odmah zaustavi lanac.
Kočnica lanca smanjuje opasnost nastanka
nesreće na radu, ali je ne može spriječiti. NE
POUZDAJTE SE U TO DA ĆE VAS
KOČNICA LANCA ZAŠTITI PRED REAKCIJOM POVRATNOG UDARCA.
S Gumb za gas. Blokada okidača gasa je
namijenjena za sprječavanje slučajnog
pokretanja gasa.
S Hvatač lanca. Hvatač lanca je napravljen
tako da uhvati lanac ukoliko isti pukne ili
odskoči.
S Sistem za smanjivanje vibracija. Vaš
stroj je opremljen sa sistemom za smanjivanje vibracija čija je svrha da umanji vibracije i olakša rad.
SIGURNOSNI SAVJET: Kod osoba koje
imaju smetnjeu krvotoku i koje su podložne
nenormalnim oteklinama, dugotrajna upotreba pile na benzinskipogon može uzrokovati
oštećenja na žilama, živčanom sustavu, prstima ruku i zglobovima. Dugotrajnaupotreba
pile hladnim vremenskim uvjetima može i kod
zdravih ljudi uzrokovati oštećenje žila. Prekinite rad s pilom ako ste opazili neke od
sljedećih simptoma: gluhoća, bolovi, gubitak
snage, promjena boje kože, drhtanje, gubitak
osjećaja u prstima, rukama i zglobovima. Sustav protiv tresenja ne znači da se tisimptomi
nećepojaviti. Osobe koje često ili zbog posla
upotrebljavaju pilu pokretanu benzinskim motorom, moraju redovito provjeravati svoje
zdravlje i stanje pile.
S Prekidač uključeno/isključeno. Koristite prekidač uključeno/isjljučeno da biste
isključili motor.
PROVJERA, ODRŽAVANJE I
SERVISIRANJE SIGURNOSNE
OPREME MOTORNE PILE

UPOZORENJE: Nikada ne koristite stroj s oštećenim dijelovima sigurnosne
opreme. Sigurnosna oprema mora biti redovito provjeravana i održavana. Ukoliko
stroj ne položi sve provjere odnesite ga u
ovlašteni servis na popravak.
S Kočnica lanca. Odstranite četkom piljevinu, ostatke i prljavštinu sa kočnice lanca i
bubnja spojke. Prljavština i istrošenost
mogu omesti rad kočnice. Pogledajte
uputstva pod naslovom RAD PILE.
S Gumb za gas. Provjerite da li je otponac
za gas stavljena na prazan hod prije nego
otpustitie gumb za gas.

S Hvatač lanca. Provjerite da li je hvatač
lanca oštećen i da je čvrsto pričvršćen na
tijelo motorne pile.
S Sistem za smanjivanje vibracija. Redovno provjeravajte da li su se pojavile
pukotine ili nepravilnosti na napravi za
smanjivanje vibracija. Bitno je da su naprave za smanjivanje vibracija sigurno
pričvršćene na motor i ručke.
S Prekidač uključeno/isključeno. Upalite
motor i provjerite da li se motor zaustavlja
kada pritisnete prekidač uključeno/
isjljučeno u isjljučeno položaj.

ODRŽAVANJE PILE I SERVIS

S Sve servisne usluge i popravke na pili, izuzev
onih
opisanih
u
poglavlju
ODRŽAVANJE ovog priručnika, potrebno je
obaviti u ovlaštenom servisu. Ako je npr. prilikom servisiranja sklopke upotrijebljen
neodgovarajući alat za demontažu
zamašnjaka, može doći do njegova
oštećenja i pucanja.
S Uvjerite se da li se nakon otpuštanja otponca za gas, lanac pile zaustavi. Ako se
lanac ne zaustavi, potrebno je podesiti
rasplinjač (vidi poglavlje PODEŠENJE
RASPLINJAČA).
S Ni u kojem slučaju nemojte mijenjati sastavne dijelove i osobine vaše pile. Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove ili
dijelove koje preporučuje proizvoðač.
S Ručke pile moraju uvijek biti suhe, čiste i nemasne, te ne smiju biti polivene gorivom.
S Čepovi spremnika za ulje i gorivo moraju
uvijek biti čvrsto zategnuti.
S Uvijek upotrebljavajte isklju čivo McCulloch
rezervne dijelove ili dijelove koje je
preporučio proizvoðač.

OPREZ PRI RADU S GORIVOM

S Zabranjeno je pušenje pri radu s gorivom
i upotrebi pile.
S Uvjerite se da prilikom miješanja ili ulijevanja goriva ne može doći do iskrenja ili
paljenja. Zato je prilikom tih poslova, zabranjeno pušenje, obavljati poslove koji
uzrokuju stvaranje iskri ili upotrebljavati
vatru. Spremnik za gorivo možete puniti
tek nakon što se motor ohladi.
S Gorivo miješajte i spremnik punite samo na
tlu. Gorivo čuvajte na hladnom suhom i
prozračenom prostoru. Za spremanje goriva upotrebljavajte isključivo za to namijenjenu i atestiranu posudu. Prije upotrebe pile
obrišite gorivo koje se možda prolilo.
S Motor pokrenite tek nakon što ste se udaljili
3 m od mjesta na kojem ste dolijevali gorivo.
S Ugasite motor, a pilu na hlaðenje postavite
na mjesto gdje ne postoji opasnost od nastanka požara (dalje od lišća, suhe slame,
papira). Pažljivo otvorite čep spremnika za
gorivo, te zatim dolijte gorivo.
S Pilu čuvajte na mjestu gdje nema opasnosti od iskrenja i otvorenog plamena koji
mogu izazvati grijači vode, elektromotori,
prekidač, peći itd.
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POVRATNI UDARAC
UPOZORENJE: Kad lanac sa svojim gornjim dijelom zvjezdastog kotača
doðe u dodir s predmetom ili se lanac zaglavi u drvo, doðe do povratnog udarca. Lanac
se svojim gornjim dijelom zareže u drvo i u
trenutku se zaustavi. U tom slučaju doðe do
veoma brzog, u natrag usmjerenog udarca.
S Mač tada odbaci prema gore i u natrag
(u smjeru korisnika pile). Ako se lanac
svojim gornjim dijelom zaglavi u mač,
doðe do iznenadnog pomaka u natrag.
Te reakcije mogu uzrokovati gubitak nadzora nad pilom što može uzrokovati veoma ozbiljne posljedice. Zaštitite se od
mogućeg povratnog udarca.
S Povratni udarac sa zakretom je veoma
brz, u natrag usmjeren pomak mač a pile,
do kojeg do ð e u trenutku kad se lanac
zaustavi. To se dogodi u trenutku kad
gornjim dijelom kotač a udarite u predmet
ili se zaglavi lanac.
S Pri povratnom udarcu uslijed zaglavljenja, lanac se vra ća prema korisniku pile.
Dok uvlač i pilu, vu če je od korisnika.
Obje reakcije mogu uzrokovati gubitak
nadzora nad pilom i mogu uzrokovati ozbiljne ozljede.
Kako sprije čiti povratni udarac uslijed
zaglavljenja:
S Izbjegavajte zaglavljenje gornje strane
mača ili druge uzroke zaustavljanja lanca.
S Od jednom pilite samo jedno deblo ili granu.
S Prilikom izvlačenja pile iz reza, nemojte ju
okretati odozdo prema gore.
Kako spriječiti potezanje pile:
S Na početku piljenja dajte maksimalni gas, a
kučište pile naslonite na drvo koje želite piliti.
S Za širenje reza upotrebljavajte isključivo
drvene ili plastične klinove. Nikad nemojte upotrebljavati metalne klinove.
Povratni udarac

S

S
S
S
S
S
S

panjeva itd. Uklonite ili obiðite moguće
prepreke koje prilikom piljenja mogu doći
u dodir s lancem.
Lanac mora uvijek biti dobro naoštren i zategnut. Nedovoljno zategnut ili tupi lanac
povećavaju opasnost nastanka povratnog
udarca. Za brušenje i održavanje lanca
slijedite upute proizvoðača. Redovito
provjeravajte zategnutost lanca, ali prije
toga zaustavite motor. Uvjerite se jesu li
nakon zatezanja lanca kontra--- matice
ponovo čvrsto zategnute.
Pilite samo punim gasom. Ako se lanac ne
kreće maksimalnom brzinom, povećava se
opasnost reakcije povratnog udarca.
Pilite samo jedno deblo ili jednu granu.
Posebnu pozornost obratite prilikom nastavljanja piljenja već započetog reza.
Piljenje nikad ne započinjite vrhom mača.
Obratite pozornost na klizaće balvane ili
druge sile koje mogu zaglaviti lanac ili
pasti na mač pile.
Uvijek upotrebljavajte odgovarajući lanac
i mač koji smanjuje povratni udarac.

NAČIN UPOTREBE PILE
Tijekom rada uvijek
stojite s lijeve strane
pile

Nikad ne mijenjajte
položaj ruku

Lakat lijeve ruke
mora uvijek biti
ispružen
Palac se mora nalaziti
ispod ručke

Izbjegavajte prepreke

Područke rada
mora bitičisto

UMANJITE OPASNOSTI ZBOG
POVRATNOG UDARCA

S Svjesni morate biti opasnosti koje može uzrokovati povratni udarac. Razumijete li princip povratnog udarca, možete izbjeći iznenaðenje u trenutku njegova nastanka.
S Prilikom rada obratite pozornost da vrh
mača ne doðe u dodir s predmetima.
S Pobrinite se da u radnom području nema
drugog drveća, granja, kamenja, ograda,

S Pilu u pogonu uvijek držite čvrsto s obje
ruke. Pilu nikad ne ispuštajte iz ruku. Sigurnim i čvrstim držanjem sprječavate
opasnost povratnog udarca i pila je uvijek
pod nadzorom. Prednju ručku držite tako
da je lijevi palac pod ručkom. Stražnju
ručku uvijek držite čvrsto desnom rukom,
neovisno jeste li ljevak ili dešnjak. Lakat
vaše lijeve ruke mora tijekom rada s pilom
uvijek biti ispružen.
S Prilikom rezanja kroz cijelo deblo, lijevu
ruku držite na prednjoj ručki tako da se
nalazi u ravnoj liniji sa desnom rukom na
stražnjoj ručki. Položaj ruku nikad ne smijete zamijeniti.
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S Tijekom rada zauzmite stabilan položaj
na obje noge.
S Tijekom rada uvijek stojite malo u lijevo od
pile, tako da se vaše tijelo ne nalazi u istoj
liniji s lancem pile.
S Nemojte se pretjerano naginjati. U protivno možete izgubiti ravnotežu i nadzor nad
pilom.
S Nikad nemojte piliti iznad visine ramena.
Prilikom piljenja iznad visine ramena, pilu
je teško nadzirati.

SIGURNOSNA OPREMA PROTIV POVRATNOG UDARCA
UPOZORENJE:

Vaša je pila opremljena sigurnosnom opremom opisanom u
nastavku, koja pomaže pri smanjenju opasnosti nastanka povratnog udarca. Sigurnosna
oprema ne može u potpunosti spriječiti reakciju povratnog udarca. Tijekom rada nemojte
se oslanjati na sigurnost koju vam pruža sigurnosna oprema. U cilju sprječavanja povratnog udarca i nastanka drugih sila, a time i
mogućnosti nastanka ozbiljnih ozljeda, postupajte skladno sigurnosnim uputama, uputama za održavanje i uputama za rukovanje.
S Mač za smanjenje povratnog udarca na
svojem je kraju opremljen zvjezdastim
kotačem za okretanje lanca i tako smanjuje
područje povratnog udarca.
Mač s malim kotačićem za okretanje
Područje
opasnosti

Mač s velikim kotačićem
za okretanje

Područje
opasnosti

S Na lanac za smanjenje povratnog udarca, izmeðu članova za rezanje, umetnuti
su graničnici dubine i vezni članovi koji
preusmjeravaju snagu povratnog udarca
te postepeno omogućavaju prodiranje
lanca u drvo.
Lanac za smanjenje povratnog
udarca
Pgraničivać dubone
Vezni članak usmerava
povratne snage prema
postupnemu prodiranju zubaca u drvo
S Zaštita za ruku smanjuje opasnost da prilikom sklizanja vaše lijeve ruke s prednje
ručke, ruka ne doðe u dodir s lancem.
S Prednja i stražnja ručka meðusobno su
razmaknute i nalaze se u istoj liniji. Razmak izmeðu ručki u istoj liniji omogučava
dobro ležanje pile u rukama i savladavanje zakreta u smjeru korisnika pri nastanku povratnog udarca.

UPOZORENJE: Vaša je pila opremljena kočnicom za lanac koja u slučaju
povratnog udarca odmah zaustavi lanac.
Kočnica lanca smanjuje opasnost nastanka
nesreće na radu, ali je ne može spriječiti. NE
POUZDAJTE SE U TO DA ĆE VAS
KOČNICA LANCA ZAŠTITI PRED REAKCIJOM POVRATNOG UDARCA.
S Doðe li vrh mača pila u dodir s predmetom, može doći do IZNENADNE REAKCIJE POVRATNOG UDARCA USMJERENOG U NATRAG PREMA VAMA. U tom se
slučaju mač odbije prema gore i u natrag
(prema korisniku pile).
S Ako se lanac svojim gornjim dijelom zaglavi u mač, dolazi do iznenadnog pomicanja u natrag.
S Te reakcije mogu uzrokovati gubitak nadzora nad pilom što može uzrokovati teške
ozljede. Ne pouzdajte se u zaštitnu opremu kojom je opremljena vaša pila.

MONTAŽA
Pri naslednjih delih vedno uporabljajte
zaščitne rokavice.

MONTAŽA NASLONA S
VRHOVIMA (ako nisu već montirani)

Naslon s vrhovima je namijenjen prodiranju
za okretanje pile.
1. Potpuno olabavite i uklonite gumb
vodilice podižući polugu i okrećući je u
smjeru suprotnom od smjera okretanja
kazaljki na satu. Uklonite pokrov spojke.
2. Naslon pričvrstite na kućište pomoću
dva vijka, kao što je prikazano na slici.
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MONTAŽA MAČA I LANCA
(ako nisu već montirani)

Rezače

UPOZORENJE: Ponovo provjerite
svaki korak montaže ako je pila isporučena
već montirana. Uvijek nosite rukavice kada
rukujete lancem. Lanac je oštar i možete se
porezati čak i kada se lanac ne miče.
1. Stavite ON/STOP prekidač u položaj
STOP.
2. Potpuno olabavite i uklonite gumb
vodilice podižući polugu i okrećući je u
smjeru suprotnom od smjera okretanja
kazaljki na satu.

Poluga

OLABAVITE
3. Skinite pokrov spojke. Skinite plastični
transportni osigurač (ako je prisutan).

Poklopac spojke

Vrh mača
vodilice

Pogonski spojevi

REZAČI MORAJU BITI
OKRENUTI U SMJERU
KRUŽENJA
Rezače

Pokazivač dubine

Pogonski spojevi
6. Stavite lanac preko i iza nosača spojke,
tako da se članci uglave u zupčaniku
bubnja spojke.
7. Postavite dno članaka izmeðu zuba
zupčanika u vrhu vodilice.
8. Postavite članke lanca u utor vodilice.
9. Povucite vodilicu unaprijed dok lanac
dobro ne pristane u njen utor. Uvjerite se
da su svi clanci u utoru vodilice.
10. Postavite pokrov spojke, uvjerivši se da
je klin za podešavanje u donjoj rupi
vodilice. Klin pomiče vodilicu prema
naprijed (zatežući lanac) i unatrag
(olabavljujući lanac) čim se okrene
vanjski prsten za zatezanje.
Pozadina pokrova spojke

Gumb
vodilice
Tranportni
osigurač
Podešavajuci
klin
4. Kližite vodilicu na vijcima dok ne dotakne zupčanik bubnja spojke.

OPREZ: Vrlo je važno da kod postavljanja

pokrova spojke, podešavajući klin bude
centriran u donjem otvoru u vodilici. Neispravno postavljanje pokrova spojke može
prouzročiti trajno oštećenje vaše lančane
pile.
Poklopac
spojke

Mač lanca

Nosač spojke/
zupčanik

Podešavajuci
klin

Vijci mač
5. Pažljivo izvadite lanac iz pakovanja. Držite
lanac sa člancima kao što je to prikazano.

Donji
otvor
Mač lanca
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podešavanja zategnutosti podignite vrh
vodilice.

11. Montirajte gumb vodiIice i samo ga
stegnite prstima. Nakon što je lanac
zategnut, trebat ćete zategnuti gumb
vodilice.

Zatezanje
lanca

ZATEZANJE LANCA
(vrijedi i za pile kod kojih je lanac već montiran prilikom kupovine)

Vanjski zatezni
prsten

UPOZORENJE:

Prilikom hvatanja
lanca uvijek upotrebljavajte zaštitne rukavice. Lanac je oštar i može vas ozlijediti čak i
ako nije u pokretu!
NAPOMENA: Prilikom zatezanja lanca obratite pozornost na to da su gumb vodilice za
zatezanje na maču zategnute samo rukom.
Zatezanje lanca sa zategnutim maticama
može oštetiti pilu.

Provjera zategnutosti lanca:

Lanac pomičite vrhom kombiniranoga
odvijača/ključa naprijed i natrag. Ako se lanac ne okreće, znači da je suviše zategnut,
ako nije dovoljno zategnut, lanac visi s donjeg dijela mača.

3. Odvijačem povucite lanac po vodilici radi
provjere da su svi članci u utoru vodilice.
4. Dok podižete vrh vodilice, dobro stegnite (u smjeru kazaljke na satu) njen
gumb. Stezanje obavite ručno!
Gumb
vodilice

Mač
lanca

Vanjski zatezni
prsten

Olabavljivanje
lanca

Ključ za
Gumb
vodilice podešavanje
mača lanca

Poluga

Podešavanje zategnutosti
lanca:

Pravilna zategnutost lanca je veoma važna,
jer se prilikom upotrebe pile lanac rasteže. To
posebice vrijedi prilikom prve upotrebe pile.
Prije svake upotrebe motorne pile provjerite
zategnutost lanca.
1. Podignite polugu gumba vodilice pa
okrenite gumb za 1 okretaj suprotno od
smjera kazaljke na satu da se pokrov
spojke olabavi.

Poluga

OLABAVITE
2. Okrenite vanjski zatezni prsten (u
smjeru okretanja kazaljki na satu) da
biste zatezali lanac sve dok lanac čvrsto
ne dotakne dno vodilice. Prilikom

STEGNITE
5. Polugu na gumbu vodilice u njen prvobitni položaj.

UPOZORENJE: Propust da se
vrati poluga gumba vodilice u prvobitni položaj može prouzročiti teške tjelesne
ozljede ili oštećenje vaše lančane pile.
6. Odvijačem povucite lanac po vodilici.
7. Ako se lanac ne okreće, previše je
zategnut. Olabavite gumb vodilice za 1
okretaj (u smjeru suprotnom od okretanja
kazaljki na satu); zatim olabavite lanac
okrećući vanjski zatezni prsten (u smjeru
suprotnom od okretanja kazaljki na satu).
Ponovo zategnite gumb vodilice.
8. Ako je lanac prelabav, visit će ispod vodilice. NE SMIJE SE rukovati pilom ako
je lanac labav.
NAPOMENA: Lanac je pravilno zategnut
ako se pod vlastitom težinom ne objesi ispod vodilice (dok se lančana pila nalazi u
uspravnom položaju), ali se lanac još uvijek
slobodno kreće po vodilici.
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UPOZORENJE: Korištenje pile s
olabavljenim lancem može izazvati iskakanje lanca iz vodilice, s posljedicom teške
ozljede rukovatelja i/ili oštećenja lanca tako
da bude neupotrebljiv. Ako lanac iskoči iz
vodilice, pregledajte svaki članak da nije
oštećen. Oštećeni lanac mora se popraviti ili
zamijeniti.

UPOZORENJE: Tijekom i nakon
uporabe prigušivač je vrlo vruć. Nemojte
dirati prigušivač i ne dozvolite da zapaljivi
materijali kao što su suha trava i gorivo
dou u dodir s njima.

RUKOVANJE GORIVOM
GORIVO

klasificirane za JASO FB/ISO EGB.

Pozor! Stroj je opremljen dvotaktnim motorom i uvijek ga je potrebno pokretati
mješavinom benzina i ulja za dvotaktne
motore. Važno je točno izmjeriti količinu ulja
kako bi se dobila ispravna mješavina. Prilikom miješanja manjih količina goriva, čak i
mala odstupanja mogu drastično utjecati
na omjer mješavine.

UPOZORENJE: Kod rukovanja
gorivom morate osigurati da imate dobru
ventilaciju.
BENZIN

• Koristite kvalitetan olovni ili bezolovni benzin.
• Najniži preporučeni stupanj oktana je 90
(RON).
• Ako motor pokrećete na nižem stupnju
oktana od 90, može doći do takozvanog
detonantnog
izgaranja.
Time
se
povećava temperatura motora kao i
opterećenje ležaja, što može prouzročiti
ozbiljna oštećenja motora.
• Kod neprekidnog rada pri visokom broju
obrtaja (naprimjer potkresivanje) preporuča se upotreba benzina s više oktana.
Uhodavanje
Prilikom prvih 10 sati rada, izbjegavajte dulji
rad pri velikim brzinama.

DVOTAKTNO ULJE

• Za optimalne rezultate koristite Universal,
Universal powered by McCulloch ulje za
dvotaktne motore, koje je posebno proizvedeno za naše dvotaktne motore sa
zračnim hlaenjem.
• Nikada ne koristite ulje za dvotaktne
motore za vanjske motore s vodenim
hlaenjem, koje se ponekad naziva ulje
za vanjske motore (ili TCW).
• Nikada nemojte koristiti ulje za četverotaktne motore.
• Niska kakvoća ulja ili prebogata mješavina ulja/goriva može ugroziti funkciju
katalitičkog pretvarača i umanjiti njegov
radni vijek.

OMJER MJEŠANJA

1:50 (2%) Universal, Universal powered by
McCulloch uljem za dvotaktne motore.
1:33 (3%,) s drugim uljima namijenjenim za
dvotaktne motore sa zračnim hlaenjem

Benzin, lit.
5
10
15
20

Dvotaktno ulje, lit.
2% (1:50)
3% (1:33)
0,10
0,20
0,30
0,40

0,15
0,30
0,45
0,60

MJEŠANJE

• Uvijek mješajte benzin i ulje u čistoj
posudi namjenjenoj za gorivo.
• Uvijek počnite tako da prvo natočite pola
količine benzina kojeg namjeravate koristiti. Nakon toga dodajte cijelu količinu
ulja. Promiješajte (protresite) mješavinu.
Dodajte preostali benzin.
• Dobro
promiješajte
(protresite)
mješavinu goriva prije ulijevanja u
spremište za gorivo na stroju.
• Nikada nemojte miješati više od
mjesečne potrošnje goriva.
• Ukoliko stroj ne bude bio korišten duže
vrijeme, spremište za gorivo bi trebalo isprazniti i očistiti.

ULJE ZA LANAC

• Za podmazivanje je preporučena uporaba specijalnog ulja (ulje za lance) s
dobrim značajkama prianjanja.
• Nikad ne koristite korišteno ulje. To može
uzrokovati štetu na pumpi za ulje, maču i
lancu.
• Važno je da izaberete ulje koje ima
viskoznost koja odgovara temperaturi
zraka.
• Na temperaturama ispod 0° C neka ulja
postanu previše ljepljiva. To može pretjerano opteretiti pumpu za ulje i oštetiti
djelove pumpe za ulje.
• Obratite se Vašem serviseru za savjet pri
izboru ulja za lanac.

PUNJENJE GORIVA

UPOZORENJE: Slijedeće mjere
opreznosti smanjit će opasnost od požara:
Nemojte pušiti ni postavljati vruće predmete u
blizini goriva. Zaustavite motor i pustite ga da
se ohladi nekoliko minuta prije ponovnog
punjenja. Pri punjenju goriva polako otvorite
poklopac na spremištu za gorivo tako da se
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pritisak, ukoliko ga ima, polako smanji.
Pažljivo zavrnite poklopac za spremište zagorivo nakon punjenja. Prije pokretanja
uvijek odmaknite stroj sa mjesta na kojem
punite gorivo.
Očistite područje oko poklopca za
spremište za gorivo. Redovno čistite
spremišta za ulje i za gorivo. Filter za gorivo
treba mijenjati barem jednom godišnje.
Prljavština u spremištu za gorivo uzrokuje
kvarove. Gorivo mora biti dobro promiješano pa zato dobro promućkajte posudu

s mješavinom goriva prije nego je stavite u
spremište za gorivo. Zapremnine spremišta
za ulje i spremišta za gorivo prilagoene su
jedna drugoj. Zbog toga treba uvijek puniti
ulje za lanac i gorivo u isto vrijeme.

UPOZORENJE: Gorivo i para koja
iz njega izlazi su vrlo zapaljivi. Budite
oprezni kad radite s gorivom i uljem za
lanac. Držite se podalje od plamena i ne
udišite pare.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
UPOZORENJE: Kad motor djeluje
u pogonu na prazno, lanac pile ne smije se
okretati. Ako se lanac u pogonu na prazno
okreče
onda
pogledajte
u
glavu
“PODEŠAVANJE RASPLINJAČA” u ovim
uputama. Nemojte se doticati prigušivača
zvuka jer se možete na njemu, kada je vruč,
ozbiljno povrjediti.
Da bi motor pile zaustavili, gurnite ON/
STOP prekidač u položaj STOP.
Da bi motor pile uputili, postavite pilu na
ravna i čvrsta tla kao što je prikazano u ilustraciji. Uvjerite se, da se lanac na pili slobodno
okreče i, da ne dodiruje nikakvih predmeta.
Pri izvlačenju konopca za upučivanje
motora upotrjebite samo 40 --- 45 cm njezine dužine.
Kada upučujete motor, pilu pritisnite sa
nogom čvrsto uz tla kao što je prikazano
u ilustraciji.
Ručica pokretača
Obuhvatitie
prednju
ručku sa
Vašom
lijevom
rukom

Desnu nogu stavite blizu stražnje ručke i
pritisnite motornu pilu prema tlu

UPAMTITE SLJEDEČE
ZNAČAJNE UPUTE

Kada povučete konopac za upučivanje motora, nemojte je izvlačiti do kraja jer to može uzrukovati njezino trganje. Kada ste motor uputili, konopca ne ispuštajte iz ruke. Držite ga za
rukohvat te ga polako spuštajte u njegov osnovni položaj.
V primjeru hladnog vrjemena uputite motor
tako, da je klapna za ČOK motorja potpuno
zatvorena. Prije nego dodate stroju više okretaja, dozvolite mu, da se motor sagrije.
NAPOMENA: Ne režite materiala onda,
kada se nalazi choke/fast idle lever poluga u
položaju FUL CHOKE.

POKRETANJE HLADNOG MOTORA (ili toplog motora onda,
kada mu je prije toga nestalo
goriva)

NAPOMENA: u sljedečim koracima, kada
je choke/fast idle lever ručica u potpunosti
izvučena, korektan je položaj plina za pokretanje motora nastavljen automatski.
ON/STOP
PREKIDAČ
ON
STOP

Čok/
poluga
u leru
1. Stavite ON/STOP prekidač u položaj ON.
2. Polako pritisnite na crpki 6 puta dugme
za gorivo.
3. U potpunosti izvucite čok ručicu (u položaj FULL CHOKE).
4. Odlučno povucite vrpcu za pokretanje,
motor zvuči kao da če počet djelovat a
onda preðite na sljedeči korak.
NAPOMENA: ako motor več prije petog
potezanja vrpce zvuči kao da če počet djelovat onda prestanite potezati vrpcu i preiðite na sljedeči korak upučivanja
5. Stavite čok ručicu u položaj HALF
CHOKE (polovina čoka).
RUČICA ZA ČOK/BRZI,
STAJALIŠNI PLIN
(CHOKE/FAST IDLE RUČICA)
ZAUSTAVLJANJE
POLOVICA
OTVORENI
ČOK
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6. Odlučno povucite vrpcu za pokretanje,
motor če počet djelovat.
7. Pustite, da motor djeluje približno 30 sekundi a onda pritisnite i spustite ručicu
za plin, motor če djelovat sa stajališnim
plinom.
Na stražnjem rubu pile nalazi se kratak
podsjetnik za pokretanje s prikazom pojedinačnih koraka.

POKRETANJE TOPLOG MOTORA

1. Stavite ON/STOP prekidač u položaj ON.
2. Polako pritisnite na crpki 6 puta dugme
za gorivo.
3. Čok ručicu stavite u položaj HALF
CHOKE (polovina čoka).

4. Odlučno povucite vrpcu za pokretanje,
motor če počet djelovat.
5. Pritisnite i spustite ručicu za olin, motor
če djelovat sa stajališnim plinom.

TEŠKO POKRETANJE MOTORA
(ili pokretanje “zalivenog motora” )

Ako motor nije počeo djelovat nakon što ste
10 puta povukli vrpcu za pokretanje, po svuj
vjerojatnosti motor je zaljeven sa prevelikom količinom goriva. Prekomjernog goriva
u motoru možete se rješiti tako, da stavite
čok ručicu u položaj OFF CHOKE te sljedite
postupku pokretanja toplog motora, koji je
opisan u gornjoj glavi. Uvjerite se, da je
prekidač u položaju ON.
Takvo pokretanje znači i to, da čete morati
vrpcu za pokretanje izvuči više puta, ovisno
od toga, koliko goriva se nalazi u motoru.
Ako motora svejedno ne možete pokrenuti,
onda pogledajte u tabelu “Problemi i njihovo uklanjanje”.

PRINCIP RADA
KOČNICA LANACA
UPOZORENJE: Uvjerite se, da je
kočnica lanca isključena tako, da povučete
prednju zaštitu za roku nazad prema
prednjem rukohvatu tako daleko, koliko je
to moguče. Kočnicu lanca je potrebno prije
početka rada isključiti.
S Ova je pila opremljena kočnicom za lanac. Pri reakciji povratnog udarca, koč
nica odmah zaustavi lanac.
S Kočnica lanca aktivira se prilikom pritiska
na prednju ručku ili prilikom guranja u naprijed silom zamaha.
S Ako je kočnica već uključena, možete ju
isključiti povlačenjem prednje ručke što je
moguće više u natrag.
S Prilikom rada s pilom, kočnica mora biti
isključena.
Deaktivirana
kočnica
Aktivirana
kočnica

VAŽNE UPUTE
UPOZORENJE: Ponekad se može
dogoditi da u poklopcu zvona spojke zapnu
otpaci, što može prozrokovati zaglavljivanje
lanca. Uvijek isključite motor prije čišćenja.
S Pilu upotrebljavajte samo za piljenje drva.
Njome nemojte obraðivati umjetne mase,
metale, zidove, graðevni materijal i nedrvene predmete.

S Doðe li u dodir s nepredviðenim predmetom, pilu odmah isključite. Pilu provjerite i
po potrebi ju popravite.
S Naslon s vrhovima je namijenjen prodiranju za okretanje pile.
S Lanac zaštitite od nečisto ća i pred pijeskom. Čak i zbog najmanje prljavštine, lanac
može veoma brzo otupjeti, a tako se
povećava opasnost reakcije povratnog
udarca.
S Prije po četka s teškim radom, za vježbu ispilite tanja debla i tako steknite osjećaj za
rad s pilom.
S Prije početka piljenja, pritisnite na ručicu
a dodavanje gasa i pilite pod punim gasom.
S Kad započnete s piljenjem, kućište pritisnite prema deblu.
S Tijekom cijelog procesa piljenja, motor
držite na maksimalnom broju okretaja.
S Neka pila radi umjesto vas. Pilu samo lagano pritišćite prema dolje.
S Čim završite s piljenjem, otpustite ručicu
gasa i motor će opet raditi u praznom
hodu. Ako motor radi pod punim gasom
bez opterećenja, može doći do nepotrebnog trošenja.
S Da prilikom izlaženja lanca iz reza ne izgubite nadzor nad pilom, preporučujemo da prema kraju reza ne vršite pritisak
na pilu.
S Prije odlaganja pile, ugasite motor.

OBARANJE STABLA
UPOZORENJE: Da biste oborili
drvo, potrebno je veliko iskustvo. Neiskusni
korisnici motornih pila ne bi smjeli obarati
drveće. Nikada ne radite nešto ako niste sigurni u sebe!
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PRINCIP RADA
Rez za obaranje je približno 5 cm
iznad izreza klina
5 cm
Prvi rez

UPOZORENJE: Ako ne znate gdje

će stablo pasti, nemojte ga obarati ublizini
električnih vodova ili zgrada. Pilu nemojte
upotrebljavati po noći ili u uvjetima slabe
vidljivosti poput kiše, snijega, te za vjetrovitog vremena, pošto tada ne možete predvidjeti u kojem će smjeru pasti stablo.
Rad s pilom predviðajte u naprijed.
Područje oko stabla mora biti slobodno
tako da možete zauzeti stabilan položaj na
nogama. Obratite pozornost na odlomljene
ili mrtve grane. One mogu pasti s stabla i
mogu vas teško ozlijediti.
Na padanje drva mogu utjecati sljedeći
čimbenici:
S Smjer i brzina vjetra.
S Nagib drva. Nagib zbog razgibanosti i
nagnutosti terena ne može se uvijek opaziti. Nagib drva odredite pomoću viska ili
vodene vage.
S Rast grana (time i težine) samo na jednoj
strani.
S Drveće u okolici i druge prepreke.
Obratite pozornost na uništene ili trule
dijelove drva. Ako je drvo trulo, ono se može
iznenada prelomiti i pasti na vas.
Uvjerite se ima li dovoljno mjesta za padanje drva koje obarate. Udaljenost od
mjesta obaranja do mjesta gdje se nalaze
druge osobe ili objekti mora iznositi barem 2
1/2 duljine drva. Buka motora može
nadjačati upozorenja.
S mjesta piljenja uklonite prljavštinu, kamenje,
mlohavu koru, čavle, spone, žicu i sl.
Kod obaranja stabla imajte uvijek
slobodan put za povlančenje.
Smjer povlačenja
Smjer padanja
stabla

45_
Smjer povlačenja

OBARANJE DEBELOG
DRVEĆA

(Promjera većeg od 15 cm)
Za obaranje debelog drveća upotrebljava
se metoda donjeg reza. Pri toj metodi najprije, u zavisnosti od smjera padanja drva,
izrežite iz drva sa strane klin. Kad s druge
strane urežete rez za obaranje, drvo će pasti u smjeru gdje ste prethodno izrezali klin.

DONJI REZ I PAD DRVA

S Za donji rez najprije zarežite gornji rez klina. Zarežite ga do 1/3 debljine drva. Zatim
izrežite donji rez klina (Vidi skicu). Nakon
toga uklonite izrezani klin.

Klin

5 cm

Drugi rez
S Sada na suprotnoj strani zarežite rez za obaranje. Rez zarežite približno 5 cm iznad
sredine izreza klina. To ostavlja dovoljno
drva izmeðu reza za obaranja i izrezom klina što prilikom padanja drva djeluje kao
šarka. Ta šarka prilikom padanja usmjerava
drvo u željenom smjeru.
“Šarka” zadržava drvo na panju i
odreðuje smjer padanja
Rez obaranja
se otvara

Izrez klina
se zatvara

NAPOMENA: Ako je potrebno, prije
njegova zgotavljanja, u rez za obaranje
umetnite klinove. Njima ćete lakše nadzirati
smjer padanja drva. Upotrebljavajte
isključivo drvene ili plastične klinove. Čelični
ili željezni klinovi mogu uzrokovati povratni
udarac i oštetiti pilu.
S Obratite pozornost na znak početka padanja drva. To može biti zvuk pucanja drva, otvaranje reza za obaranje ili pomicanje gornjih grana drva.
S Kad drvo počne padati, zaustavite pilu,
odložite ju i odmah se po stazi povlačenja
udaljite od mjesta obaranja.
S Posebnu
pozornost
posvetite
ne
djelomično oboreno, a nepoduprto drveće.
Ako drvo ne padne u potpunosti, odložite
pilu, i vitlom ili drugim pomagalima pomozite da se drvo sruši u potpunosti. U cilju
sprječavanja nastanka ozljeda, djelomično
oboreno drveće nikad ne režite pilom na lanac.

PILJENJE OBORENOG DRVA

(Piljenje na trupce)
Piljenje na trupce znači razrezati deblo na
više trupaca željene duljine.

UPOZORENJE: Nikad nemojte
stajati na oborenom drvu koje upravo pilite.
Deblo se može urušiti ili odvaliti, a vi možete
izgubiti ravnotežu i nadzor nad pilom. Te radove nemojte obavljati na kosom terenu.
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PRINCIP RADA
Važne upute

S Iz stbla istovremeno režite samo jednu
granu.
S Posebnu pozornost obratite prilikom piljenja rascijepljenog drva; njegovi oštri dijelovi mogu vas pogoditi.
S Debla ili grane nemojte piliti na kozliću za
piljenje. Prilikom piljenja, deblo ne smije
držati niti jedna osoba. Deblo takoðer ne
smijete osigurati svojom nogom ili svojim
stopalom.
S Pilu na lanac nemojte upotrebljavati na
mjestima gdje ima meðusobno prepletenih debla, korijenja ili drugih dijelova
drveća. Oboreno drvo povucite na
čistinu, ali prije toga povucite takva debla
pred kojima nema nikakvih prepreka.

RAZLIČITI REZOVI PRI RAZREZIVANJU STABLA

UPOZORENJE: U slučaju da se
pila zaglavi u rezu, nemojte je iz reza izvlačiti
silom. Pri tomu možete izgubiti nadzor nad
pilom, teško se ozlijediti i/ili takoðer oštetiti
pilu. Zaustavite motor pile, a u rez zabijte
plastični ili drveni klin. Tako ćete raširiti rez i
bez problema izvući pilu iz reza. Zatim ponovo pokrenite motor pile i pažljivo nastavite s piljenjem. Pilu nikad nemojte pokretati
dok je zaglavljena u rezu.

Drugi rez

Prvi rez na obterećenoj strani stabla

RAZREZ DEBLA BEZ POTPORE

S Sa gornje strane zarežite do 1/3 debla dubok gornji rez.
S Sada deblo okrenite i zarežite još jedan
gornji rez.
S Obratite pozornost na opterećenja trupaca i
tako spriječite zaglavljivanje pile. Prvi rez
zarežite na opterećenoj strani. Tako ćete
spriječiti pritisak na trupac.

RAZREZ DEBLA S POTPOROM

S Držite se upute da prvi rez uvijek zarežete
na opterećenoj strani debla.
S Zarežite do 1/3 debla duboki rez.
S Sada zarežite i drugi rez.
2. rez
S popotporom

1. rez
1. rez

Zaustavite motor pile, a erz raširite
plastičnim ili drvenim klinom
Gornji rez počinjite s gornje strane debla.
Pri tome pilu naslonite na deblo. Prilikom izvoðenja gornjeg reza pilu lagano pritiščite
prema dolje.
Gornji rez

2. rez
S debla

2. rez

1. rez

Donji rez
Donji rez počinjite s donje strane debla. Pri
tome gornji dio pile naslonite na deblo. Kod
donjeg reza pilu lagano pritiščite prema
gore. Zbog boljeg nadzora nad pilom,
držite ju s obje ruke. Prilikom izvoðenja donjeg reza, pila pritišče natrag prema vama.

UPOZORENJE: Prilikom izvoðenja
donjeg reza pilu nikad nemojte držat i okrenutu prema gore, jer u tom slučaju nemate
nadzor nad pilom.
Prvi rez na obterećenoj strani stabla

Drugi rez

1. rez
2. rez

KRESANJE I OBREZIVANJE
GRANA
UPOZORENJE: Prilikom ove radnje
nikad nemojte stajati na drvu na kojem
krešete ili obrezujete grane. Nemojte se penjati na postolja, ljestve, trupce itd. Lako možete
izgubiti ravnotežu inadzor nad pilom.
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PRINCIP RADA
VAŽNE UPUTE

S Obratite pozornost na dijelove drva koji se
vraćaju u prvobitni položaj. Posebnu pozornost posvetite prilikom piljenja malog drva.
Mali se materijal vrlo lako može zaglaviti u lanac pile i izbaciti vas iz ravnoteže.
S Obratite pozornost na dijelove drva koji se
vraćaju prema vama. To posebno vrijedi za
savinute ili opterećene grane. Spriječite dodir s granom ili pilom kad napetost drva
počinje popuštati.
S Iz radnog područja uklonite svo granje na
koje se možete spotaknuti.

KRESANJE

S Drvo krešite tek nakon što ste ga oborili jer
tek ga tada možete skresati na ispravan i
siguran način.
S Deblje grane ostavite ležati ispod debla i
u nastavku s radom ih upotrebljavajte kao
oslonac.
S Kresanje započnite s donje strane stabla i
pomičite se prema njegovom vrhu. Manje
dijelove ili grane odrežite jednim rezom.
S Pri tom pazite da se stablo uvijek nalazi
izmeðu vas i pile.
S Deblje potporne grane uklonite na način
rezanja 1/3 i 2/3 opisan u odjeljku “KRESANJE.”

S Male slobodno viseće dijelove ili grane
uvijek odrežite samo jednim gornjim rezom. Kod donjeg reza možete pasti na
pilu, odnosno pila se može zaglaviti.

OBREZIVANJE GRANA

UPOZORENJE: Grane obrezujte
samo do, odnosno ispod visine ramena.
Grane nikad nemojte obrezivati iznad visine
ramena.
Takve
poslove
prepustite
stručnjaku.
S Prvi rez zarežite s donje strane grane do
1/3 njene debljine.
S Drugim rezom granu u potpunosti
odrežite Treći rez je udaljen od stabla 2,5
do 5 cm. Tim rezom granu odvojit ćete od
stabla.
Treći rez

Drugi rez

Ostatak
grane

Prvi rez

ODRŽAVANJE
UPOZORENJE: Korisnik smije obavljati postupke održavanja i servisiranja
opisane isključivo u ovom priručniku.
UPOZORENJE:
U
cilju
sprječavanja nepredviðenog pokretanja
motora,
prije
montaže,
transporta,
podešavanja ili popravljanja pile, sa
svječice najprije uklonite kapicu i odložite ju
dovoljno daleko da ne može doči do preskoka iskre na svječicu.
Svi radovi za održavanje i podešavanje, izuzev onih opisanih u ovom priručniku, može
obavljati samo za to osposobljen i ovlašten
servis ili ovlašteni trgovac.
ODRŽAVANJE
Provjeri:
Razinu mješanice goriva . . .
Podmazivanje mača . . . . . . .
Zatezanje lanca . . . . . . . . . .
Ostrina lanca . . . . . . . . . . . . .
Oštećeni djelovi . . . . . . . . . .
Zategnutost pokrova . . . . . .
Zategnutost šraufa . . . . . . . .
Zategnutost ostalih djelova .
Kontroliraj i očisti:
Mač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cjela žaga . . . . . . . . . . . . . . .
Zračni filter . . . . . . . . . . . . . .
Kočnica za lanac . . . . . . . . .
Mrežica za hvatanje iskri
i prigušivač . . . . . . . . . . . . . .
Zamjeni svječicu za paljenj
Zamjeni filter goriva . . . . . .
* Radne sati

Prije svake upotrebe
Prije svake upotrebe
Prije svake upotrebe
Prije svake upotrebe
Prije svake upotrebe
Prije svake upotrebe
Prije svake upotrebe
Prije svake upotrebe
Prije svake upotrebe
Nakon svake upotrebe
Svakih 5 sati*
Svakih 5 sati*
Svakih 25 sati*
Godišnje
Godišnje

KOČNICA LANCA
UPOZORENJE: Ako je vrpca
kočnice suviše istrošena, prilikom aktiviranja
kočnice lanca, vrpca se može pokidati. Ako je
vrpca lanca pokidana, aktiviranjem kočnice
ne možete zaustaviti lanac. Popravke na
kočnici može obaviti samo vaš ovlašteni serviser. U tom slučaju vašu pilu odnesite vašem
prodavaču ili ovlaštenom serviseru.
PROVJERA DJELOVANJA
KOČNICE LANCA
UPOZORENJE:

Kočnicu lanca potrebno je tijekom dana
provjeriti više puta. Pilu postavite na čvrstu
podlogu. Ručke čvrsto držite s obje ruke i
dajte maksimalni gas. Sada aktivirajte
kočnicu lanca. I dalje čvrsto držite ručke
pile, a lijevim zapešćem pritisnite na zaštitu
za ruke. Lanac se mora odmah zaustaviti.

PROČISTAC ZA ZRAK

UPOZORENJE: Pročistač za zrak nikad

nemojte čistiti benzinom ili drugim zapaljivim razrjeðivačima. Tako ćete sprijećiti opasnost nastanka požara i hlapljenje opasnih i otrovnih emisija u zrak.

Čiščenje pročistača za zrak

Prljav pročista čza zrak ograničava učinak
motora i povećava potrošnju goriva te
ispuštanje otrovnih emisija. Pročistač za
zrak čistite nakon svakih 5 sati rada motora.
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ODRŽAVANJE
1. Očistite poklopac pročistača i oko njega. Tako ćete spriječiti ulazak nečistoće
piljevine u rasplinjač prilikom skidanja
poklopca.
2. Dijelove uklonite na način prikazan na
skici.
3. Pročistač operite u sapunici i vodi.
4. Dodajte par kapi ulja u filter, te ga stisnite
da rasporedite ulje.
5. Nakon što se osuši, pročistač nauljite uljem za pročistač za zrak ili dvotaktnim
uljem.
Glava
Pokrov filtra zracilindra
ka

Zračni
filter

Glava
cilindra

Glava
svjećica

Svjećica

OŠTRENJE LANCA
UPOZORENJE: neispravna tehnika oštrenja lanca i/ili održavanja pokazivača
dubine povecava mogućnost povratnog
udarca, što može uzrokovati teške ozljede.

ODRŽAVANJE MAČA

Ako vaša pila reže jednostrano ili ako je prilikom piljenja morate pritiskati prema dolje ili
ako mač nije pravilno podmazan, vrlo vjerojatno treba servisirati mač. Istrošeni mač
može oštetiti lanac i otežava piljenje.
Mač zamijenite ako je savijen ili ako su
istrošene unutrašnje strane vodilice.
S Nakon svakih 5 sati rada, na maču očistite
otvore za ulje.
S Iz vodilice na maču žicom ili nožem za kitanje redovito uklanjajte piljevinu.
Voðica lanca

Otvori za ulje

SVJEĆICA ZA PALJENJE

Svjećicu za paljenje zamijenite novom barem jednom godišnje, tip Champion
RCJ --- 7Y. Razmak izmeðu elektroda mora
biti 0,5 mm. Paljenje je podešeno u tvornici i
ne može se promijeniti.

UPOZORENJE: prilikom rukovanja
lancem nosite zaštitne rukavice. Lanac je oštar
i može vas posjeći cak i kad se ne miče.
Uvjeti koji ukazuju na potrebu oštrenja
lanca:
S smanjenje veličine drvenih strugotina.
Veličina drvenih strugotina će se smanjivati uslijed tupljenja lanca, sve dok one ne
budu nalikovale više prahu nego strugotini. Imajte u vidu da suho ili gnjilo drvo
neće praviti dobru strugotinu;
S pila zanosi u stranu ili pili ukoso;
S pilu treba snagom tjerati kroz rez.
Potreban alat:

S okrugla turpija promjera 5/32 inča (4 mm)
i držač turpije
S ravna turpija
S mjerilo pokazivača dubine

ZA OŠTRENJE LANCA:

1. Stavite ON/STOP prekidač u položaj
STOP.
2. Provjerite pravilnu zategnutost lanca.
Ako je potrebno, podesite zategnutost
lanca.
3. Naoštrite rezače.
S Da bi naoštrili rezače, namjestite razinu držača turpije (90° ), tako da
ona leži na gornjim rubovima rezača
i pokazivača dubine.
NAPOMENA: lanac ima kako lijeve, tako i desne rezače.
Držač turpije
Turpije
Rezače
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90°
Pokazivač
dubine

ODRŽAVANJE
S Poravnajte oznake za 30° držača
turpije paralelno s vodilicom, a u odnosu na središte lanca.
Rezače

30°
Rezače
Linija držača turpije
S Prvo naoštrite rezače na jednoj strani lanca. Turpijajte od unutrašnje
strane svakog rezača prema vanjskoj. Zatim okrenite lančanu pilu i
ponovite postupak na drugoj strani
lanca.
S Oštrite samo prema naprijed: po 2 ili
3 zamaha za svaku reznu oštricu.
S Naoštrite sve rezače na istu dužinu.
S Naoštrite koliko je dovoljno da bi uklonili bilo kakvo oštećenje reznih oštrica
(na bočnoj i na gornjoj strani rezača).
Svi rezači iste Uklanjanje oštećenja
duljine
Gornja
strana Bočna
strana
S Naoštrite lanac kako je pokazano,
tako da zadovoljava naznačena
obilježja.
80°

60°

30°
Kut kuke
0,65 mm
Zaobljeni kut
Ispravno
Preveliki kut kuke

Pravokutni kut

Neispravno

UPOZORENJE: održavajte prikladan nagib, prema naznakama proizvoača

lanca kojeg koristite. Neispravan nagib
povećava mogućnost povratnog udara, što
može prouzročiti teške ozljede.
4. Provjerite i skratite pokazivače dubine.
Mjerač pokazivača
Turpija
dubine
Pokazivač
dubine
S Stavite mjerilo na rezač.
S Ako je pokazivač dubine viši od mjerila, oturpijajte ga u razini vrha mjerila.
S Ravnom turpijom zaoblite prednji kut
pokazivača dubine.
NAPOMENA: Sam vrh pokazivača dubine treba biti plosnat, s
prednjom polovicom zaobljenom
pomoću ravne turpije.
Ako vam je potrebna pomoć ili niste sigurni
po pitanju obavljanja ovog postupka, obratite se svom ovlaštenom serviseru.

PODEŠAVANJE RASPLINJAČA

UPOZORENJE: Držite podalje od
ostalih osoba tijekom podešavanja brzine u
praznom hodu. Lanac će se pomicati tijekom većeg dijela ovog postupka. Nosite
zaštitnu opremu i slijedite sve sigurnosne
mjere opreza. Nakon podešavanja lanac se
ne smije pomicati u praznom hodu.
Rasplinjač je pažljivo namješten u tvornici.
Podešavanja brzine u praznom hodu mogu
biti potrebna ako opazite sljedeće:
S Motor ne prelazi u prazan hod kada je
brzina smanjena. Pogledajte BRZINA U
PRAZNOM HODU--- T.
S Lanac se pomiče u praznom hodu. Pogledajte BRZINA U PRAZNOM HODU--- T.
Brzina u praznom hodu-- T

Stavite motor u prazan hod. Ako se lanac
pomiče, prazni hod je prebrz. Ako se motor
gasi, prazni hod je prespor. Podešavajte
brzinu dok motor ne počne raditi bez pomicanja lanca (prazni hod je prebrz) ili
gašenja (prazni hod je prespor). Vijak za
prazan hod nalazi se iznad kuglice za paljenje i označen je slovom T.
S Za povećavanje brzine motora u slučaju
da se motor gasi ili guši okrenite vijak za
brzinu u praznom hodu (T) u smjeru kazaljke na satu.
S Za smanjivanje brzine motora u slučaju
da se lanac pomiče u praznom hodu okrenite vijak za brzinu u praznom hodu (T)
suprotno smjeru kazaljke na satu.
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SKLADIŠTENJE
UPOZORENJE: Motor vaše pile
zaustavite i sačekajte da se ohladi. Prije
skladištenja ili transporta, pilu osigurajte.
Pilu i gorivo čuvajte u prostoru gdje ne
može doći do preskoka iskre i gdje nema otvorenog plamena kojeg mogu uzrokovati:
grijači za vodu, elektro--- motori, prekidači,
razne peći itd. Pilu skladištite s svom njenom
zaštitnom
opremom. Prilikom
skladištenja pobrinite se da se nitko ne
može ozlijediti, čak ni slučajno. Pilu
skladištite izvan domašaja dječjih ruku.
S Prije spremanja pile u skladište, iz spremnika ispustite svo gorivo. Pokrenite motor
i sačekajte da se sam zaustavi.
S Prije spremanja u skladište, pilu temeljito
očistite. Temeljito očistite ulazni kanal zraka. Plastične površine pile očistite
spužvom i blagim sredstvom začišćenje.
S Pilu i gorivo čuvajte u prostoru gdje ne
može doći do preskoka iskre i gdje nema
otvorenog plamena kojeg mogu uzrokovati: grijači za vodu, elektro--- motori,
prekidači, razne peći itd.

S Pilu skladištite izvan domašaja dječjih ruku.
S Pripazite da je stroj dobro očišćen i da je
potpuno servisiranje izvršeno prije dugotrajnog skladištenja.
S Prilikomprijenosa ili pohrane stroja uvijek
postavite štitnik na reznu opremu, kako
biste spriječili slučajan kontakt s oštrim
lancem. Lanac koji miruje takoer može
prouzročiti ozbiljne ozljede korisnika ili
drugih osoba koje imaju pristup lancu.
UPOZORENJE: Za vrijeme skladištenja
pile, vrlo je važno spriječiti nastanak rðe i oksidacijskog praha u rasplinjaču, pročistaču za
zrak, cjevčicama za dovod goriva i spremniku
za gorivo. S alkoholom pomiješano gorivo (takozvani gasohol) ili upotreba etanola i metanola može u sustavu uzrokovati nastanak
vlage, što za vrijeme skladištenja dovodi do
nastanka kiselina. Plinovi kiselina mogu
oštetiti motor vaše pile.

DIAGNOSTIČNU TABLICU (PROBLEMI I RJEŠENJA)

UPOZORENJE: U cilju sprječavanja nepredviðenog pokretanja motora, prije
montaže, transporta, podešavanja ili popravljanja pile, sa svječice najprije uklonite
kapicu i odložite ju dovoljno daleko da ne može doči do preskoka iskre na svječicu.
UZROK
PROBLEM
RJEŠENJE
Motor nije
moguće pokrenuti ili se gasi nekoliko trenutaka
nakon pokretanja.

Motor u praznom hodu ne
radi na ispravan načim.
Motor ne može
postići ubrzanje,
nedostaje mu
snaga te se pod
opterećenjem
gasi.
Iz motora izlazi
pretjerano
mnogo dima.
Llanac se pomiče
u praznom hodu.

1. Sklopka za pokretanje je
iskljucena.
2. Motor je zaliven gorivom.
3. Spremnik s gorivom je
prazan.
4. Svjecica motora ne radi
ispravno.
5. Dotok goriva u rasplinjac
nije ispravan.

1. Sklopku za pokretanje postavite u položaj
ON (ukljuceno).
2. Pogledajte tekst pod naslovom ’’Problemi
kod pokretanja’’ u odjeljku Rad motorne
pile.
3. Napunite spremnik odgovarajućom
mješavinom goriva.
4. Ugradite novu svjećicu motora.
5. Provjerite je li filter za gorivo prljav te ga
zamijenite, ako je potrebno. Provjerite je li
crijevo za dotok goriva začepljeno ili
prekinuto, te ga popravite ili zamijenite
ako je potrebno.
1. Pogledajte «Podešavanje rasplinjača»
u dijelu «Odrzavanje.».
2. Obratite se ovlaštenom dobavljaču.

1. Potrebno je podesiti brzinu
u praznom hodu.
2. Potrebno je podesiti
rasplinjač.
1. Zračni filter je zaprljan.
1. Oistite ili zamijenite zračni filter.
2. Svjećica motora je zaprljana. 2. Oistite ili zamijenite svjećicu te je
podesite.
3. Lančana kočnica je
3. Otpustite lančanu kočnicu.
povučena.
4. Potrebno je podesiti rasplinjač. 4. Obratite se ovlaštenom dobavljaču.
1. Ispraznite spremnik za gorivo te ga
1. S benzinom je pomiješano
napunite ispravnom mješavinom goriva.
previše motornog ulja.
1. Potrebno je podesiti brzinu
u praznom hodu.
2. Potrebno je propraviti
kvačilo.

1. Pogledajte «Podešavanje rasplinjača»
u dijelu «Odrzavanje.».
2. Obratite se ovlaštenom dobavljaču.
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TEHNIČKI PODACI
Tehnički podaci
Motor
Zapremnina cilindra, u kubičnim cm
Put klipa u cilindru, u mm
Broj obrtaja pri praznom hodu, rpm
Učinak, kW
Sistem paljenja
Svjećica

CS 360T

CS 400T

CS 420T

36
32
3000
1,3/9000

40
32
3000
1,5/9000

42
32
3000
1,6/9000

Champion
Champion
Champion
RCJ-7Y
RCJ-7Y
RCJ-7Y
Razmak elektroda, u mm
0,5
0,5
0,5
Sistem goriva i podmazivanja
Zapremnina spremišta za gorivo, lit.
0,3
0,3
0,3
Kapacitet pumpe za ulje pri 8500 rpm ml/min 4--- 8
4--- 8
4 --- 8
Zapremnina spremišta za ulje, lit.
0,2
0,2
0,2
Vrsta pumpe za ulje
Automatska Automatska Automatska
Težina
Motorna pila bez mača i lanca sa praznim
rezervoarom za gorivo, kg
5,5
5,5
5,5
Emitovanje buke
(pogledajte napomenu 1)
Jačina zvuka, izmjerena u dB(A)
108,7
108,7
108,7
113
113
113
Jačina zvuka, garantovana LWA dB(A)
Jačina buke
(pogledajte napomenu 2)
Ekvivalentan nivo pritiska zvuka kod
uha korisnika, dB(A)
99,7
99,7
99,7
Ekvivalentne razine vibracije, ahveq
(pogledajte napomenu 3)
Prednja ručka m/s2
2,4
2,4
2,4
Stražnja ručka m/s2
2,4
2,4
2,4
Lanac/mač
Standardna dužina mača, col/cm
14/35, 16/40, 18/45
Preporučene dužine mača, col/cm
14--- 18 / 35--- 45
Efektivna površina za rezanje, col/cm
13--- 17 / 34--- 44
Djeljenje, col
0,375
Debljina pogonske karike, col/mm
0,050/1,3
Vrsta pogonskog lančanika/broj zubaca
6
Brzina lanca pri maksimalnom učinku, m/sec
18,5
Napomena 1: Stvaranje buke prema okolini izmjerena kao zvučni tlak (LWA) prema EC --uputi 2000/14/EC.
Napomena 2: Ekvivalent razine pritiska buke je, prema ISO 22868, vremenski mjeren
zbir energije za različite razine pritiska buke u raznim uvjetima rada. Tipična statistička
disperzija za ekvivalentnu razinu pritiska buke je standardna devijacija od 1 dB(A).
Napomena 3: Ekvivalentna razina vibracije se, prema ISO 22867, izračunava kao vremenski mjeren zbir energija za razine vibracije u razlicitim uvjetima rada: Podaci o ekvivalentnoj razini vibracije pokazuju tipičnu statističku disperziju (standardnu devijaciju) od 1
m/s2.
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TEHNIČKI PODACI
Kombinacije lanca i mača

Sljedeća rezna oprema dopuštena je za modele McCulloch CS 360T, CS 400T, a CS 420T.
Mač

Lanac pile
Maks. broj zubaca
Dužina, Djeljenje, Širina utora na lančaniku vrha
Dužina, pogonski
col
col
u mm
vodilice
Tip
spojevi (br.)
14
0,375 / 3/8″ 1,3
7T
Husqvarna H37, 52
Universal Outdoor
Accessories
CHO 022
16
0,375 / 3/8″ 1,3
7T
Husqvarna H37, 56
Universal Outdoor
Accessories
CHO 027
18

0,375 / 3/8″ 1,3

7T

Husqvarna H37, 62
Universal Outdoor
Accessories
CHO 032

inch/mm

inch/mm

37

5/32″/4,0

60°

30°

0°

0,025″/0,65 5796536-01

36

5/32″/4,0

60°

30°

0°

0,025″/0,65 5056981-38

50R

5/32″/4,0

60°

30°

0°

0,025″/0,65 5310254-01

63

IZJAVA O SKLADNOSTI
EC --- Uvjerenje o podudaranju (Važi samo za Evropu)
Mi, Husqvarna AB, SE ---561 82 Huskvarna, Švedska, Tel: +46--- 36--- 146500, kao
ovlašteni predstavnik u Zajednici, uvjerava s ovim da motorne pile za šumske radove,
model SAS-- AV McCulloch CS 360T, CS 400T, a CS 420T S od 2012 godine serijskog
broja i naprijed (godina se navodi u jasnom tekstu na tablici tipa uz slijedećeg serijskog
broja), podudara se s propisima u UPUTI VIJEĆA:
od 17 svibnja 2006 “u vezi strojeva” 2006/42/EC.
od 15 prosinac 2004 “u vezi elektromagnetske kompatibilnosti” 2004/108/EC, uz važeće
dopune.
od 8 svibnja 2000 “u vezi stvaranja buke prema okolini” 2000/14/EC, prilog V. Za
informacije u vezi sa stvaranjem buke, pogledajte poglavlje Tehnički podaci.
Naredni standardi su primjenjeni: ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, ISO 11681-1:2011.
Prijavljen organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE--- 754
50 Uppsala, Švedska, je izvršio EC --- kontrolu tipa prema članku 12, točka 3b, upute za
mašine (2006/42/EC). Potvrda o EC kontrole tipa prema Annex IX, ima broj:
0404/12/2359.
Isporučena motorna pila se podudara sa primjerkom na kojem je izvršena EC---kontrola tipa.
12.10.15
Ronnie E. Goldman, Tehnički direktor
Ovlašteni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i
osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju
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UVOD
Spoštovani kupec,
Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek McCulloch. Tako ste postali del zgodbe, ki se je začela, ko je družba McCulloch Corporation v drugi svetovni vojni začela izdelovati motorje.
Odkar je družba McCulloch leta 1949 predstavila prvo lahko dvoročno verižno žago, se je način
obdelovanja lesa spremenil.
Izdelovanje inovativnih verižnih žag se je skozi desetletja nadaljevalo, poslovna dejavnost pa
se je razširila najprej na letalske motorje in motorje za vozila kart v 50. letih 20 . stoletja, nato pa
na mini verižne žage v 60. letih. V 70. in 80. letih 20. stoletja so bili nato med izdelke dodani še
trimerji in pihalniki.
Danes je družba McCulloch del skupine Husqvarna ter nadaljuje tradicijo močnih motorjev,
tehničnih inovacij in kakovostne oblike, ki so že več kot pol stoletja naš zaščitni znak. Prizadevamo si, da bi pripomogli k zmanjšanju porabe goriva, izpustov in ravni hrupa, obenem pa želimo
izboljšati varnost ter narediti izdelke preprostejše za uporabo.
Upamo, da boste zadovoljni z izdelkom McCulloch, saj bo spremljevalec mnogo let. Če boste
sledili nasvetom za uporabo, servisiranje in vzdrževanje v tem priročniku, lahko podaljšate
življenjsko dobo naprave. Če boste potrebovali strokovno pomoč glede popravila ali servisiranja, uporabite iskalnik servisov na spletnem mestu www.mcculloch.com.
McCulloch nenehno razvija in izpopolnjuje svoje izdelke in si zato pridržuje pravico sprememb
v, na primer, obliki in izgledu brez predhodnega opozorila.
Ta priročnik lahko prenesete tudi s spletnega mesta www.mcculloch.com.

OPIS SYMBOLOV
OPOZORILO:

Ta verižna
žaga je lahko nevarna! Malomarna ali nepravilna uporaba
lahko povzroči hude ali celo
smrtne poškodbe.

Pred uporabo verižne
žage ta navodila za uporabo skrbno preberite in
se prepričajte, da ste jih
razumeli.

Pri delu vedno uporabljajte
atestirano zaščitno čelado,
atestirane zaščitne slušalke,
zaščitna očala ali vezir.

Nivo hrupa

Pri delu z
verižno žago
uporabljajte
vedno obe roki.

Nivo zračnega pritiska
na 7,5 metrov

Zavora verige,
aktivirana (desna)

Izdelek je v skladu z
veljavnimi CE predpisi.

Zavora verige,
neaktivirana (leva)

OPOZORILO:

S koncem meča verige se ne dotikajte
nobenega predmeta, saj to lahko odbije meč verige navzgor in nazaj, kar lahko povzroči resne poškodbe.
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OPIS SYMBOLOV
Simbola -- Da bi motor žage zagnali
Postisnite ON/STOP stikalo v položaj ON.

Odločno potegnite z
desno roko vrvico,
dokler zveni motor tako,
kot da bo pričel delovati.

Pocasi pritisnite gumb na
črpalki za gorivo 6 krat.

Potisnite čok ročico v
položaj HALF CHOKE
(Polovica čoka).

V celoti izvlecite čok
ročico (v položaj FULL
CHOKE).

Odločno potegnite z desno roko vrvico za zagon,
da motor prične delovati.

Zagon toplega motorja

OPIS (KAJ JE KAJ?)
Ključ za nastavitev
meča verige

Zašcita
prednjega
ročaja

Veriga
žage

Odbijač s
konicami
(za doplačilo)

Dušilec

Prednji ročaj
Vijak za hitrost
Ročaj
zaganjalnika prostega teka
Stikalo
vključeno/
stop
Čok/vzvod
za nastavitev
čoka hitrega
prostega teka

Rezervoar
olja za verigo
Pokrov zaganjalnika Rezervoar za gorivo

Glava cilindra

Zavora
verige

Zapora
plina
Zadnji
ročaj

Ročica
za plin

Rezilni zob

Vbrizgalka
goriva

Globina reza

Pogonski zobniki

Ohišje
sklopke

Lovilec verige
Zunanji
Gumb za
napenjalni
obroč pritrditev meča
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Meč

Smer
vrtenja
verige

SPLOŠNA NAVODILA ZA VAMOST
OPOZORILO:

Da bi preprečili nepredviden zagon motorja, morate vedno
pred montiranjem, transportom, nastavljanjem ali popravljanjem verižne žage, najprej
s svečke za vžig sneti kapico s kablom in jo
položite na stran, kjer iskra ne more
preskočiti na svečko.
Motorna žaga za gozdarska dela je previdena samo za žaganje lesa. Verižna žaga je
orodje za rezanje lesa, ki ima veliko hitrost. Da
preprečite nevarnost nesreče upoštevajte posebna varnostna navodila. Malomarna in nepravilna uporaba verižne žage lahko povzroči
resne poškodbe.

NAČRTUJTE VNAPREJ

S Pred poskusom uporabe verižne žage ta
priročnik skrbno preberite in se prepričajte,
da ste ga razumeli ter, da boste lahko sledili
varnostnim navodilom, varnostnim ukrepom in navodilom za uporabo.
S Uporabo te žage omejite na odrasle
osebe, ki lahko sledijo varnostnim navodilom, varnostnim ukrepom in navodilom
za uporabo opisanim v tem priročniku.
Zaščita za ušesa
Oprijeta
oblačila

Varnostni čevlji
z nedrsečim
podplatom

Varnostna čelada
Zaščita za oči
Čvrste
zaščitne
rokavice
Usnjene hlačnice
ali usnjeno zaščito

S Pri delu vedno uporabljajte zaščitno opremo. Vedno uporabljajte varnostne čevlje z
jekleno zaščito za prste in nedrsečim podplatom, oprimajoče oblačilo, čvrste zaščitne
rokavice, zaščitna očala za oči, ki se ne meglijo ali vizir, zaščito za ušesa (naušnike ali
čepke za ušesa) in atestirano čelado. Če
imate dolge lase, jih spnite nad rameni.
S Zato vedno nosite odobreno zaščitno opremo za ušesa. Stalnim uporabnikom
verižne žage priporočamo redno kontrolo
sluha, saj hrup verižne žage sluh lahko
poškoduje. Dolgotrajna izpostavljenost
hrupu lahko povzroči trajne okvare sluha.
S Ko je motor v pogonu, držite vse dele
vašega telesa izven dosega verige.
S Otroci, opazovalci in živali morajo biti oddaljeni najmanj 10 m od delovnega območja.
Ljudem in živalim ne dovolite v bližino verige, ko zaganjate motor ali ko z žago delate.
S Ne uporabljajte verižne žage, če ste utrujeni, bolni, nervozni ali pod vplivom alkohola, drog ali zdravil. Nahajati se morate v
dobrem fizičnem in psihičnem stanju.
Delo z verižno žago je naporno. Če sumite v svoje zdravstvene sposobnosti, se

pred napornim delom z verižno žago posvetujte z vašim zdravnikom.
S Postopke žaganja skrbno načrtujte vnaprej. Ne pričnite z delom preden se niste
prepričali, da se okoli vas ne nahaja
nihče. Poskrbite za čvrsto stojo in če podirate drevje, poskrbite tudi za pot umika.

VAŠO ŽAGO UPORABLJAJTE
VARNO
OPOZORILO: Vdihovanje izpušnih
plinov motorja, meglice olja za verigo in prahu žagovine v daljšem časovnem razdobju
je lahko zdravju nevarno.
OPOZORILO: Stroj med delovanjem proizvaja elektromagnetno polje. To
polje lahko v nekaterih pogojih interferira z
aktivnimi ali pasivnimi medicinskimi vsadki.
Da bi zmanjšali nevarnost resne ali smrtne
poškodbe, priporočamo, da se osebe z medicinskimi vsadki pred uporabo stroja posvetujejo s svojim zdravnikom in s proizvajalcem vsadka.
S Verižne žage ne uporabljajte samo z eno
roko. To lahko povzroči resne poškodbe
uporabniku, pomočniku, gledalcem ali
kombinaciji teh oseb. Verižna žaga je namenjena uporabi z obema rokama.
S Verižno žago uporabljajte samo v dobro
zračenih zunanjih prostorih.
S Žage ne uporabljajte, ko stojite na lestvi
ali na drevesu razen, če ste za tako delo
posebej izurjeni.
S Prepričajte se, da se veriga pri zaganjanju
motorja ne dotika nobenega predmeta.
Nikoli ne zaganjajte motorja, če se meč z
verigo nahaja v rezu.
S Na koncu reza ne izvajajte pritiska na
žago. Zaradi uporabe pritiska na koncu
reza lahko izgubite kontrolo nad žago. To
lahko pomeni resne poškodbe.
S Preden položite žago na tla zaustavite
motor.
S Ko režete veje pod napetostjo, bodite pripravljeni na to, da bo napetost nenadoma
popustila, saj vas lahko veja ali žaga zadeneta.
S Ko je motor zaustavljen, prenašajte
verižno žago tako, da je dušilc obrnjenim
proč od telesa, vodilni meč z verigo pa naj
bo obrnjen nazaj, po možnosti pokrit z
zaščito za meč in verigo.
S Med transportom napravo zavarujte.
VARNOSTNA OPREMA
STROJA

NAPOTEK: V tem razdelku so razložene
varnostne prednosti in funkcije naprave. V
zvezi s pregledovanjem in vzdrževanjem,
glejte navodila pod naslovom PREGLEDOVANJE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVLJANJE
VARNOSTNE OPREME ŽAGE. Glej navodila
pod naslovomKAJ JE KAJ?, da izveste kje se
nahajajo komponente na napravi. Opustitev
pravilnega vzdrževanja stroja in nestrokovno
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servisiranje/popravila
lahko
skrajšajo
življenjsko dobo stroja in povečajo nevarnost
nesreč. Dodatne informacije lahko dobite v
najbližji servisni delavnici.
S Zavora verige. Zavora verige s katero se
veriga takoj zaustavi v primeru povratnega udarca.

OPOZORILO: Vaša verižna žaga je
opremljena z zavoro za verigo s katero se
veriga takoj zaustavi v primeru povratnega
udarca. Zavora verige zmanjša nevarnost
nesreč pri delu ne more pa jih preprečiti.NE
ZANAŠAJTE SE NA TO, DA VAS BO ZAVORA VERIGE ZAVAROVALA PRED REAKCIJO POVRATNEGA UDARCA.
S Zapora plina. Varnostna zapora plinske
ročice je zasnovana tako, da plinske ročice
ni mogoče neprostovoljno aktivirati.
S Lovilec verige. Lovilec verige je zasnovan tako, da ujame verigo, če se veriga
strga ali sname.
S Sistem dušenja tresljajev. Vaš stroj je
opremljen s sistemom dušenja vibracij, ki
je zasnovan tako, da tresljaje ublaži na
najmanjšo možno stopnjo in vam s tem
olajša delo.
VARNOSTNI NASVET: Podaljšana izpostavljenost vibracijam ročnega orodja na motorni pogon lahko povzroči pri ljudeh
občutljivih na otekline in s problemi cirkulacije
krvi poškodbe ožilja ali živčnega sistema v
prstih, rokah in sklepih. Podaljšana uporaba v
hladnih vremenskih razmerah lahko pri
drugače zdravih ljudeh povzroči poškodbe
krvnega ožilja. Če se pojavijo simptomi kot so
odrvenelost, bolečine, izguba moči, menjava
barve kože in tkiva ali izguba občutka v prstih,
rokah ali sklepih, prenehajte z uporabo tega
orodja in poiščite zdravniško pomoč. Anti vibracijski sistem ne jamči preprečevanja teh
problemov. Uporabniki, ki to orodje uporabljajo, ga morajo uporabljati v skladu z navodili in
veljavnimi varnostnimi predpisi ter redno preverjati stanje v katerem se orodje nahaja.
S Stikalo vključeno/stop. Stikalo vključeno/
stop uporabljamo za izklop motorja.
PREGLEDOVANJE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVLJANJE
VARNOSTNE OPREME ŽAGE
OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte
naprave s pokvarjenimi varnostnimi komponentami. Varnostna oprema mora biti pregledana in vzdrževana. Če stroj ne prestane vseh
testov ga odnesite na servis na popravilo.
S Zavora verige. Z zavore verige in bobna
sklopke odstranite žagovino, smolo in umazanijo. Umazanija in izrabljenost vplivata ne
učinkovitost zavore. Glejte navodila v poglavju DELOVANJE VERIŽNE ŽAGE.
S Zapora plina. Prepričajte se, da je ročica
za uravnavnaje plina v prostem teku, kadar je v svojem izhodiščnem položaju.

S Lovilec verige.Preverite, če je lovilecverige nepoškodovan in trdnopritrjen na telo
žage.
S Sistem dušenja tresljajev. Redno preverjajte stanje elementov za dušenje vibracij. Bodite pozorni na morebitne razpoke in druge deformacije. Preverite, če
so dušilni elementi dobro pritrjeni med
ohišje motorja in oba ročaja.
S Stikalo vključeno/stop. Vžgite motor in
preverite, če se ustavi, ko stikalo potisnete
v položaj STOP.

VZDRŽEVANJE VERIŽNE ŽAGE
IN
SERVIS

S Vse servisne storitve in popravila na žagi, razen tistih, ki so navedene v tem priročniku v
poglavju VZDRŽEVANJE, naj opravijo na
pooblaščenem servisu. Na primer, če je
uporabljano
nepravilno
orodje
za
demontažo vztrajnika, ko servisirate sklopko, lahko pride do poškodbe vztrajnika in
bo ta počil.
S Prepričajte se, da se veriga žage zaustavi,
ko spustite ročico za plin. Če se ne, je treba
nastaviti uplinjač (glej poglavje NASTAVITEV UPLINJAČA).
S V nobenem primeru ne spreminjajte sestave in lastnosti vaše žage. Uporabljajte
samo originalne nadomestne dele ali dele,
ki jih priporoča proizvajalec.
S Ročaji žage morajo biti vedno suhi, čisti, nemastni in ne politi z mešanico goriva.
S Pokrovi rezervoarjev za olje in gorivo in vijaki
morajo biti vedno čvrsto pritegnjeni.
S Uporabljajte vedno samo McCullochR opremo in nadomestne dele, ali pa
priporočene od proizvajalca.

PREVIDNOST PRI DELU Z
GORIVOM

S Pri delu z gorivom in pri uporabi verižne
žage je prepovedano kaditi.
S Prepričajte se, da pri mešanju ali polnjenju goriva ne more priti do iskrenja ali
vžiga. Zato je pri tem delu prepovedano
kaditi, opravljati dela, ki povzročajo iskre,
in uporabljati ogenj. Rezervoar za gorivo
lahko polnite komaj takrat, ko se je motor
ohladil.
S Mešanje goriva in polnjenje rezervoarja
izvajajte na odprtem in na tleh. Gorivo
hranite v hladnem, suhem in zračenem
prostoru. Za gorivo uporabljajte samo za
to namenjeno in atestirano posodo. Pred
zagonom verižne žage pobrišite eventualno razlito gorivo.
S Motor zaženite komaj takrat, ko ste se odmaknili od mesta polnjenja goriva najmanj 3 metre.
S Motor ugasnite in postavite žago, da se
ohladi, na mesto, kjer ne obstaja nevarnost vžiga (listje, suha slama, papir). Previdno odprite pokrov rezervoarja nato pa
napolnite gorivo.
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S Verižno žago in gorivo hranite na mestu,
kjer ni nevarnosti iskrenja in odprtegagnja od grelcev vode, elektromotorjev, stikal, peči itd.

POVRATNI UDAREC
OPOZORILO: Ko pride veriga v pogonu s svojim zgornjim delom zvezdastega
obračalnega kolesa v stik s predmetom ali,
ko se veriga zagozdi v les, lahko pride do
povratnega udarca. Veriga se s svojim
zgornjim delom na obračalnem kolesu
zareže v les in se v trenutku zaustavi. V tem
primeru pride do zelo hitrega, v nazaj usmerjenega udarca.
S Pri tem vrže vodilni meč navzgor in nazaj
(v smer uporabnika žage). Če se veriga s
svojim gornjim delom zagozdi v meč,
pride do nenadnega pomika nazaj. Te
reakcije lahko povzročijo izgubo kontrole
nad verižno žago, kar ima lahko za posledice zelo hude poškodbe. Zaščitite se
pred možnim povratnim udarcem.
S Povratni udarec z zasukom je zelo hiter,
nazaj usmerjen pomik meča žage, ki nastopi takrat, ko se veriga v trenutku zaustavi. To se zgodi v trenutku, ko z zgornjim
delom obračalnega kolesa zadenete v
predmet ali ko se veriga zagozdi.
S Pri povratnem udarcu zaradi zagozditve,
se veriga vrača proti uporabniku žage. Ko
vleče verigo navznoter, jo vleče proč od
uporabnika.
Obe
reakciji
lahko
povzročijo izgubo kontrole nad žago in s
tem tudi resne poškodbe.
Način kako preprečite povratni udarec
zaradi zagozditve:
S Izognite se možnosti zagozditve verige na
zgornji strani vodilnega meča ali drugim
vzrokom ustavitve verige.
S Žagajte naenkrat vedno samo eno deblo
ali eno vejo.
S Pri izvlačenju žage iz reza, žage v nobenem
primeru ne obračajte od spodaj navzgor.
Način s katerim preprečite vpoteg žage:
S Ko pričnete žagati dodajte polni plin in
držite ohišje žage naslonjeno na les, ki ga
želite žagati.
S Da bi rez razširili, uporabljajte lesene zagozde ali plastične zagozde. Nikoli ne
uporabljajte zagozd iz kovine.

ZMANJŠAJTE NEVARNOSTI ZARADI POVRATNEGA UDARCA

S Zavedajte se nevarnosti, ki jih lahko
povzroči povratni udarec. Če razumete
princip
povratnega
udarca,
lahko
zmanjšate trenutek presenečenja povratnega udarca, ki lahko povzroči poškodbe.
S Pri delu pazite, da ne pride konec meča v
stik s predmeti.
S Poskrbite, da se na delovnem območju
ne nahajajo druga drevesa, veje, kamenje, ograje, štori, itd. Odstranite ali
zaobidite možne ovire, ki bi pri žaganju
lahko prišli v stik z verigo.
S Veriga mora biti vedno dobro nabrušena
in pravilno napeta. Ohlapna ali topa veriga poveča nevarnost povratnega udarca.
Za brušenje in vzdrževanje verige
upoštevajte navodila proizvajalca. Napetost verige redno preverjajte vendar najprej zaustavite motor žage. Prepričajte
se, če so proti matice po napenjanju verige ponovno močno pritegnjene.
S Žagajte samo s polnim plinom. Če se veriga ne premika s polno hitrostjo, se nevarnost reakcije povratnega udarca poveča.
S Žagajte vedno samo eno deblo ali eno
vejo.
S Pri nadaljevanju žaganja že začetega
reza bodite še posebno previdni.
S Žaganje nikoli ne pričnite s koncem meča
(rez vbodne žage).
S Bodite pozorni na drseče hlode ali druge
sile, ki lahko zagozdijo verigo ali padejona meč žage.
S Za
žago
uporabljajte
vedno
odgovarjajočo verigo in meč, ki
zmanjšuje povratni udarec.

NAČIN UPORABE ŽAGE
Pro delu stojte vedno
na levi strani žage

Nikoli ne zamenjajte
položaja rok

Premik žage pro
povratnem udarcu

Komolec leve roke
mora biti vedno
zravnan

Izognite se oviram
Prodročje, kjer
delate mora
biti prosto

Palec se mora nahajati
pod ročajem
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SPLOŠNA NAVODILA ZA VAMOST
S Ko je verižna žaga v pogonu, jo vedno
držite čvrsto z obema rokama in je nikoli
ne izpuščajte iz rok. Z varnim in čvrstim
držanjem preprečujete nevarnost povratnega udarca in imate žago vedno pod kontrolo. Prednji ročaj držite tako, da leži levi palec
pod ročajem. Zadnji ročaj držite vedno
čvrsto z desno roko, neodvisno ali ste
levičar ali desničar. Komolec vaše leve roke
mora biti pri delu z žago vedno zravnan.
S Pri žaganju skozi celotno deblo držite
levo roko na prednjem ročaju tako, da se
nahaja v ravni liniji z desno roko na zadnjem ročaju. Položaja držanja obeh rok ne
smete nikoli zamenjati.
S Pri delu morate stati na obeh nogah varno
in enakomerno.
S Pri delu stojte vedno malo levo od žage,
da se vaše telo ne nahaja v isti liniji z verigo žage.
S Vašega telesa ne iztezajte čezmerno, da ne
izgubite ravnotežja in kontrole nad žago.
S Nikoli ne žagajte nad višino ramen. Pri
žaganju nad višino ramen je verižno žago
težko kontrolirati.

VARNOSTNA OPREMA PROTI
POVRATNEMU UDARCU

OPOZORILO: Vaša žaga je opremljena z varnostno opremo opisano v nadaljevanju, ki pomaga zmanjševati nevarnost
povratnega udarca. Varnostna oprema
reakcije povratnega udarca ne more popolnoma preprečiti. Pri delu se ne zanašajte
samo na varnostno opremo. Da bi preprečili
povratni udarec in druge možne sile in s tem
nevarnost resnih poškodb, se ravnajte po
varnostnih
navodilih,
navodilih
za
vzdrževanje in navodilih za uporabo.
S Meč za zmanjševanje povratnega udarca
je na svojem koncu opremljen z majhnim
zvezdastim kolesom za obračanje verige,
da zmanjša področje povratnega udarca.
Meč z majhnim obračalnim
koleščkom
Področje
nevarnosti
Meč z velikim obračalnim
koleščkom

S V verigo za zmanjševanje povratnega
udarca so med člene za rezanje vstavljeni
omejevalniki globine in povezovalni členi,
ki preusmerijo moč povratnega udarca in
postopoma omogočajo vdiranje zob verige v les.
Veriga za zmanjševanje
povratnega udarca
Omejevalnik globine
Povezovalni člen usmerja povratne moči k
postopnemu vdiranju
zob za rezanje v les
S Zaščita za roko zmanjša nevarnost, da pri
zdrsu vaše leve roke s prednjega ročaja,
roka ne pride v stik z verigo.
S Prednji in zadnji ročaj sta med seboj postavljena v razmaku in sta v isti liniji. Razmak med ročajema in postavitev ročajev v
isto linijo omogočata, da verižna žaga v
rokah dobro leži in, da se lahko obvlada
zasuk pri povratnem udarcu v smer uporabnika žage.

OPOZORILO: Vaša verižna žaga je
opremljena z zavoro za verigo s katero se
veriga takoj zaustavi v primeru povratnega
udarca. Zavora verige zmanjša nevarnost
nesreč pri delu ne more pa jih preprečiti. NE
ZANAŠAJTE SE NA TO, DA VAS BO ZAVORA VERIGE ZAVAROVALA PRED REAKCIJO POVRATNEGA UDARCA.
S Če pride konec žaginega meča v stik s
predmetom lahko pride do NENADNE
REAKCIJE POVRATNEGA UDARCA USMERJENEGA NAZAJ PROTI VAM, Pri tem
vrže vodilni meč navzgor in nazaj (v smer
uporabnika žage).
S Če se veriga s svojim gornjim delom zagozdi v meč, pride do nenadnega pomika
nazaj.
S Te reakcije lahko povzročijo izgubo kontrole nad verižno žago, kar ima lahko za
posledico zelo hude poškodbe. Ne
zanašajte se na varnostno opremo s katero je opremljena vaša žaga.

Področje
nevarnosti
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Pri naslednjih delih vedno uporabljajte
zaščitne rokavice.

MONTAŽA NAMESTITEV
OPORE (če še ni montirana)

Ohišje
sklopke

Namestitev opore služi pri podiranju za
obračanje žage.
1. Popustite gumb za pritrditev meča in ga
odstranite: dvignite ročico in jo zasučite
v nasprotni smeri urinega kazalca. Odstranite pokrov sklopke.
2. Pritrdite namestitev opora na ohišje motorja z dvema vijakoma,kot je prikazano
na ilustraciji.

Gumb za
pritrditev
meča

Transportno
varovalko

4. Meč potisnite na vijakih meča, dokler se
ne zaustavi ob zobatem kolesu v bobnu
sklopke.

MONTAŽA MEČA IN VERIGE
(če še ni montirana)
OPOZORILO: Ponovno preverite
vsak korak montaže, če dobite žago že sestavljeno. Pri rokovanju z verigo vedno nosite rokavice. Veriga je ostra in vas lahko
poreže, tudi kadar je žaga ugasnjena.
1. Postisnite ON/STOP stikalo v položaj
STOP.
2. Popustite gumb za pritrditev meča in ga
odstranite: dvignite ročico in jo zasučite
v nasprotni smeri urinega kazalca.

Držalo sklopke/
verižnik
Vijaka meča

5. Verigo previdno vzemite iz embalaže.
Zobje na verigi naj bodo obrnjeni po prikazu na sliki.
Rezilni zob

Konica
meča

Pogonski zobniki

Ročica

POPUSTITE
3. Odstranite pokrov sklopke. Snemite
transportno
varovalko
(če
je
nameščen).

Meč verige

REZILNI ZOBJE MORAJO
BITI OBRNJENI V SMER
VRTENJA
Rezilni zob Globina reza

Pogonski zobniki
6. Verigo namestite preko in za držalom
sklopke; členki verige se morajo prilegati zobem zobatega kolesa sklopke.
7. Spodnji del členkov verige namestite
med zobe na zobniku na koncu meča.
8. Členke verige namestite v kanal meča.
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9. Meč potegnite naprej, da se veriga dobro namesti v kanal meča. Zagotovite,
da so vsi členki verige nameščeni v kanal.
10. Namestite pokrov sklopke. Prepričajte
se, da je nastavitveni zatič vstavljen v
spodnjo odprtino na meču. S tem zatičem premaknete meč naprej (napenjanje verige) in nazaj (popuščanje
verige), ko zavrtite zunanji napenjalni
obroč.
Pogled na pokrov sklopke z zadnje strani

Nastavitveni
zatič

PREVIDNOST:

Pri namestitvi pokrova
sklopke je zelo pomembna, da se nastavitveni
zatič v spodnji odprtini v meču. Če pokrov
sklopke ni nameščen pravilno, lahko pride do
trajne okvare verižne žage.

Vodilni
meč

Zunanji
napenjalni
obroč

Gumb za
pritrditev
meča

Kombinirani
ključ

Prilagajanje napetosti:

Napetost verige je zelo pomembna. Veriga
semed uporabo razteza. To še posebej velja prvih nekajkrat, ko uporabljate vašo
žago. Vedno preverite napetost verige vsakokrat, ko uporabite žago.
1. Dvignite ročico na gumbu za pritrditev
meča in jo za 1 obrat zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca, da sprostite pokrov sklopke.

Ročica

Ohišje
sklopke

POPUSTITE
Nastavitveni
zatič

Spodnja
odprtina
Meč verige

11. Namestite in ročno privijte gumb za pritrditev meča. Ko je veriga napeta, močno
privijte gumb za pritrditev meča.

2. Verigo napnite z vrtenjem zunanjega
napenjalnega obroča (v smeri urinega
kazalca), da se napne v vodilo meča. Pri
nastavljanju napetosti verige dvignite
konec meča.

Napenjanje
verige

NAPENJANJE VERIGE (velja
tudi za žage z nameščeno
verigo)

Zunanji
napenjalni
obroč

OPOZORILO: Nosite zaščitne roka-

vice pri rokovanju z verigo. Veriga je ostra in
vas lahko poreže, tudi če se ne premika.
NAPOTEK: Ko nastavljate napetost verige,
naj bo gumb za pritrditev meča privit samo
ročno. Poskus napenjanja verige pri
zategnjenem gumbu za pritrditev meča lahko
povzroči poškodbo.

Preverjanje napetosti:

Uporabite izvijačno konico kombiniranega
ključa za premikanje verige okoli vodilnega
meča. Če je verigapreohlapna, se bopovesila pod meč.

Popuščanje
verige

3. Z izvijačem premaknite verigo okoli
meča, da preverite, če so vsi členki verige v kanalu meča.
4. Dvignite konec meča in močno privijte
gumb za pritrditev meča (v smeri urinega
kazalca). Gumb privijte samo z roko!
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Gumb za
pritrditev
meča

Lever

PRITEGNITE
5. Ročico na gumbu za pritrditev meča namestite nazaj v prvotni položaj.

OPOZORILO: Če ročice na gumbu
za pritrditev meča ne vrnete nazaj v prvotni
položaj, lahko pride do hudih telesnih
poškodb ali poškodb na verižni žagi.
6. Z izvijačem premaknite verigo okoli meča.
7. Če se veriga ne vrti, je preveč napeta.
Gumb za pritrditev meča popustite za 1

obrat (v nasprotni smeri urinega kazalca); nato popustite verigo z vrtenjem
zunanjega napenjalnega obroča (v
nasprotni smeri urinega kazalca).
Ponovno zategnite gumb.
8. Če je veriga preslabo napeta, se bo povesila pod meč. Če je veriga ohlapna,
NE zaženite žage.
OPOMBA: Veriga je pravilno napeta, če se
zaradi lastne teže ne povesi pod meč (ko je
verižna žaga v navpičnem položaju),
vendar se še vedno prosto premika okoli
meča.

OPOZORILO: Če delate z žago z
ohlapno verigo, se veriga lahko sname z
meča in povzroči hudo telesno poškodbo
uporabnika in/ali poškodbo verige, da
postane neuporabna. Če se veriga sname z
meča, preverite vse členke verige glede
morebitnih poškodb. Če je veriga
poškodovana, jo popravite ali zamenjajte.
OPOZORILO: Med uporabo in
takoj po uporabi je dušilnik izredno vroč. Ne
dotikajte se dušilnika in preprečite, da bi v
stik z njim prišle vnetljive snovi, kot so suha
trava ali gorivo.

RAVNANJE Z GORIVOM
POGONSKO GORIVO

Opomba! Stroj je opremljem z dvotaktnim
motorjem, ki ga zmeraj mora poganjati
mešanica benzina in dvotaktnega olja.
Pomembno je, da natančno ocenite
količino olja za mešanico ter s tem zagotovite, da imate pravilno mešanico. Pri
mešanju majhnih količin goriva lahko že
majhna nenatančnost zelo vpliva na faktor
mešanice.

OPOZORILO:

gorivom vedno
prezračevanje.

BENCIN

Pri rokovanju z
skrbite za dobro

• Uporabljajte kvaliteten neosvinčen ali osvinčen bencin.
• Najnižja priporočljiva stopnja oktanov je
90 (RON).
• Če motor deluje pri stopnji, nižji od oktanske stopnje 90, lahko pride do ropotanja motorja. Zaradi tega lahko pride
do visoke temperature motorja in
povečane obrabe ležajev, kar pa lahko
povzroči resno poškodbo motorja.
• Pri dolgotrajnejšem delu z visokim
številom vrtljajev (npr. žaganje vej)
svetujemo uporabo bencina višje oktanske vrednosti.
Utekanje
Med delovanjem v prvih desetih urah ne
smete delati s preveliko hitrostjo dlje časa.

OLJE ZA DVOTAKTNE
MOTORJE

• Za najboljše rezultate in učinek uporabljajte Universal, Universal powered by McCulloch olje za dvotaktne motorje, ki je
posebej narejeno za naše zračno hlajene, dvotaktne motorje.
• Nikoli ne uporabljajte dvotaktnega olja, ki
je namenjeno za zunajkrmne motorje,
hlajene z vodo, ki jim tudi pravijo zunajkrmno olje (imenovano TCW).
• Nikoli ne uporabljajte olja za štiritaktne
motorje.
• Slaba kakovost olja ali prebogata mešanica olja/benzina lahko ogrozi delovanje
katalizatorja
in
zmanjša
njegovo
življenjsko dobo.

MEŠALNO RAZMERJE

1:50 (2%) z Universal, Universal powered by
McCulloch dvotaktnim oljem.
1:33 (3%) z olji, narejenimi za zračno hlajenje, dvotaktni motorji, klasificirani za JASO
FB/ISO EGB.
Olje za dvotaktne
Bencin, l
motorje, l
5
10
15
20
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2% (1:50)
0,10
0,20
0,30
0,40

3% (1:33)
0,15
0,30
0,45
0,60

RAVNANJE Z GORIVOM
MEŠANJE

• Mešanico bencina in olja vedno pripravljajte v čisti posodi, atestirani za gorivo.
• Vedno začnite tako, da v posodo najprej
natočite polovico potrebne količine bencina. Nato dodajte celotno količino olja.
Dobro premešajte (s tresenjem). Dodajte
preostalo količino bencina.
• Predno vlijete mešanico v posodo za
gorivo, jo (s tresenjem) temeljito premešajte.
• Pripravite samo toliko mešanice, kolikor
jo porabite v enem mesecu.
• Če stroja dalj časa ne boste uporabljali,
izpraznite posodo za gorivo in jo očistite.

OLJE ZA VERIGO

• Kot mazivo priporočamo uporabo posebnega olja (verižno olje) z dobrim stikom.
• Nikoli ne uporabljajte odpadnega olja.
Odpadno olje poškoduje oljno črpalko,
meč in verigo.
• Pomembno je, da je vrsta olja prilagojena
temperaturi ozračja (primerna viskoznost).
• Pri temperaturah ozračja pod 0° C nekatera olja postanejo preveč trda. To lahko
preobremeni oljno črpalko in poškoduje
njene sestavne dele.
• Pri izbiranju olja za verigo se posvetujte s
pooblaščeno servisno delavnico.

TOČENJE GORIVA
OPOZORILO: Naslednji varnostni
ukrepi zmanjšujejo nevarnosti požara: V
bližini goriva ne kadite in ne postavljajte
vročih predmetov. Ugasnite motor in ga
pustite nekaj minut hladiti, predno začnete z
natakanjem. Pokrovček posode za gorivo
odvijte počasi, kajti v posodi je lahko nadpritisk. Po končanem točenju goriva pokrovček trdno privijte. Pred vžigom stroj
vedno umaknite s kraja, na katerem ste ga
polnili z gorivom, in proč od vira goriva.
Okolico pokrovčka posode za gorivo
natančno obrišite. Redno čistite posodi za
gorivo in za olje za verigo. Filter za gorivo zamenjajte najmanj enkrat letno. Nesnaga v
posodah za gorivo in olje lahko povzroči okvare in slabo delovanje motorja. Poskrbite,
da je gorivo dobro zmešano tako, da pred
polnjenjem temeljito pretresete posodo z
mešanico. Prostornina obeh posod za
gorivo in olje za verigo je medsebojno usklajena. Posodi za gorivo in olje za verigo
zato vedno polnite istočasno.
OPOZORILO: Gorivo in hlapi so
zelo vnetljivi. Pri delu z gorivom in oljem za
verigo bodite previdni. Zavedajte se
nevarnosti požara, eksplozije in vdihovanja
strupenih hlapov.

VŽIG IN IZKLOP
OPOZORILO:

Ko motor deluje v
prostem teku, se veriga žage ne sme vrteti:
Če se veriga v prostem teku motorja vrti, poglej v poglavje “NASTAVITEV UPLINJAČA”
v teh navodilih. Ne dotikajte se dušilca zvoka, saj se na vročem dušilcu zvoka lahko resno poškodujete.
Da bi motor žage zaustavili, potisnite ON/
STOP stikalo v položaj STOP.
Da bi motor žage zagnali, postavite žago
na ravna tla kot je prikazano v ilustraciji.
Prepričajte se, da se veriga žage nemoteno
obrača in ne dotika nobenega predmeta.
Pri izvlačenju vrvice za zagon motorja uporabljajte samo 40 --- 45 cm njene dolžine.
Žago pritisnite čvrsto ob tla, ko motor
zaganjate.
Ročaj zaganjalnika
Z levico
primite
prednji
ročaj

ZAPOMNITE SI NASLEDNJA
POMEMBNA NAVODILA

vrvico za zagon, je ne izvlecite v celoti, saj to
lahko povzroči trganje zaganjalne vrvice. Zaganjalne vrvice po zagonu motorja ne
spuščajte iz rok. Držite ročaj in vrvico počasi
vračajte v njen prvotni položaj.
V primeru hladnega vremena zaženite motor
ko je dušilna loputa (ČOK) motorja popolnoma zaprta. Preden dodate stroju plin, dovolite,
da se motor segreje.
NAPOTEK: Ne režite materiala takrat, ko
imate choke/fast idle lever ročico v položaju
FUL CHOKE.

ZAGON HLADNEGA MOTORJA
(ali toplega motorja potem, ko
mu je zmanjkalo goriva)

NAPOTEK: V naslednjih korakih, ko je

choke/fast
idle
ročica
popolnoma
izvlečena, je korektna nastavitev plina za zagon motorja avtomatska.

Z desno nogo stopite na spodnji na spodnji
del zadnjega ročaja in ga pritisnite k tlom
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STIKALO
ON/STOP
ON
STOP

6. Odločno potegnite z desno roko vrvico
za zagon, da motor prične delovati.
7. Dovolite motorju delovati približno 30
sekund nato pa pritisnite in spustite
ročico za plin, sedaj bo motor deloval v
prostem teku.
Obstaja poenostavljen opomnik za zagon z ilustracijami, ki opisujejo vsak
korak na zadnjem robu žage.

Čok/vzvod
za nastavitev
čoka hitrega
prostega teka
1. Postisnite ON/STOP stikalo v položaj ON.
2. Pocasi pritisnite gumb na črpalki za gorivo 6 krat.
3. V celoti izvlecite čok ročico (v položaj
FULL CHOKE).
4. Odločno potegnite z desno roko vrvico,
dokler zveni motor tako, kot da bo pričel
delovati nato preidite v naslednji korak.
NAPOTEK: Če zveni motor tako, kot da bo
pričel delovati že pred petim potegom
vrvice za zagon, prenehajte potegovati za
vrvico in preidite v naslednji korak.
5. Potisnite čok ročico v položaj HALF
CHOKE (Polovica čoka).
CHOKE/FAST IDLE ROČICA
ROČICA ZA ČOK/HITRI PROSTI TEK
ZAUSTAVITEV
POLOVICA
ODPRT ČOK

ZAGON TOPLEGA MOTORJA

1. Potisnite ON/STOP stikalo v položaj
ON.
2. Počasi pritisnite gumb na črpalki za gorivo 6 krat.
3. Čok ročico izvlecite v položaj HALF
CHOKE (polovica čoka).
4. Odločno potegnite z desno roko vrvico
za zagon, da motor prične delovati.
5. Nato pritisnite in spustite ročico za plin,
sedaj bo motor deloval v prostem teku.

TEŽEK ZAGON (ali zagon “zalitega” motorja)

Po vsej verjetnosti je motor zalit s preveliko
količino goriva, če ni pričel delovati potem, ko
ste že 10 krat potegnili vrvico za zagon motorja. Odvečne količine goriva v motorju se lahko rešite tako, da potisnete čok ročico v
položaj OFF CHOKE nato pa sledite postopku zagona toplega motorja tako kot je navedeno v gornjem poglavju. Prepričajte se da je
stikalo ON/STOP v položaju ON. Tak zagon
lahko pomeni tudi to, da boste morali vrvico za
zagon motorja potegniti več krat, to je odvisno
od količine goriva, ki se nahaja v motorju. Če
motorja ne morete zagnati poglejte v razpredelnico “Problemi in njihovo odklanjanje”.

DELOVNA TEHNIKA
ZAVORA VERIGE
OPOZORILO: Prepričajte se, da je
zavora verige izključena tako, da potegnete
sprednjo zaščito za roko nazaj proti sprednjemu ročaju tako daleč kot je to mogoče. Zavoro verige je treba pred pričetkom žaganja
izključiti.
S Ta verižna žaga je opremljena z zavoro za
verigo. Zavora pri reakciji povratnega
udarca verigo zaustavi.
S Zavora za verigo se aktivira takrat, ko prednjo zaščito za roko ročno potisnete naprej ali
pa jo potisnete naprej s silo zamaha.
S Če je zavora že vključena, jo lahko ponovno izključite tako, da prednjo zaščito za
roko potegnete kar se da nazaj v smer
prednjega ročaja.

S Pri delu z čago mora biti zavora za verigo
izključena.
Brzda je odpojená
Aktivirana
zavora

POMEMBNA NAVODILA
OPOZORILO: V pokrov sklopke se
lahko zataknejo delci, ki povzročijo, da se
veriga zmečka. Vedno ugasnite motor, preden začnete čiščenje.
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S Verižno žago uporabljajte izključno samo za
žaganje lesa. Z njo ne obdelujte umetnih
mas, kovine, sten, gradbenega materiala in
materialov, ki niso iz lesa.
S Žago takoj izključite, če pride v stik z nepredvidenim predmetom. Žago preverite in
jo po potrebi popravite.
S Namestitev opore služi pri podiranju za
obračanje žage.
S Verigo zaščitite pred umazanijo in peskom.
Tudi zaradi najmanjših količin umazanije
veriga lahko zelo hitro postane topa, nevarnost reakcije povratnega udarca pa se
poveča.
S Preden pričnete s težjimi deli pričnite za vajo
z žaganjem tanjših debel, da dobite
občutek za verižno žago.
S Preden začnete z žaganjem, pritisnite na
ročico za dodajanje plina in žagajte s
polnim plinom.
S Ko začnete z žaganjem, pritisnite ohišje
žage proti deblu.
S V celotnem procesu žaganja držite motor s polnimi obrati.
S Naj žaga dela namesto vas. Na žago izvajajte pri žaganju le lahek pritisk navzdol.
S Takoj zatem, ko ste z žaganjem končali,
spustite ročico za plin, da motor ponovno deluje v prostem teku. Če motor deluje pod polnim plinom brez obremenitve, lahko nastanejo nepotrebne
obrabe.
S Da pri izstopu verige iz reza, ne izgubite
kontrole nad žago priporočamo, da proti
koncu reza na žago ne izvajate nobenega pritiska.
S Preden verižno žago odložite zaustavite
motor.

PODIRANJE DREVES

OPOZORILO: Za podiranje dreves
je potrebna velika izkušenost. Če spodiranjem dreves nimate izkušenj, se tega ne lotite. Nikoli se ne lotite dela, če zanj nimate
dovolj izkušenj!
OPOZORILO: Ne podirajte v bližini
zgradb in električnih vodov, če ne veste v
katero smer bo padlo drevo. Z motorno
žago ne delajte ponoči, saj takrat slabo vidite ali, ko dežuje, ko pada sneg ali, ko je vetrovno, saj takrat ne morete predvideti smer
padca drevesa.
Vaše delo z verižno žago planirajte v naprej.
Področje okoli stebla za podiranje mora biti
prosto, da imate stabilno podlago za noge.
Pazite na odlomljene ali mrtve veje, ker te
lahko padejo z drevesa in vas težko
poškodujejo.
Na padec drevesa lahko vplivajo naslednje
okolnosti:
S Smer in hitrost vetra.
S Naklon drevesa. Naklon zaradi razgibanosti in nagnjenosti terena ni vedno zaz-

naven. Nagnjenost drevesa določite s
pomočjo svinčnice ali vodne tehtnice.
S Rast vej (s tem tudi teže) samo na eni strani.
S Drevje v okolici in druge ovire.
Bodite pozorni na uničene ali strohnele dele
drevesa. Če je drevo strohnelo, se lahko
nepričakovano prelomi in pade na vas.
Prepričajte se, da je dovolj prostora za
padec drevesa, ki ga podirate. Od mesta
podiranja, do mesta, kjer se nahajajo druge
osebe ali objekti naj bo razdalja najmanj 2
1/2 dolžine drevesa. Hrup motorja klice
opozorila lahko preglasi.
Od mesta žaganja odstranite umazanijo,
kamenje, ohlapno skorjo, žičnike, sponke,
žico in podobno.
Smer umika
Smer padca
drevesa

45_
Smer umika

PODIRANJE DEBELEGA DREVJA
(Od premera 15 cm naprej)
Za podiranje debelega drevja se uporablja
metoda spodnjega reza. Pri tem najprej,
odvisno od tega, na katero stran naj drevo
pade, izrežite iz drevesa ob strani zagozdo.
Ko z druge strani naredite podiralni rez, bo
drevo padlo v smer, na kateri ste izrezali zagozdo.

SPODNJI REZ IN PADEC DREVESA

S Za spodnji izrez naredite najprej gornji
rez zagozde. Tega zarežite do 1/3 debeline drevesa. Nato izrežite še spodnji rez
zagozde (Glej skico). Sedaj izrezano zagozdo odstranite.
Podiralni rez je 5 cm iznad sredine izreza zagozde
5 cm
Prvi rez

Zagozda

5 cm

Drugi rez

S Sedaj naredite na nasprotni strani izrezane
zagozde še podiralni rez. Rez nastavite
približno 5 cm višje kot je sredina izreza zagozde. To omogoča dovolj lesa med podiralnim rezom in izrezom zagozde, ki pri padanju deluje kot tečaj. Ta te è aj usmerja
drevo pri padanju v želeno smer.
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“Tečaj” zadržuje drevo na štoru
in usmerja smer padca
Podiralni rez se
odpre

Izrez zagozde se
zapre

NAPOTEK: Če je to potrebno, vstavite

zagozde v podiralni rez, preden ga
končate, z njimi lahko kontrolirate smer
padca drevesa. Uporabljajte izključno
samo lesene ali plastične zagozde. Jeklene
ali železne zagozde lahko povzročijo
povratni udarec in poškodujejo žago.
S Pazite na znak začetka padanja drevesa. To
je lahko glas pokanja lesa, odpiranje podiralnega reza ali premikanje gornjih vej drevesa.
S Ko drevo prične padati, žago zaustavite, jo
odložite in se takoj oddaljite od mesta podiranja po poti za umik.
S Bodite še posebej pozorni na delno podrta
drevesa, ki niso podprta. Če drevo popolnoma ne pade, odložite žago in pomagajte
z vitlom ali drugimi sličnimi pomagali, da se
popolnoma spusti na tla. Da preprečite
poškodbe, delno podrtih dreves ne žagajte
z verižno žago.

RAZLIČNI REZI PRI RAZREZOVANJU DEBEL

OPOZORILO: V primeru, ko se
žaga v rezu zagozdi, je iz reza ne izvlačite na
silo. Pri tem lahko izgubite nad žago kontrolo, se težko poškodujete in/ali poškodujete
tudi žago. Motor žage zaustavite in v rez zabijte plastično ali leseno zagozdo, da rez
razširite in nato lahko žago izvlečete brez
težav. Sedaj ponovno zaženite motor žage
in previdno nadaljujte z žaganjem. Žage nikoli ne zaganjajte, ko je zagozdena v rezu.

Zaustavite motor žage in razširite rez s
plastično ali leseno zagozdo.
Zgornji rez pričnete z zgornje strani debla,
pri tem držite žago naslonjeno na deblo. Pri
izvajanju gornjega reza, žago pritiskajte
navzdol samo z malim pritiskom.
Gornji rez

Spodnji rez

(Žaganje na hlode)
Žaganje na hlode pomeni deblo razžagati
na več delov želene dolžine.

Spodnji rez pričnete s spodnje strani debla, pri tem pa držite zgornjo stran žage
naslonjeno na deblo. Pri spodnjem rezu potiskajte žago navzgor z malo uporabo sile.
Da bi žago imeli pod kontrolo, jo držite
močno z obema rokama. Žaga pri izvajanju
spodnjega reza pritiska nazaj proti vam.

OPOZORILO: Nikoli ne stojte na
podrtem drevesu, ki ga pravkar žagate. Deblo se lahko zavali ali odvali, vi pa izgubite
kontrolo nad vašo stabilnostjo in žago. Teh
del ne izvajajte na terenu, ki visi.

OPOZORILO: Pri izvajanju spodnjega reza, žage nikoli ne držite obrnjene
navzgor, saj v tem primeru nad njo nimate
več kontrole.
Prvi rez na obremenjeni strani

ŽAGANJE PODRTEGA DREVESA

POMEMBNA NAVODILA

S Iz debla istočasno žagajte vedno samo
eno vejo.
S Bodite zelo previdni pri žaganju razklanega lesa, saj vas lahko zadenejo njegovi
ostri deli.
S Debla ali vej ne žagajte na kozi za
žaganje. Pri žaganju debla le tega ne sme
držati nobena oseba. Debla ne smete zavarovati tudi ne s svojo nogo ali
s svojim stopalom.
S Verižne žage ne uporabljajte na mestih,
kjer so med seboj prepletena debla, korenine in drugi deli drevesa. Podrto drevje
potegnite na prosto, vendar to najprej
storite s takimi debli, ki ležijo na tleh brez
ovir.

Drugi rez

Drugi rez

Prvi rez na obremerjeni strani

RAZREZ DEBLA BREZ PODPORE

S Zarežite z zgornje strani do 1/3 debla globok zgornji rez.
S Sedaj deblo obrnite in zarežite še en zgornji
rez.
S Pazite na težo obremenitve hlodov, da
preprečite zagozditev žage. Prvi rez zarežite
na obremenjeno stran, da preprečite pritisk
na hlod.
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RAZREZ DEBLA S PODPORO

S Upoštevajte navodilo, da prvi rez naredite
vedno na obremenjeni strani debla.
S Zarežite do1/3 debla globok rez.
S Sedaj izvedite še drugi rez.
Razrez debla
2. rez

1. rez

1. rez

2. rez
Razrez podporo

2. rez

S Bodite pozorni na dele lesa, ki se vračajo
proti vam. To velja še posebej za upognjene
ali obremenjene veje. Preprečite stik z vejo
ali žago, ko prične popuščati napetost lesa.
S Iz območja dela odstranite vejevje, da se
čez njih ne spotaknete.

KLEŠČENJE

S Drevo oklestite šele, ko ste ga že podrli,
saj ga komaj takrat lahko oklestite varno
in pravilno.
S Debelejše veje pustite ležati pod deblom
in jih medtem uporabljajte kot oporo, ko
boste nadaljevanju z delom.
S S kleščenjem začnite s spodnje strani stebla in se pomikajte proti njegovemu vrhu.
Manjše dele ali veje odrežite z enim rezom.
S Pri tem pazite na to, da se bo steblo vedno
nahajalo med vami in žago.
S Debelejše podporne veje odstranite, po v
odstavku “KLEŠČENJE” opisanem 1/3 in
2/3 načinu rezanja.
S Male prosto viseče dele ali veje odrežite
vedno z enim samim gornjim rezom. Pri
spodnjem rezu lahko padete na žago oziroma se žaga lahko zagozdi.

OBREZOVANJE VEJ
1. rez
1. rez
2. rez

OPOZORILO: Veje obrezujte samo
do oziroma pod višino ramen. Vej nikoli ne
obrezujte iznad višine ramen, taka dela prepustite strokovnjaku.
S Prvi rez naredite s spodnje strani veje do
1/3 njene debeline.
S Z drugim rezom vejo popolnoma
odrežite. Tretji rez je od debla oddaljen
2,5 cm do 5 cm, to je rez s katerim ločite
vejo od debla.

KLEŠČENJE IN PRIREZOVANJE
VEJ

Drugi rez
Tretji rez

OPOZORILO: Pri tem delu nikoli ne
stopajte na drevo za kleščenje ali obrezovanje
vej. Ne vzprejajte se na podeste, lestve hlode
itd. Pri tem lahko izgubite ravnotežje in kontrolo nad žago.

Ostanek
veje

POMEMBNA NAVODILA

S Bodite pozorni na dele drevesa, ki se
vračajo v prvoten položaj. Bodite zelo previdni pri žaganju drobnega lesa, saj se
upogljv material lahko zaplete v verigo
žage, kar vas lahko vrže iz ravnotežja.
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Prvi rez
Ostanek veje

VZDRŽEVALNA DELA
OPOZORILO: Uporabnik sme sam
izvajati le tista vzdrževalna in servisna dela,
ki so navedena v teh navodilih za uporabo.
OPOZORILO: Da bi preprečili nepredviden zagon motorja, morate vedno
pred montiranjem, transportom, nastavljanjem ali popravljanjem verižne žage, najprej
s svečke za vžig sneti kapico s kablom in jo
položite na stran, kjer iskra ne more
preskočiti na svečko.
Vsa vzdrževalna in nastavitvena dela, ki
niso navedena v tem proričniku lahko izvaja
samo za to usposobljen in pooblščen servis
ali pooblščen trgovec.
SHEMA VZDRŽEVANJA
Preveri:
Nivo mešanice goriva . . . . . . Pred vsako uporabo
Mazanje meča . . . . . . . . . . . . Pred vsako uporabo
Napetost verige . . . . . . . . . . . Pred vsako uporabo
Ostrina verige . . . . . . . . . . . . . Pred vsako uporabo
Poškodovani deli . . . . . . . . . . Pred vsako uporabo
Privitost pokrovov . . . . . . . . . . Pred vsako uporabo
Privitost vijakov . . . . . . . . . . . . Pred vsako uporabo
Privitost drugih delov . . . . . . . Pred vsako uporabo
Kontroliraj in očisti:
Meč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pred vsako uporabo
Celotno žago . . . . . . . . . . . . . Po vsako uporabi
Filter za zrak . . . . . . . . . . . . . . Vsakih 5 ur*
Zavora verige . . . . . . . . . . . . . Vsakih 5 ur*
Mrežica in glušnik
izpuha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vsakih 25 ur*
Zamenjaj vžigalno svečko . . Letno
Zamenjaj filter gorivo . . . . . . Letno
* Delovne ure

ZAVORA VERIGE
OPOZORILO: Če je zavorni trak že
preveč obrabljen, se pri aktiviranju zavore za
verigo lahko pretrga. Pri pretrganem traku verige z aktiviranjem zavore za verigo ne morete
zaustaviti. Popravila na zavori verige lahko izvede samo vaš pooblaščeni serviser. V tem
primeru odnesite vašo verižno žago vašemu
prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju.
PREVERJANJE DELOVANJA
ZAVORE ZA VERIGO:
OPOZORILO:

Čiščenje filtra za zrak:

Umazan filter za zrak omejuje učinek motorja in povečuje učinek motorja in povečuje
porabo goriva ter izločanje strupenih emisij.
Filter za zrak čistite po vsakih 5 urah obratovanja motorja.
1. Očistite pokrov filtra in okoli njega, da
preprečite, ko pokrov odstranite, vstop
umazanije in žagovine v uplinjač.
2. Dele odstranite tako kot je prikazano na
skici.
3. Filter operite v milnici in vodi.
4. Na filter kanite nekaj olja in ga stisnite,
da se olje parazdeli.
5. Ko je filter čist in suh, ga naoljite z oljem
za filter zraka ali dvotaktnim oljem.
Pokrov
Glava
zračnega
cilindra
filtra
Zračni
filter

VZDRŽEVANJE VODILNEGA
MEČA

Če važa verižna žaga reže enostransko in jo
morate pri rezanju pritiskati navzdol ali, če
vodilni meč ni pravilno mazan, je po vsej
verjetnosti meč treba servisirati. Obrabljen
vodilni meč lahko verigo poškoduje in
otežuje žaganje.
Vodilni meč zamenjajte, če je zvit ali, če so
obrabljene notranje strani vodila.
S Vsakih 5 ur delovanja očistite na meču
odprtine za olje.
S Iz vodila na meču redno odstranite
žagovino z žico ali nožem za kitanje.

Zavoro verige je treba večkrat dnevno preveriti. Žago položite na čvrsto podlago.
Ročaje čvrsto držite z obema rokama in dodajte polni plin. Sedaj aktivirajte zavoro verige. To naredite tako, da še naprejčvrsto
držite ročaje žage, z levim zapestjem pa pritisnete na zaščito roke. Veriga se mora takoj
zaustaviti.

FILTER ZA ZRAK

OPOZORILO: Filtra nikoli ne čistite z ben-

cinom ali drugimi vnetljivimi redčili. Tako
preprečite nevarnost požara in izhlapevanje nevarnih in strupenih emisij v zrak.

Vodilo verige

Odprtina za olje

SVEČKA ZA VŽIG

Svečko za vžig enkrat na leto zamenjajte z
novo, tip Champion RCJ--- 7Y. Razmak med
elektrodama mora znašati 0,5 mm. Vžig je
nastavljen v tovarni in se ne da spremeniti.
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Držalo za pilo

Glava
cilindra

Pila

90°
Rezilni
Globina
reza
zob
S Oznake 30° na držalu za pilo poravnajte vzporedno z mečem in sredino
verige.
Rezilni zob

Glava
svečko

Svečko
30°
Rezilni zob
Linija držala za pilo
S Najprej nabrusite rezilne zobe na eni
strani verige. Zobe brusite iz notranjosti navzven. Zatem obrnite motorno žago in ponovite postopek za
drugo stran verige.
S Brusite samo navzven. Za en rezilni
rob uporabite 2 ali 3 potege.
S Pri brušenju zagotovite enako
dolžino vseh rezilnih zob.
S Nabrusite toliko, da odstranite morebitne poškodbe rezilnih robov
(stranski in zgornji del rezilnega
zoba).
Enaka dolžina Odstranite poškodbo
vseh rezilnih zob

BRUŠENJE VERIGE
OPOZORILO: Nepravilne tehnike
brušenja verige in/ali vzdrževanja razdalje z
omejilnikom globine poveča možnost povratnega udarca, ki lahko povzroči težjo
poškodbo.
OPOZORILO: Med izvajanjem del
na verigi uporabljajte zaščitne rokavice.
Veriga je ostra in vas lahko poreže tudi, ko
se ne premika.
Stanja, ki nakazujejo potrebo po brušenju
verige:
S Zmanjšanje velikosti žagovine. Ko veriga
postaja vedno bolj topa, se velikost
žagovine zmanjšuje, dokler ne postane
majhna kot prah. Upoštevajte, da pri
žaganju posušenega ali gnilega lesa ne
nastajajo dobre trske.
S Žago med delovanjem vleče v eno stran
oz. se nagiba.
S Žago je med rezom potrebno potiskati.

Zgornji
del Stranski
del
S Verigo nabrusite tako, da ustreza
specifikacijam.
80°

60°

Potrebno orodje:

S Okrogla pila premera 4 mm in držalo za
pilo
S Ploščata pila
S Merilnik globine

30°
Kot brušenja
0,65 mm

ZA BRUŠENJE VERIGE:

1. Postisnite ON/STOP stikalo v položaj
STOP.
2. Preverite, če je veriga pravilno napeta.
Po potrebi popravite napetost verige.
3. Nabrusite rezilne zobe.
S Za brušenje rezilnih zob postavite
držalo za pilo v vodoraven položaj
(90° ), da je nameščena na zgornjih
robovih zob in na omejilniku globine.
NAPOTEK: Veriga ima leve in
desne rezilne zobe.

Pravilno
Prevelik kot brušenja

Nepravilno
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Zaokrožen
vogal
Raven vogal

VZDRŽEVALNA DELA
OPOZORILO: Rezilne zobe nabrusite pod ustreznim kotom v skladu s specifikacijami proizvajalca verige, ki jo uporabljate. Nepravilen kot brušenja poveča
možnost povratnega udarca, ki lahko
povzroči težjo poškodbo.
4. Preverite in poglobite omejilnik globine.
Pila
Merilnik globine
Globina reza

S Na rezilni zob položite merilnik globine.
S Če je omejilnik globine nad merilnikom, ga pobrusite, da se poravna z
zgornjim delom merilnika globine.
S Sprednji rob omejilnika globine
zaokrožite s pomočjo ploščate pile.
NAPOTEK: Zgornji del omejilnika
globine mora biti poravnan s
sprednjim delom, zaokroženim s
ploščato pilo.
Če potrebujete dodatno pomoč ali niste
prepričani o pravilnem izvajanju postopka,
se obrnite na pooblaščeno servisno službo.

NASTAVITEV UPLINJAČA
OPOZORILO: Pri nastavljanju
prostega teka naj v bližini ne bo drugih
oseb. Med skoraj celotnim postopkom se
bo veriga premikala. Zaščitite se z ustrezno
zaščitno opremo in upoštevajte vsa varnostna navodila. Po dokončani nastavitvi se
veriga v prostem teku ne sme premikati.
Uplinjač je bil natančno nastavljen že v tovarni. Nastavitve hitrosti prostega teka utegnejo biti potrebne v teh primerih:
S Ko izpustite ročico uplinjača, motor ne
teče v prostem teku. Glejte razdelek HITROST PROSTEGA TEKA --- T.
S Veriga se v prostem teku premika. Glejte
razdelek HITROST PROSTEGA TEKA --- T.
Hitrost prostega teka -- T

Motor naj teče v prostem teku. Če se veriga
premika, je hitrost prostega teka prevelika.
Če motor ugaša, je prenizka. Prilagajajte jo
tako dolgo, da se veriga neha premikati (hitrost prostega teka je bila prevelika) oziroma da motor neha ugašati (hitrost prostega
teka je bila premajhna). Vijak za nastavitev
hitrosti prostega teka je nad gumbom za
črpanje goriva in je označen s »T«.
S Obrnite vijak za hitrost prostega teka (T) v
smeri urinega kazalca, da povečate hitrost motorja, če ta ugaša ali deluje nepravilno.
S Obrnite vijak za hitrost prostega teka (T) v
nasprotno smer urinega kazalca, da
zmanjšate hitrost motorja, če se veriga v
prostem teku premika.

SKLADIŠČENJE
OPOZORILO: Motor vaše verižne
žage zaustavite in pustite, da se ohladi.
Pred skladiščenjem ali transportom, žago
zavarujte. Žago in gorivo hranite v prostoru,
kjer ni možen preskok isker in kjer ni odprtega ognja, kar lahko povzročijo: grelci za
vodo, elektro motorji, stikala, razne peči itd.
Žago skladiščite z vso njeno montirano
zaščitno opremo. Pri skladiščenju pazite na
to, da se tudi pomotoma z njo ne more nobeden poškodovati. Žago skladiščite izven
dosega otroških rok.
S Preden žago odložite v skladišče izpustite
iz rezervoarja vso gorivo. Zaženite motor
in ga pustite delovati tako dolgo, da se
sam zaustavi.
S Preden žago odložite v skladišče jo dobro
očistite. Temeljito očistite vhodni kanal
zraka. Plastične površine žage očistite z
gobo in blagim čistilom.
S Žago in gorivo hranite v prostoru, kjer ni
možen preskok isker in kjer ni odprtega
ognja, kar lahko povzročijo: grelci za vodo,
elektro motorji, stikala, razne pečiitd.

S Žago hranite v suhem prostoru in izven
dosega otroških rok.
S Preden stroj shranite za dalj časa, ga obvezno oèistite in dajte na popoln servis.
S Da bi se izognili nenamernemu dotiku z
ostro verigomora med transportom in pri
shranjevanju biti zmeraj nameščeno varovalo za stroj. Veriga, ki miruje lahko
pravtako povzroči resne poškodbe uporabniku ali osebam, ki imajo dostop
donje.
OPOZORILO: Zelo pomembno je v času
skladiščenja žage preprečiti nastajanje rje
in oksidacijskega prahu v uplinjaču, filtru za
zrak, cevkah za dovod goriva in rezervoarju
goriva. Z alkoholom mešano gorivo (tako
imenovan gasohol9 ali uporaba etanola in
metanola lahko povzroči v sistemu vlago,
kar vodi v času skladiščenja k nastajanje
kislin. Plini kislin lahko poškodujejo motor
vaše žage.

81

ODPRAVLJANJE TEŽAV

OPOZORILO: Da bi preprečili nepredviden zagon motorja, morate vedno pred
montiranjem, transportom, nastavljanjem ali popravljanjem verižne žage, najprej s
svečke za vžig sneti kapico s kablom in jo položite na stran, kjer iskra ne more
preskočiti na svečko.
VZROK
TEŽAVA
ODPRAVA TEŽAVE
1. Stikalo za vžig premaknite na položaj ON.
2. Oglejte si “Težave pri zagonu” v
odstavku Delovanje.
3. Napolnite posodo za gorivo s pravilno
mešanico goriva.
4. Namestite novo svečko.
5. Preverite, ali je filter za gorivo umazan in
ga po potrebi zamenjajte. Preverite, ali je
dovod goriva blokiran ali prekinjen; po
potrebi ga popravite ali zamenjajte.

Motor se ne
zažene, oziroma
deluje le nekaj
sekund po zagonu.

1. Vžig je izključen.
2. Motor je zalit.

Nepravilen
prazni tek
motorja.

1. Hitrost prostega teka je
treba nastaviti.
2. Potrebna je regulacija
uplinjača.

1. Preberite »Nastavitev uplinjaca« v
razdelku o popravilih in nastavitvah.
2. Stopite v stik s pooblaščenim serviserjem.

Motor ne
pospešuje, nima
dovolj moči ali
ugasne pod obremenitvijo.

1. Umazan zračni filter.
2. Pokvarheba svečka.

1. Očistite ali zamenjajte zračni filter.
2. Očistite ali zamenjajte svečko in jo
pritrdite.
3. Izklopite zavoro verige.
4. Stopite v stik s pooblaščenim serviserjem.

Is motorja se
močno kadi.

1. Gorivu je bilo primešanega
preveč olja.

1. Ispraznite posodo za gorivo in jo napolnite
s pravilno mešanico goriva.

Veriga se v
prostem teku
premika.

1. Hitrost prostega teka je
treba nastaviti.
2. Sklopko je treba popraviti.

1. Preberite »Nastavitev uplinjaca« v
razdelku o popravilih in nastavitvah.
2. Stopite v stik s pooblaščenim serviserjem.

3. Posoda za gorivo je prazna.
4. Svečka ne vžge.
5. Gorivo ne pride do
uplinjača.

3. Vklopljena je zavora verige.
4. Potrebna je regulacija
uplinjača.
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TEHNIČNI PODATKI
Tehnični podatki
Motor
Gibna prostornina valja, cm3
Takt, mm
Prosti tek, rpm
Moč, kW
Sistem vžiga
Svečka

CS 360T

CS 400T

CS 420T

36
32
3000
1,3/9000

40
32
3000
1,5/9000

42
32
3000
1,6/9000

Champion
Champion
Champion
RCJ-7Y
RCJ-7Y
RCJ-7Y
Odprtina elektrode, mm
0,5
0,5
0,5
Sistem za gorivo in mazanje
Kapaciteta rezervoarja za gorivo, litri
0,3
0,3
0,3
Zmogljivost oljne črpalke pri 8.500
v/min, ml/min
4 --- 8
4 --- 8
4 --- 8
Prostornina posode za olje, l
0,2
0,2
0,2
Tip oljne črpalke
Avtomatska
Avtomatska Avtomatska
Teža
Motorna žaga brez meča in verige in
s praznimi posodami za gorivo, kg
5,5
5,5
5,5
Emisije hrupa
(glejte opombo 1)
Moč hrupa, izmerjena dB(A)
108,7
108,7
108,7
113
113
113
Moč hrupa, zagotovljena LWA dB(A)
Zvočni nivoji
(glejte opombo 2)
Ekvivalent pritiska hrupa na uho
uporabnika, dB(A)
99,7
99,7
99,7
Ekvivalenca nivojev vibracij, ahveq
(glejte opombo 3)
2,4
2,4
2,4
Sprednji ročaj, m/s2
2,4
2,4
2,4
Zadnji ročaj, m/s2
Veriga/meč
Standardna dolžina meča, cole/cm
14/35, 16/40, 18/45
Priporočljive dolžine meča, cole/cm
14--- 18 / 35--- 45
Uporabna dolžina reza, cole/cm
13--- 17 / 34--- 44
Korak verige, cole
0,375
Debelina pogonskega člena, cole/mm
0,050/1,3
Tip pogonskega zobnika/število zob
6
Hitrost verige pri najvišji moči, m/sek
18,5
Opombo 1: Emisija hrupa v okolico merjena kot zvočni efekt (LWA) v skladu z EG direktivo 2000/14/EG.
Opombo 2: Ekvivalenca nivoja zvocnega tlaka, skladna z ISO 22868, je izračunana kot
celotna, časovno pondirana vsota energije za različne nivoje zvočnega tlaka pod
različnimi delovnimi pogoji. Tipična statistična razpršitev za ekvivalenco nivoja zvočnega
tlaka je standarden odklon v vrednosti 1 dB(A).
Opombo 3: Ekvivalenca nivoja vibracij, skladna z ISO 22867, je izračunana kot celotna,
časovno pondirana vsota energije za nivoje vibracij pod različnimi delovnimi pogoji.
Sporočeni podatki za ekvivalenco nivoja vibracij imajo tipično statistično razpršitev (standardni odklon) v vrednosti 1 m/s2.
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TEHNIČNI PODATKI
Kombinacije meča in verige

Za modele McCulloch CS 360T, CS 400T, in CS 420T. so odobreni naslednji rezalni priključki.
Meč
Širina
Dolžina, Korak verige, utora,
cole
cole
mm
14
0,375 / 3/8″
1,3

Maks. število
zob na zobniku
meča
7T

16

0,375 / 3/8″

1,3

7T

18

0,375 / 3/8″

1,3

7T

Veriga
Dolžina
pogonskega
Tip
zobnika (št.)
Husqvarna H37, 52
Universal Outdoor
Accessories
CHO 022
Husqvarna H37, 56
Universal Outdoor
Accessories
CHO 027
Husqvarna H37, 62
Universal Outdoor
Accessories
CHO 032

inch/mm

inch/mm

37

5/32″/4,0

60°

30°

0°

0,025″/0,65 5796536-01

36

5/32″/4,0

60°

30°

0°

0,025″/0,65 5056981-38

50R

5/32″/4,0

60°

30°

0°

0,025″/0,65 5310254-01
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IZJAVA O SKLADNOSTI
EC izjava o skladnosti (Veljavno samo za Evropo)
Mi, Husqvarna AB, SE ---561 82 Huskvarna, Švedska, Tel: +46--- 36--- 146500, kot
pooblaščeni predstavnik v Skupnosti, izjavljamo kot edini odgovorni, da so motorne
žage za gozdarska dela, model SAS---AV McCulloch CS 360T, CS 400T, in CS 420T s
serijskimi številkami iz leta 2012 in kasneje (leto izdelave, ki mu sledi serijska številka, je
podano v besedilu na ploščici s tipsko oznako), v skladu s predpisi podanimi v
DIREKTIVI SVETA:
z dne 17. Maja 2006 “za stroje” 2006/42/EC.
z dne 15. Decembra 2004 “za elektromagnetski skladnost” 2004/108/EC in z danes
veljavnimi dodatki.
z dne 8. Maja 2000 “za emisijo hrupa v okolico” v skladu z Aneksom V z 2000/14/EG.
Za informacije v zvezi z emisijo hrupa glejte poglavje Tehnični podatki.
Uporabljeni so bili naslednji standardi: ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, ISO
11681-1:2011.
Pristojni organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE--- 754 50
Uppsala, Švedska, je izvedel EG--- tipsko kontrolo v skladu z direktivo o strojih
(2006/42/EG), člen 12, točka 3b. Potrdilo o EG--- tipski kontroli v skladu s prilogo IX, ima
številko: 0404/12/2359.
Dobavljena motorna žaga se ujema z vzorcem, ki je bil podvržen tipski kontroli EU.
12--- 10--- 15
Ronnie E. Goldman, Tehnični direktor
Pooblaščeni predstavnik za Husqvarna AB
in odgovorni za tehnično dokumentacijo
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