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Návod na obsluhu - Preklad pôvodného návodu na použitie

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Návod k použití - Překlad původního návodu k použití

Pøed použitím je nutné si pøečíst návod k použití!

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!
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Gebrauchsanweisung - Originalbetriebsanleitung
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	 	 DE
	 1	 Ölsichtfenster	
	 2	 Vorderer	Handgriff
	 3	 Öltankverschluss
	 4	 Vorderer	Handschutz
	 5	 Schwert
	 6	 Sägekette
	 7	 Befestigungsmutter	mit	
							Schutzkappe
	 8	 Ritzeldeckel
	 9	 Schalter
	10	 Hinterer	Handschutz
	11	 Hinterer	Handgriff
	12	 Schwertschutz
	13	 Sperrknopf	
14			Netzleitung	mit	Stecker
15   Zugentlastung
16   Kombiwerkzeug
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  CZ
 1 Kontrolní průhled stavu oleje 
 2   Pøední rukojeť
 3 Víčko olejové nádrže
 4 Ochrana pøední ruky
 5 Vodící lišta
 6 Pilový øetěz
 7 Upevňovací matice s 
  ochrannou krytkou
 8 Kryt øetězky
 9 Spínač
 10 Ochrana zadní ruky
 11 Zadní rukojeť
 12 Ochrana lišty
 13 Bezpečnostní pojistka spínače
14   Pøívodní kabel
15   Tahové odlehčení
16   Kombi-náøadí

  SK
 1 Kontrolný priezor oleja
 2 Predná rukoväť
 3 Uzáver olejovej nádržky
 4 Predný bezpečnostný kryt ruky
 5 Lišta
 6 Pílová reťaz
 7 Upevňovacia matica s 
  ochrannou krytkou 
 8 Kryt pastorka
 9 Vypínač
 10 Zadný bezpečnostný kryt ruky
 11 Zadná rukoväť
 12 Kryt lišty
 13  Uzávierka vypínača
14   Sie ové vedenie
15    ťahové od¾ahčenie
16   Kombi-náadie
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Mějte palec pod rukojetí
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						DE
A 		Fällrichtung
B 		Gefahrenzone
C			Fluchtbereich

        CZ
A    Směr pádu stromu 
B   Riziková zóna 
C   Úniková oblast   

      SK
A  Smer pádu stromu 
B  Riziková zóna 
C  Úniková oblasť 
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Při řezání ve svahu vždy 
stojíme nad kmenem
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Smìr pádu stromu

klín

Kácecí řez50 mm

Bod zlomu
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Vorwort zur Gebrauchsanweisung
Diese Gebrauchsanweisung soll erleichtern, die Maschine kennenzulernen und ihre bestimmungsgemäßen Einsatz-
möglichkeiten zu nutzen. Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise, die Maschine sicher, sachgerecht und 
wirtschaftlich zu betreiben und damit, Gefahren zu vermeiden, Reparaturen und Ausfallzeiten zu vermindern und die 
Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine zu erhöhen. Die Gebrauchsanweisung muss ständig am Einsatzort 
der Maschine verfügbar sein.
Die Gebrauchsanweisung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten mit der Maschine wie z.B. 
Bedienung, Instandhaltung oder Transport beauftragt ist. 
Neben der Gebrauchsanweisung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Re-
gelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes 
Arbeiten zu beachten sowie die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften.

Technische Daten
Diese Kettensäge ist nach den Vorschriften gemäß DIN EN 60745-2-13 gebaut und entspricht den Vorschriften des 
Gerätesicherheitsgesetzes.

Modell   EKS 1500-35 EKS 1800-40            
Nennspannung V~              230-240                   230-240         
Nennfrequenz Hz              50 50
Absicherung-(träge) A                16                           16
Nennleistung W 1500 1800                       
Schwertlänge mm             360 405
Schnittlänge                        mm             340 380
Kette                   91 PJ 052X 91 PJ 057X 
Kettengeschwindigkeit  m/s         ca. 13,5 ca. 13,5         
Gewicht kg              4,2 4,3        
Öltankinhalt ml               140 140
Alle Modelle mit automatischer Kettenschmierung sowie mechanischer Kettenbremse und Auslaufbremse. 
Schutzklasse: II/DIN EN 60745/VDE 0740
Funkentstörung:  nach EN 55014

Angaben	zur	Geräuschemission	gemäß	Geräte	-	und	Produktsicherheitsgesetz	GPSG	bzw.	EG-Maschinenrichtlinie:

Geräuschemmissionswerte nach EN 60745-2-13: Schalldruckpegel LpA        97 dB (A)  K 3,0 dB(A)      
Vibration nach  EN 60745-2-13                                                               3,35 m/s2     K 1,5 m/s2      

Achtung: Diese Kettensäge ist nur zum Schneiden von Holz bestimmt !!!

Elektro-Kettensäge

1   Augen- / Kopf- und Gehörschutz tragen!
2   Warnung!
3   Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen.
4   Dieses Werkzeug nicht dem Regen aussetzen.
5  Bei Beschädigung der Anschlussleitung sofort Netzstecker ziehen. 
6  Achtung, Rückschlag!
7  Mit beiden Händen halten!                                            
8   Achtung Umweltschutz! Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. 
 Das Altgerät nur in einer öffentlichen Sammelstelle abgeben.

Abbildung und Erklärung der Piktogramme 

       1                2              3          4       5 6 7                   8
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Allgemeiner Sicherheitshinweis         

Angaben	 zur	 Geräuschemission	 gemäß	 Geräte	 -	 und	
Produktsicherheitsgesetz	 GPSG	 	 bzw.	 EG-Maschinen-
richtlinie:	Der	Schalldruckpegel	am	Arbeitsplatz	kann	80	
dB	(A)	überschreiten.	In	dem	Fall	sind	Schallschutzmaß-
nahmen	für	den	Bediener	erforderlich	(z.B.	Tragen	eines	
Gehörschutzes).
Bitte beachten Sie:	Dieses	Gerät	darf	in	Wohngebieten	
nach	 der	 deutschen	 Maschinenlärmschutzverordnung	
vom	 September	 2002	 an	 Sonn-	 und	 Feiertagen	 sowie	
an	Werktagen	von	20:00	Uhr	bis	7:00	Uhr	nicht	in	Betrieb	
genommen	werden.	
Beachten	Sie	zusätzlich	auch	die	landesrechtlichen	Vor-
schriften	zum	Lärmschutz	!

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektro-
werkzeuge

Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise  
und Anweisungen. Versäumnisse	 bei	 der	 Ein-
haltung	 der	 Sicherheitshinweise	 	 und	Anweisun-
gen	können	elektrischen	Schlag,	Brand-	und/oder	
schwere	Verletzungen	verursachen.	

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen für die Zukunft auf.

Der	 in	 den	 Sicherheitshinweisen	 verwendete	 Begriff	
„Elektrowerkzeug“	bezieht	sich	auf	netzbetriebene	Elek-
trowerkzeuge	 (mit	 Netzkabel)	 und	 auf	 akkubetriebene	
Elektrowerkzeuge	(ohne	Netzkabel).

1)  Arbeitsplatzsicherheit
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut 

beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete  Arbeits-
bereiche können zu Unfällen führen.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in 
explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich 
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube be-
finden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den 
Staub oder die Dämpfe entzünden können.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen während 
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei 
Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät 
verlieren.

2)   Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges 

muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf 
in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie 
keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeer-
deten Geräten. Unveränderte Stecker und passende 
Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten 
Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Her-
den und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes 
Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper 
geerdet ist.

c) Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. 
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät er-
höht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das 
Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Ste-
cker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das 
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder 
sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder 
verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien 
arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, 
die auch für den Außenbereich zugelassen sind. 
Die Anwendung eines für den Außenbereich geeig-
neten Verlängerungskabels verringert das Risiko 
eines elektrischen Schlages. 

f) Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeuges in 
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwen-
den Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der 
Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert 
das Risiko eines elektrischen Schlages.

3)   Sicherheit von Personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was 

Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit 
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein 
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter 
dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medi-
kamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit 
beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu 
ernsthaften Verletzungen führen.

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und 
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher 
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Si-
cherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je 
nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigte Inbetriebnahme. 
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug 
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Strom-
versorgung und/oder den Akku anschließen, es 
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen 
des Gerätes den Finger am Schalter haben oder 
das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung 
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug 
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich 
in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu 
Verletzungen führen.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. 
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten 
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können 
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen 
besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine 
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, 
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder 
lange Haare können von sich bewegenden Teilen 
erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und Auffangeinrichtungen 
montiert werden können, vergewissern Sie sich, 
dass diese angeschlossen sind und richtig ver-
wendet werden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
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4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerk-
zeuges

a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie 
für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektro-
werkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug 
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen 
Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen 
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich 
nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich 
und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/
oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräte-
einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln 
oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaß-
nahme verhindert den unbeabsichtigten Start des 
Gerätes.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge au-
ßerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen 
Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit 
diesem nicht vertraut sind oder diese Anwei-
sung nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind 
gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen 
benutzt werden.

e) Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren 
Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funk-
tionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen 
oder so beschädigt sind, dass die Funktion des 
Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie 
beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes 
reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in 
schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. 
Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen 
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind 
leichter zu führen.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör, Ein-
satzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anwei-
sungen und so, wie es für diesen speziellen Ge-
rätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie 
dabei die Arbeitsbedingungen und die auszufüh-
rende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeu-
gen für andere als die vorgesehenen Anwendungen 
kann zu gefährlichen Situationen führen.

5)   Service
a) Lassen Sie ihr Elektrowerkzeug nur von qua-

lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original- 
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, 
dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

6)   Emissionen
- Der angegebene Schwingungsemissionswert 

wurde nach einem genormten Prüfverfahren 
gemessen und kann zum Vergleich mit anderen 
Elektrowerkzeugen verwendet werden.

- Der angegebene Schwingungsemissionswert 
kann auch zur Einschätzung von erforderlichen 
Arbeitspausen verwendet werden.

- Der angegebene Schwingungsemissionswert 
kann sich während der tatsächlichen Benutzung 
des Elektrowerkzeuges von dem Angabewert 

unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, 
wie das Elektrowerkzeug verwendet wird.

-  Achtung : legen Sie zum Schutz vor vibrations-
bedingten Durchblutungsstörungen der Hände 
rechtzeitige Arbeitspausen ein

7)  Sicherheitshinweise für Kettensägen:
• Halten Sie bei laufender Säge alle Körperteile 

von der Sägekette fern. Vergewissern Sie sich 
vor dem Starten der Säge, dass die Sägekette 
nichts berührt. Beim Arbeiten mit einer Kettensäge 
kann ein Moment der Unachtsamkeit dazu führen, 
dass Bekleidung oder Körperteile von der Sägekette 
erfasst werden.

• Halten Sie die Kettensäge immer mit Ihrer rechten 
Hand am hinteren Griff und Ihrer linken Hand am 
vorderen Griff. Das Festhalten der Kettensäge in 
umgekehrter Arbeitshaltung erhöht das Risiko von 
Verletzungen und darf nicht angewendet werden.

• Tragen Sie Schutzbrille und Gehörschutz. Weite-
re Schutzausrüstung für Kopf, Hände, Beine und 
Füße wird empfohlen. Passende Schutzkleidung 
mindert die Verletzungsgefahr durch herumfliegen-
des Spanmaterial und zufälliges Berühren der Sä-
gekette.

• Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht auf einem 
Baum. Bei Betrieb einer Kettensäge auf einem Baum 
besteht Verletzungsgefahr.

• Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen 
Sie die Kettensäge nur, wenn Sie auf festem, 
sicherem und ebenem Grund stehen. Rutschiger 
Untergrund oder instabile Standflächen wie auf ei-
ner Leiter können zum Verlust des Gleichgewichts 
oder zum Verlust der Kontrolle über die Kettensäge 
führen.

• Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Span-
nung stehenden Astes damit, dass dieser zu-
rückfedert. Wenn die Spannung in den Holzfasern 
freikommt, kann der gespannte Ast die Bedienper-
son treffen und/oder die Kettensäge der Kontrolle 
entreißen.

• Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden 
von Unterholz und jungen Bäumen. Das dünne 
Material kann sich in der Sägekette verfangen und 
auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht 
bringen.

• Tragen Sie die Kettensäge am vorderen Griff 
im ausgeschalteten Zustand, die Sägekette von 
Ihrem Körper abgewandt. Bei Transport oder 
Aufbewahrung der Kettensäge stets die Schutz-
abdeckung aufziehen. Sorgfälltiger Umgang mit 
der Kettensäge verringert die Wahrscheinlichkeit 
einer versehentlichen Berührung mit der laufenden 
Sägekette.

• Befolgen Sie die Anweisungen für die Schmie-
rung, die Kettenspannung und das Wechseln 
von Zubehör. Eine unsachgemäß gespannte oder 
geschmierte Sägekette kann entweder reißen oder 
das Rückschlagrisiko erhöhen.

• Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von 
Öl und Fett. Fettige, ölige Griffe sind rutschig und 
führen zum Verlust der Kontrolle.
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• Nur Holz sägen. Die Kettensäge nicht für Arbeiten 
verwenden, für die sie nicht bestimmt ist – Bei-
spiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum 
Sägen von Plastik, Mauerwerk oder Baumateria-
lien, die nicht aus Holz sind. Die Verwendung der 
Kettensäge für nicht bestimmungsgemäße Arbeiten 
kann zu gefährlichen Situationen führen.

8)  Ursachen und Vermeidung eines Rückschlags:
Rückschlag	 kann	 auftreten,	 wenn	 die	 Spitze	 der	 Füh-
rungsschiene	einen	Gegenstand	berührt	oder	wenn	das	
Holz	sich	biegt	und	die	Sägekette	im	Schnitt	festklemmt.
Eine	Berührung	mit	der	Schienenspitze	kann	in	manchen	
Fällen	 zu	 einer	 unerwarteten	 nach	 hinten	 gerichteten	
Reaktion	führen,	bei	der	die	Führungsschiene	nach	oben	
und	in	Richtung	der	Bedienperson	geschlagen	wird.
Das	Verklemmen	 der	 Sägekette	 an	 der	Oberkante	 der	
Führungsschiene	 kann	 die	 Schiene	 heftig	 in	 Bediener-
richtung	zurückstoßen.
Jeder	 dieser	 Reaktionen	 kann	 dazu	 führen,	 dass	 Sie	
die	 Kontrolle	 über	 die	 Säge	 verlieren	 und	 sich	 mögli-
cherweise	 schwer	 verletzen.	 Verlassen	 Sie	 sich	 nicht	
ausschließlich	 auf	 die	 in	 der	 Kettensäge	 eingebauten	
Sicherheitseinrichtungen.	Als	Benutzer	einer	Kettensäge	
sollten	Sie	verschiedene	Maßnahmen	ergreifen,	um	un-
fall-	und	verletzungsfrei	arbeiten	zu	können.
Ein	 Rückschlag	 ist	 die	 Folge	 eines	 falschen	 oder	 feh-
lerhaften	 Gebrauchs	 des	 Elektrowerkzeugs.	 Er	 kann	
durch	 geeignete	 Vorsichtsmaßnahmen,	 wie	 nachfolgen	
beschrieben,	verhindert	werden:		 
• Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, 

wobei Daumen und Finger die Griffe des Ket-
tensäge umschließen. Bringen Sie Ihren Körper 
und die Arme in eine Stellung, in der Sie den 
Rückschlagkräften standhalten können. Wenn 
geeignete Maßnahmen getroffen werden, kann die 
Bedienperson die Rückschlagkräfte beherrschen. 
Niemals die Kettensäge loslassen.

• Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung 
und sägen Sie nicht über Schulterhöhe. Dadurch 
wird ein unbeabsichtigtes Berühren mit der Schie-
nenspitze vermieden und eine bessere Kontrolle der 
Kettensäge in unerwarteten Situationen ermöglicht.

• Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschrie-
bene Ersatzschienen und Sägeketten. Falsche 
Ersatzschienen und Sägeketten können zum Reißen 
der Kette und/oder zu Rückschlag führen.

• Halten Sie sich an die Anweisungen des Her-
stellers für das Schärfen und die Wartung der 
Sägekette. Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhöhen die 
Neigung zum Rückschlag.

• Legen Sie die Anschlussleitung so, dass sie während 
des Sägens nicht von Ästen oder Ähnlichem erfasst 
wird.

Wichtige Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit

A) Allgemeine Gefahrenhinweise
1.	 Kinder	 und	 Jugendliche	 unter	 18	 Jahren	 dürfen	

Elektrokettensägen	nicht	bedienen.	Ausnahme:	Aus-
zubildende	Jugendliche	über	16	Jahre	unter	Aufsicht	
eines	Fachkundigen.

2.	 Die	 Kettensäge	 darf	 nur	 von	 Personen	 mit	 aus-
reichender	Erfahrung	bedient	werden.	

3.	 Bewahren	Sie	diese	Gebrauchsanweisung	stets	zu-
sammen	mit	der	Kettensäge	auf.

4.	 Verleihen	oder	verschenken	Sie	die	Kettensäge	nur	
an	 Personen,	 die	 mit	 dem	Gebrauch	 vertraut	 sind.	
Bitte	 übergeben	 Sie	 dazu	 jeweils	 auch	 diese	 Ge-
brauchsanweisung.

B) Hinweise zum sicheren Betrieb der Kettensäge
5.	 Achtung!	Vor	erstmaligem	Gebrauch	der	Kettensäge	

lesen	 Sie	 bitte	 die	 Gebrauchsanweisung	 sorgfältig	
durch	und	lassen	Sie	sich	im	Gebrauch	einweisen.

6.	 Bewahren	 Sie	 Ihre	 Elektrowerkzeuge	 sicher	 auf.	
Unbenutzte	Elektrowerkzeuge	 sollten	 an	 einem	 tro-
ckenen,	hochgelegenen	oder	abgeschlossenem	Ort,	
außerhalb	 der	 Reichweite	 von	 Kindern,	 abgelegt	
werden.	

7.	 Kontrollieren	 Sie	 Verlängerungskabel	 regelmäßig	
und	ersetzen	Sie	sie,	wenn	sie	beschädigt	sind.	

8.	 Überprüfen	Sie	die	Anschlussleitung	vor	 jedem	Ge-
brauch	 auf	 Beschädigung	 oder	 Risse.	 Beschädigte	
Leitungen	müssen	ersetzt	werden.

9.	 Bei	der	Arbeit	ist	die	Kettensäge	mit	beiden	Händen	
zu	führen.

10.	Zum	Nachspannen	der	Kette	bzw.	zum	Kettenwech-
sel	 oder	 zur	 Beseitigung	 von	 Störungen	 muss	 die	
Kettensäge	vom	Stromnetz	getrennt	werden.	-	Netz-
stecker	ziehen!	

11.	Bei	 Arbeitspausen	 ist	 die	 Maschine	 so	 abzulegen,	
dass	niemand	gefährdet	wird.	Ziehen	Sie	den	Netz-
stecker	heraus.

12.	Beim	Einschalten	ist	die	Kettensäge	sicher	abzustüt-
zen	 und	 festzuhalten.	 Kette	 und	 Schwert	 müssen	
frei	stehen.	

13.	Bei	 Beschädigung	 oder	 Durchschneiden	 der	 An-
schlussleitung	ist	sofort	der	Stecker	zu	ziehen.

14.	Die	Kettensäge	darf	nur	an	Schutzkontaktsteckdosen	
und	geprüfter	 Installation	benutzt	werden.	Wir	emp-
fehlen	 die	 Verwendung	 eines	 Fehlerstromschutz-
schalters.	 Die	 Sicherung	 muss	 einen	 Wert	 von	 16	
A	 haben	 und	 darf	 nicht	 mit	 anderen	 Verbrauchern	
belastet	werden.

15.	Bei	Gebrauch	 einer	 Kabeltrommel	muss	 das	Kabel	
vollständig	abgewickelt	sein.

16.	Achten	 Sie	 darauf,	 dass	 die	Anschlussleitung	 nicht	
geknickt	oder	beschädigt	wird.

17.	Die	Kettensäge	darf	nur	komplett	montiert	in	Betrieb	
genommen	werden.	Es	dürfen	keine	Schutzeinricht-
ungen	fehlen.

18.	Schalten	 Sie	 die	 Kettensäge	 sofort	 aus,	 wenn	 Sie	
Veränderungen	an	der	Maschine	wahrnehmen.

19.	Halten	 Sie	 für	 eventuelle	 Unfälle	 stets	 einen	 Ver-
bandskasten	nach	DIN	13164	bereit.

20.	Bei	Berührung	der	Kettensäge	mit	Erdreich,	Steinen,	
Nägeln	 oder	 sonstigen	 Fremdkörpern	 bitte	 sofort	
den	 Netzstecker	 ziehen	 und	 Kette	 sowie	 Schwert	
überprüfen.

21.	Achten	 Sie	 darauf,	 dass	 kein	 Kettenöl	 ins	 Erdreich	
oder	 in	 die	 Kanalisation	 gelangt	 -	 Umweltschutz.	
Legen	Sie	die	Kettensäge	stets	auf	einer	Unterlage	
ab,	da	immer	etwas	Öl	von	Schwert	und	Kette	trop-
fen	kann.
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22.	Vermeiden	 Sie	 den	 Gebrauch	 der	 Kettensäge	 bei	
schlechten	 Wetterbedingungen,	 besonders	 wenn	
Gefahr	eines	Gewitters	besteht.

C)  Hinweise zur Rückschlaggefahr
23.	Verwenden	Sie	möglichst	einen	Sägebock.
24.	Behalten	Sie	stets	die	Schwertspitze	im	Auge
25.	Nur	 die	 laufende	 Sägekette	 zum	 Schnitt	 ansetzen,	

niemals	 bei	 aufgesetzter	 Kette	 die	 Maschine	 ein-
schalten.

26.	Sogenannte	 Stechschnitte	 mit	 der	 Schwertspitze	
dürfen	 nur	 von	 geschultem	 Personal	 durchgeführt	
werden.

D)  Hinweise zur sicheren Arbeitstechnik
27.	Das	Arbeiten	auf	Leitern	,	Arbeitsgerüsten	oder	Bäu-

men	stehend	ist	verboten.
28.	Sorgen	Sie	dafür,	 dass	sich	das	Holz	während	des	

Schneidens	nicht	verdrehen	kann.
29.	Achten	 Sie	 auf	 gesplittertes	 Holz.	 Beim	 Sägen	 be-

steht	 Verletzungsgefahr	 durch	 mitgerissene	 Holz-
späne.

30.	Benutzen	Sie	die	Kettensäge	nicht	zum	Hebeln	oder	
Bewegen	von	Holz.

31.	Schneiden	Sie	nur	mit	der	Unterseite	des	Schwertes.	
Beim	 Schneiden	 mit	 der	 Oberseite	 wird	 die	 Kette	
zurückgestoßen	in	Richtung	des	Sägeführers.

32.	Achten	Sie	darauf,	dass	das	Holz	frei	ist	von	Steinen,	
Nägeln	oder	sonstigen	Fremdkörpern.

33.	Wir	empfehlen,	dass	ein	Erstbenutzer	eine	praktische		
Einweisung	in	den	Gebrauch	der	Kettensäge	und	die	
Personenschutzausrüstung	 	 von	 	 einer	 erfahrenen	
Bedienperson	 	 erhalten	 	 sollte	 	 und	 	 zunächst	 das	
Schneiden	von	Rundholz	auf	einem	Sägebock	oder	
Gestell	üben	sollte.

34.	Vermeiden	Sie	die	Berührung	der	laufenden	Säge	mit	
Erdboden	und	Drahtzäunen.

Inbetriebnahme

1. Öltank füllen (Abb.	1)
Die	 Kettensäge	 darf	 niemals	 ohne	 Kettenöl	 betrieben	
werden,	 da	 dies	 zur	Beschädigung	 von	Kette,	Schwert	
und	Motor	führt.	Bei	Betrieb	ohne	Kettenöl	wird	im	Falle	
der	Beschädigung	jeder	Garantieanspruch	abgelehnt.
Verwenden Sie bitte nur Sägekettenöl auf biolo-
gischer Basis, welches 100 % biologisch abbaubar 
ist.	
Bio-Sägekettenöl	bekommen	Sie	überall	im	Fachhandel.	
Verwenden	Sie	kein	Altöl.	Dies	 führt	 zur	Beschädigung	
Ihrer	Kettensäge	und	zum	Verlust	der	Garantie.	
•	 Zum	 Füllen	 des	 Öltanks	 ziehen	 Sie	 bitte	 den	 Netz-
stecker.

•	 Öffnen	 Sie	 den	 Drehverschluss	 und	 legen	 Sie	 ihn	
so	 ab,	 dass	 die	 Dichtung	 im	 Tankverschluss	 nicht	
verloren	geht.

•	 Füllen	Sie	ca.	150	ml	Öl	mit	einem	Trichter	in	den	Tank	
und	drehen	Sie	den	Tankverschluss	fest	zu.

•	 Der	 Ölstand	 lässt	 sich	 am	 Sichtfenster	 1	 erkennen.	
Wollen	Sie	die	Maschine	längere	Zeit	nicht	benutzen,	
entfernen	Sie	bitte	das	Kettenöl	aus	dem	Öltank.

•	 Vor	dem	Transport	oder	Versand	der	Kettensäge	sollte	
ebenfalls	der	Öltank	geleert	werden.

•	 Vor	 Arbeitsbeginn	 Funktion	 der	 Kettenschmierung	
überprüfen.	 Säge	 mit	 montierter	 Schneidgarnitur	
einschalten	 und	 bei	 genügend	 Abstand	 über	 einen	
hellen	Grund	halten	(Vorsicht,	keine	Bodenberührung!).	
Zeigt	sich	eine	Ölspur,	arbeitet	die	Kettenschmierung	
einwandfrei.

•	 Legen	Sie	nach	Gebrauch	die	Kettensäge	waagerecht	
auf	 eine	 saugfähige	 Unterlage	 ab.	 Es	 können	 durch	
die	Ölverteilung	 an	Schwert,	 Kette	 und	Antrieb	 noch	
einige	Tropfen	Öl	austreten.

2. Montage von Schwert und Kette (Abb.	2	-	4)
Achtung! Verletzungsgefahr. Benutzen Sie bei 
der Montage der Kette Sicherheitshandschuhe.

•	 Legen	Sie	die	Kettensäge	auf	eine	stabile	Unterlage.
•	 Lösen	Sie	 die	Befestigungsmutter	 und	 entfernen	Sie	
diese.	Schutzkappe	vorher	abziehen.

•	 Ziehen	Sie	den	Ritzeldeckel	ab.
•	 Legen	Sie	die	Sägekette	auf	das	Schwert	auf	und	be-
achten	Sie	die	Laufrichtung	der	Kette.	Die Schneide-
zähne müssen auf der Oberseite des Schwertes 
nach vorn zeigen (siehe	Abb.	4).

•	 Legen	Sie	das	freistehende	Ende	der	Sägekette	über	
das	 Kettenantriebsrad	 (siehe	 Abb.	 2,	 B)	 und	 das	
Schwert	5	mit	dem	Langloch	über	Schwertführung	und	
Kettenspannbolzen.

•	 Beachten	Sie,	dass	der	Kettenspannbolzen	genau	 in	
der	kleinen	Öffnung	im	Schwert	sitzt	(siehe	Abb.	2,	A).	
Er	muss	durch	die	Öffnung	sichtbar	sein.

•	 Schieben	 Sie	 nun	 das	 Schwert	 zusammen	 mit	 der	
Kette	nach	vorn.	Beachten	Sie,	dass	alle	Kettenglieder	
genau	in	der	Schwertnut	sitzen	und	dass	die	Sägekette	
exakt	um	das	Kettenantriebsrad	herum	geführt	ist.

•	 Setzen	Sie	den	Ritzeldeckel	wieder	auf	und	drücken	
ihn	fest	an.

•	 Montieren	 Sie	 die	 Befestigungsmutter	 wieder.	 Die	
Befestigungsmutter	wird	zunächst	nur	handfest	ange-
zogen.

•	 Spannen	Sie	die	Kette.	Dazu	drehen	Sie	die	Ketten-
spannschraube	(siehe	Abb.3,	C)	im	Uhrzeigersinn.	Die	
Kette	sollte	so	gespannt	sein,	dass	sie	sich	etwa	3	mm	
in	der	Schwertmitte	abheben	lässt	(Abb.	4).

•	 Zum	Schluss	ziehen	Sie	die	Befestigungsmutter	mittels	
Kombischlüssel	fest	an.	Drücken	Sie	die	Schutzkappe	
auf	die	Mutter.

Die	Kettenspannung	hat	großen	Einfluss	auf	die	Lebens-
dauer	 der	 Schneidgarnitur,	 sie	 muss	 öfters	 kontrolliert	
werden.	Bei	Erwärmung	der	Kette	auf	Betriebstemperatur	
dehnt	sie	sich	aus	und	muss	nachgespannt	werden.	Eine	
neue	Sägekette	muss	öfters	nachgespannt	werden,	bis	
sie	sich	gelängt	hat.

Achtung: Während der Einlaufzeit muss die 
Kette häufiger nachgespannt werden. Sofort 
nachspannen, wenn Kette flattert oder aus der 
Nut heraustritt!

Lockern	Sie	zum	Spannen	der	Kette	die	Mutter.	Drehen	
Sie	 anschließend	 die	 Kettenspannschraube	 (Abb.3,	 C)		
auf	 der	 Frontseite	 der	 Kettensäge	 im	 Uhrzeigersinn.	
Spannen	 Sie	 die	 Kette	 so	 weit,	 dass	 sie	 sich	 in	
Schwertmitte	um	etwa	3	mm	abheben	lässt,	wie	in	Abb.	
4	gezeigt.



3. Anschluss der Kettensäge (Abb.	5	)
Wir empfehlen, die Kettensäge zusammen mit einer 
Fehlerstromschutzeinrichtung zu betreiben mit 
einem maximalen Auslösestrom von 30mA.
Dieses	 Gerät	 ist	 für	 den	 Betrieb	 an	 einem	 Stromver-
sorgungsnetz	 mit	 einer	 Systemimpedanz	 Zmax	 am	
Übergabepunkt	 (Hausanschluss)	von	maximal	0,4	Ohm	
vorgesehen.	Der	Anwender	hat	sicherzustellen,	dass	das	
Gerät	 nur	 an	 einem	 Stromversorgungsnetz	 betrieben	
wird,	das	diese	Anforderung	erfüllt.	Wenn	nötig,	kann	die	
Systemimpedanz	beim	lokalen	Energieversorgungsunter-
nehmen	erfragt	werden.

Verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, 
die für den Außengebrauch zugelassen sind 
und die nicht leichter sind als Gummischlauch-
leitungen H07 RN-F nach DIN/VDE 0282 mit 
mindestens 1,5 mm2. Sie müssen spritzwas-
sergeschützt sein. Bei Beschädigung der An-
schlussleitung dieses Gerätes darf diese nur 
durch eine vom Hersteller benannte Repara-
turwerkstatt ersetzt werden, weil Spezialwerk-
zeug erforderlich ist. Ortsveränderliche Geräte, 
die im Freien verwendet werden, sollten über 
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen 
werden.

Diese	Kettensäge	ist	zur	Sicherung	der	Anschlussleitung	
mit	 einer	 Zugentlastung	 ausgestattet.	 Verbinden	 Sie	
zunächst	 den	 Gerätestecker	 mit	 der	 Anschlussleitung.	
Bilden	 Sie	 dann	 mit	 der	 Anschlussleitung	 eine	 enge	
Schlaufe	 und	 schieben	 Sie	 diese	 durch	 die	 Öffnung	
auf	 der	Hinterseite	 des	Handgriffs.	 Legen	Sie	dann	die	
Schlaufe	über	den	Zugentlastungshaken,	wie	in	der	Abb.	
5	 gezeigt.	Die	Steckverbindung	 ist	 nun	gegen	 selbsttä-
tiges	Lösen	gesichert.	

4. Einschalten (Abb.	7)
•	 Halten	 Sie	 die	 Säge	mit	 beiden	 Händen	 fest,	 wobei	

Daumen	 und	 Finger	 die	 Griffe	 der	 Kettensäge	 um-
schließen	(Abb.	6).

•	 Drücken	Sie	mit	dem	Daumen	den	Sperrknopf	13	an	
der	Oberseite	des	hinteren	Handgriffs	nach	vorn	und	
danach	den	Betriebsschalter	9.

•	 Der	Sperrknopf	13	dient	nur	zur	Einschaltentriegelung	
und	 braucht	 nach	 dem	 Einschalten	 nicht	 weiter	 ge-
drückt	zu	werden.

•	 Zum	Ausschalten	lassen	Sie	den	Schalter	9	los.
Achtung: Die Sägekette läuft sofort mit hoher 
Geschwindigkeit an. Beim Ablegen der Säge nie 
die Kette mit Steinen oder Metallgegenständen 
in Berührung bringen.

Sicherheitsvorrichtungen an Ihrer Kettensäge

1. Kettenbremse (Abb.	8)
Diese	 Kettensäge	 ist	 mit	 einer	 mechanischen	 Ketten-
bremse	 ausgerüstet.	 Im	 Falle	 des	 Hochschlagens	 der	
Säge	 durch	 Berühren	 der	 Schwertspitze	mit	 Holz	 oder	
einem	festen	Gegenstand	wird	der	Antrieb	der	Sägekette	
durch	Auslösen	 des	Handschutz	 4	 sofort	 gestoppt,	 der	
Motor	 läuft	 dabei	 weiter.	 Der	 Bremsvorgang	 wird	 aus-
gelöst,	 indem	 Ihr	Handrücken	 am	 vorderen	Handgriff	 2	
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gegen	den	Handschutz	4	drückt.	Die	Kettenbremse	sollte	
vor	Einsatz	der	Säge	auf	ihre	Funktion	geprüft	werden.

Achtung: Beim Lösen der Kettenbremse 
(Handschutz nach hinten in Richtung Hand-
griff ziehen und einrasten) darf kein Schalter 
gedrückt sein!

Achten Sie darauf, dass vor Inbetriebnahme der 
Kettensäge immer der Handschutz 4 in der Betriebs-
position eingerastet ist. Dazu Handschutz nach hin-
ten ziehen in Richtung Handgriff.

2. Auslaufbremse
Diese	Kettensäge	ist	nach	den	neusten	Vorschriften	mit	
einer	mechanischen	Auslaufbremse	ausgestattet.	Diese	
ist	mit	der	Kettenbremse	gekoppelt	und	bewirkt	ein	Ab-
bremsen	der	 laufenden	Kette,	nachdem	die	Kettensäge	
ausgeschaltet	wird.
Ihre	Funktion	wird	mit	Loslassen	des	Ein/Aus-Schalters	
in	Kraft	gesetzt.	Diese	Auslaufbremse	verhindert	die	Ver-
letzungsgefahr	durch	die	nachlaufende	Kette.

3. Kettenfangbolzen (Abb.	9)
Diese	 Kettensäge	 ist	 mit	 einem	 Kettenfangbolzen	 (14)	
ausgerüstet.	 Falls	 es	 während	 des	 Sägebetriebes	 zum	
Kettenbruch	kommen	sollte,	 fängt	der	Kettenbolzen	das	
schlagende	Kettenende	ab	und	verhindert	dadurch	Ver-
letzungen	an	der	Hand	des	Sägeführers.

Erläuterung der richtigen Vorgehensweise bei 
den grundlegenden Arbeiten Fällen, Entasten 
und Durchsägen (Ablängen) (Abb.	10	-	16)

a) Baum fällen 
Wird	 von	 zwei	 oder	 mehreren	 Personen	 gleichzeitig	
zugeschnitten	 und	 gefällt,	 so	 sollte	 der	 Abstand	 zwi-
schen	 den	 fällenden	 und	 zuschneidenden	 Personen	
mindestens	die	doppelte	Höhe	des	zu	fällenden	Baumes	
betragen.	Beim	Fällen	von	Bäumen	ist	darauf	zu	achten,	
dass	andere	Personen	keiner	Gefahr	ausgesetzt	werden,	
keine	 Versorgungsleitungen	 getroffen	 und	 keine	 Sach-
schäden	 verursacht	 werden.	 Sollte	 ein	 Baum	mit	 einer	
Versorgungsleitung	 in	 Berührung	 kommen,	 so	 ist	 das	
Versorgungsunternehmen	sofort	in	Kenntnisn	zu	setzen.	
Bei	 Sägearbeiten	 am	 Hang	 sollte	 sich	 der	 Bediener	
der	 Kettensäge	 im	Gelände	 oberhalb	 des	 zu	 fällenden	
Baums	aufhalten,	da	der	Baum	nach	dem	Fällen	wahr-
scheinlich	bergab	rollen	oder	rutschen	wird.
Vor	 dem	Fällen	 sollte	 ein	 Fluchtweg	 geplant	 und	wenn	
nötig	 freigemacht	werden.	Der	Fluchtweg	sollte	von	der	
erwarteten	 Falllinie	 aus	 schräg	 nach	 hinten	wegführen,	
wie	in	Bild	10	dargestellt.	
Vor	dem	Fällen	sind	die	natürliche	Neigung	des	Baumes,	
die	Lage	größerer	Äste	und	die	Windrichtung	in	Betracht	
zu	 ziehen,	 um	 die	 Fallrichtung	 des	 Baumes	 beurteilen	
zu	können.	
Schmutz,	 Steine,	 lose	 Rinde,	 Nägel,	 Klammern	 und	
Draht	sind	vom	Baum	zu	entfernen.	

b) Kerbschnitt setzen 
Sägen	Sie	im	rechten	Winkel	zur	Fallrichtung	eine	Kerbe	



mit	 einer	Tiefe	 von	1/3	 des	Baumdurchmessers,	wie	 in	
Bild	11	gezeigt.	Zuerst	 den	unteren	waagrechten	Kerb-
schnitt	 durchführen.	Dadurch	wird	das	Einklemmen	der	
Sägekette	 oder	 der	 Führungsschiene	 beim	Setzen	 des	
zweiten	Kerbschnitts	vermieden.	

c) Fällschnitt setzen 
Den	Fällschnitt	mindestens	50	mm	oberhalb	des	waag-
rechten	 Kerbschnitts	 ansetzen,	 wie	 in	 Bild	 11	 gezeigt.	
Den	 Fällschnitt	 parallel	 zum	 waagrechten	 Kerbschnitt	
ausführen.	 Den	 Fällschnitt	 nur	 so	 tief	 einsägen,	 dass	
noch	ein	Steg	(Fällleiste)	stehen	bleibt,	der	als	Scharnier	
wirken	 kann.	Der	 Steg	 verhindert,	 dass	 sich	 der	 Baum	
dreht	 und	 in	 die	 falsche	 Richtung	 fällt.	 Sägen	 Sie	 den	
Steg	nicht	durch.	
Bei	Annäherung	des	Fällschnitts	an	den	Steg	sollte	der	
Baum	 zu	 fallen	 beginnen.	 Wenn	 sich	 zeigt,	 dass	 der	
Baum	 möglicherweise	 nicht	 in	 die	 gewünschte	 Rich-
tung	 fällt	 oder	 sich	 zurückneigt	 und	die	Sägekette	 fest-
klemmt,	 den	 Fällschnitt	 unterbrechen	 und	 zur	 Öffnung	
des	 Schnitts	 und	 zum	 Umlegen	 des	 Baumes	 in	 die	
gewünschte	 Falllinie	 Keile	 aus	 Holz,	 Kunststoff	 oder	
Aluminium	verwenden.
Wenn	 der	 Baum	 zu	 fallen	 beginnt,	 die	 Kettensäge	 aus	
dem	 Schnitt	 entfernen,	 ausschalten,	 ablegen	 und	 den	
Gefahrenbereich	über	 den	geplanten	Fluchtweg	 verlas-
sen.	Auf	herunterfallende	Äste	achten	und	nicht	stolpern.	

d) Entasten 
Hierunter	 versteht	 man	 das	 Abtrennen	 der	 Äste	 vom	
gefällten	 Baum.	 Beim	 Entasten	 größere	 nach	 unten	
gerichtete	 Äste,	 die	 den	 Baum	 stützen,	 vorerst	 stehen	
lassen.	Kleinere	Äste,	gemäß	Bild	12,	mit	einem	Schnitt	
trennen.	 Äste,	 die	 unter	 Spannung	 stehen,	 sollten	 von	
unten	nach	oben	gesägt	werden,	um	ein	Einklemmen	der	
Säge	zu	vermeiden.	

e) Baumstamm ablängen 
Hierunter	versteht	man	das	Teilen	des	gefällten	Baumes	
in	Abschnitte.	Achten	Sie	auf	 lhren	 sicheren	Stand	und	
die	 gleichmäßige	 Verteilung	 lhres	 Körpergewichts	 auf	
beide	Füße.	Falls	möglich,	sollte	der	Stamm	durch	Äste,	
Balken	oder	Keile	unterlegt	und	gestützt	sein.	Folgen	Sie	
den	einfachen	Anweisungen	für	leichtes	Sägen.	
Wenn	die	gesamte	Länge	des	Baumstammes	gleichmä-
ßig	 aufliegt,	 wie	 in	 Bild	 13	 gezeigt,	 wird	 von	 oben	 her	
gesägt.	
Wenn	 der	 Baumstamm	 an	 einem	Ende	 aufliegt,	 wie	 in	
Bild	14	gezeigt,	zuerst	1/3	des	Stammdurchmessers	von	
der	Unterseite	her	sägen,	dann	den	Rest	von	oben	auf	
Höhe	des	Unterschnitts.
Wenn	der	Baumstamm	an	beiden	Enden	aufliegt,	wie	in	
Bild	15	gezeigt,	zuerst	1/3	des	Stammdurchmessers	von	
der	Oberseite	her	sägen,	dann	2/3	von	der	Unterseite	auf	
Höhe	des	Oberschnitts.	
Bei	 Sägearbeiten	 am	 Hang	 stets	 oberhalb	 des	 Baum-
stammes	stehen,	wie	in	Bild	16	gezeigt.	Um	im	Moment	
des	“Durchsägens“	die	volle	Kontrolle	zu	behalten,	gegen	
Ende	 des	 Schnitts	 den	Anpressdruck	 reduzieren,	 ohne	
den	festen	Griff	an	den	Handgriffen	der	Kettensäge	zu	lö-
sen.	Darauf	achten,	dass	die	Sägekette	nicht	den	Boden	
berührt.	Nach	Fertigstellung	des	Schnitts	 den	Stillstand	

der	Sägekette	abwarten,	bevor	man	die	Kettensäge	dort	
entfernt.		Den	Motor	der	Kettensäge	immer	ausschalten,	
bevor	man	von	Baum	zu	Baum	wechselt.

Wartung und Pflege

Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten ist immer der 
Netzstecker zu ziehen.
•	 Reinigen	Sie	 jeweils	nach	Gebrauch	 Ihre	Kettensäge	
von	Sägespänen	und	Öl.	Achten	Sie	besonders	darauf,	
dass	die	Luftschlitze	für	die	Motorkühlung	im	Gehäuse	
der	Kettensäge	frei	sind	(Gefahr	der	Überhitzung).

•	 Bei	 starker	 Verschmutzung	 der	 Sägekette	 bzw.	 bei	
Verharzung	muss	 die	 Kette	 demontiert	 und	 gereinigt	
werden.	 Legen	Sie	 die	Kette	 dazu	einige	Stunden	 in	
ein	Gefäß	mit	Kettensägenreiniger.	Danach	mit	klarem	
Wasser	 abspülen	 und	 falls	 die	 Kette	 nicht	 sofort	
benutzt	 wird,	 diese	 mit	 Service	 Spray	 oder	 einem	
handelsüblichen	Antikorrosionsspray	behandeln.	

•	 Nur	bei	Verwendung	von	Bio-Kettenöl:	Da	einige	Bio-
Ölsorten	 nach	 längerer	 Zeit	 zu	 Verkrustung	 neigen	
können,	 sollte	 das	 Ölsystem	 vor	 längerer	 Lagerung	
der	Kettensäge	durchgespült	werden.	Füllen	Sie	dazu	
Kettensägenreiniger	 bis	 zur	Hälfte	 (ca.	 70	ml)	 in	den	
geleerten	 Öltank	 und	 verschließen	 Sie	 diesen	 wie	
gewohnt.	 Schalten	 Sie	 anschließend	 die	 Kettensäge	
ohne	 montiertes	 Schwert	 und	 Kette	 solange	 ein,	
bis	 die	 ganze	 Spülflüssigkeit	 aus	 der	 Ölöffnung	 der	
Kettensäge	 ausgetreten	 ist	 Vor	 erneutem	 Gebrauch	
der	Kettensäge	unbedingt	wieder	Öl	einfüllen.

•	 Säge	nicht	im	Freien	oder	in	feuchten	Räumen	lagern.
•	 Prüfen	Sie	nach	jedem	Gebrauch	alle	Teile	der	Ketten-
säge	auf	Verschleiß,	insbesondere	Kette,	Schwert	und	
Kettenantriebsrad.

•	 Achten	 Sie	 immer	 auf	 richtige	 Spannung	 der	 Säge-
kette.	 Eine	 zu	 locker	 sitzende	 Kette	 kann	 bei	
Betrieb	 abspringen	 und	 zu	 Verletzungen	 führen.	 Bei	
Beschädigung	 der	 Kette	 muss	 diese	 sofort	 ersetzt	
werden.	 Die	 Mindestlänge	 der	 Schneidezähne	 sollte	
mindestens	4	mm	betragen.	

•	 Überprüfen	 Sie	 das	 Motorgehäuse	 und	 das	 An-
schlusskabel	 nach	 Gebrauch	 auf	 Beschädigung.	 Bei	
Anzeichen	 einer	 Beschädigung	 übergeben	 Sie	 bitte	
Ihre	Kettensäge	einer	Fachwerkstatt	bzw.	dem	Werks-
kundendienst.

•	 Überprüfen	Sie	bei	jedem	Gebrauch	Ihrer	Kettensäge	
den	Ölstand	und	die	Ölung.	Fehlende	Ölung	führt	zur	
Beschädigung	von	Kette,	Schwert	und	Motor.

•	 Überprüfen	Sie	vor	jedem	Gebrauch	Ihrer	Kettensäge	
die	 Schärfe	 der	 Kette.	 Stumpfe	 Ketten	 führen	 zur	
Überhitzung	des	Motors.

•	 Da	 zum	 Schärfen	 einer	 Sägekette	 einige	 Fach-
kenntnisse	erforderlich	sind,	empfehlen	wir,	das	Nach-
schärfen	 von	 einer	 Fachwerkstatt	 durchführen	 zu	
lassen.

Bei technischen Problemen

•	 Maschine läuft nicht an: Steckdose	 überprüfen,	
ob	Spannung	 vorhanden.	 Verlängerungsleitung	 über-
prüfen	 auf	 Unterbrechung.	 Sollte	 dies	 zu	 keinem	
Ergebnis	 führen,	 geben	 Sie	 die	 Kettensäge	 in	 die	
Fachwerkstatt	oder	zum	Werkskundendienst.
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•	 Kette läuft nicht: Stellung	 des	 Handschutzes	 über-
prüfen	 (siehe	 Abb.	 8).	 Kette	 läuft	 nur	 bei	 gelöster	
Bremse.

•	 Starke Funkenbildung am Motor:	Motor	oder	Kohle-
bürste	 beschädigt.	 Geben	 Sie	 die	 Kettensäge	 in	 die	
Fachwerkstatt	oder	zum	Werkskundendienst.

•	 Öl fließt nicht:	Kontrollieren	Sie	den	Ölstand.	Reinigen	
Sie	die	Öldurchflussöffnungen	im	Schwert	(siehe	auch	
entsprechende	 Hinweise	 unter	Wartung	 und	 Pflege).	
Falls	 dies	 zu	 keinem	 Erfolg	 führt,	 geben	 Sie	 Ihre	
Kettensäge	 zum	 Werkskundendienst	 oder	 in	 eine	
Fachwerkstatt.

Achtung: Weitere Wartungs- und Reparaturar-
beiten als in dieser Gebrauchsanweisung an-
gegeben, dürfen nur durch autorisierte Fach-
kräfte bzw. den Werkskundendienst durchge-
führt werden.
Achtung: Bei Beschädigung der Anschlusslei-
tung dieses Gerätes darf diese nur durch eine 
vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt 
oder vom Werkskundendienst ausgetauscht 
werden, da hierfür Spezialwerkzeug erforder-
lich ist.

Reparaturdienst

Der Service erfolgt über die Firma Mountfield, deren Läden, 
spezialisierten Dienstleistern und über deren Händler. 
Die Adresse und Telefonnummer der nächstgelegenen 
Servicewerkstatt finden Sie in der Garantiekarte, im 
Telefonbuch "Gelbe Seiten" unter "Garten-Werkzeuge 
und Maschinen", auf der Webseite: www.mountfield.cz / 
Service-Center oder in ihrem Katalog.

Entsorgung und Umweltschutz

Wenn	Ihr	Gerät	eines	Tages	unbrauchbar	wird	oder	Sie	
es	nicht	mehr	benötigen,	geben	Sie	das	Gerät	bitte	auf	
keinen	Fall	 in	den	Hausmüll,	sondern	entsorgen	Sie	es	
umweltgerecht.	Geben	Sie	das	Gerät	bitte	 in	einer	Ver-
wertungsstelle	ab.	Kunststoff-	und	Metallteile	können	hier	
getrennt	 und	 der	 Wiederverwertung	 zugeführt	 werden.	
Auskunft	 hierzu	 erhalten	 Sie	 auch	 in	 Ihrer	 Gemeinde-	
oder	Stadtverwaltung.

Ersatzteile 

Ersatzschwert	(350	mm)	 Art.-Nr.	27111561
Ersatzkette	(350	mm)	 Art.-Nr.	27111010
Ersatzschwert	(400	mm)	 Art.-Nr.	27111063
Ersatzkette	(400	mm)	 Art.-Nr.	27110997

Gewährleistung- und Garantiebedingungen

Für	dieses	Elektrowerkzeug	 leisten	wir	unabhängig	von	
den	Verpflichtungen	des	Händlers	aus	dem	Kaufvertrag	
gegenüber	dem	Endabnehmer	wie	folgt	Garantie:	
Die	Garantiezeit	beträgt	24	Monate	und	beginnt	mit	der	
Übergabe	 die	 durch	 Originalkaufbeleg	 nachzuweisen	
ist.	 Bei	 kommerziellem	 Einsatz	 sowie	 Verleih	 reduziert	
sich	 die	 Garantiezeit	 auf	 12	 Monate.	 Ausgenommen	

von	 der	Garantie	 sind	Verschleißteile	 und	Schäden	 die	
durch	 Verwendung	 falscher	 Zubehörteile,	 Reparaturen	
mit	Nichtoriginalteilen,	Gewaltanwendungen,	Schlag	und	
Bruch	 sowie	 mutwillige	 Motorüberlastung	 entstanden	
sind.	 Garantieaustausch	 erstreckt	 sich	 nur	 auf	 defekte	
Teile,	 nicht	 auf	 komplette	 Geräte.	 Garantiereparaturen	
dürfen	 nur	 von	 autorisierten	 Werkstätten	 oder	 vom	
Werkskundendienst	durchgeführt	werden.	Bei	Fremdein-
griff	erlischt	die	Garantie.	
Porto,	Versand-	 und	Nachfolgekosten	 gehen	 zu	 Lasten	
des	Käufers.

EG-Konformitätserklärung

Wir, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-6483� Mün-ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-6483� Mün-
ster,	 erklären	 in	 alleiniger	 Verantwortung,	 dass	 die	
Kettensägen EKS 1500-35 und EKS 1800-40, auf	
die	 sich	 diese	 Erklärung	 bezieht,	 den	 einschlägigen	
Sicherheits-	 und	 Gesundheitsanforderungen	 der	 EG-
Richtlinien	2006/42/EG	 (Maschinenrichtlinie),	2004/108/
EG	 (EMV-Richtlinie)	 und	 2000/14/EG	 (Geräuschrichtli-
nie)	entsprechen.	Zur	sachgerechten	Umsetzung	der	 in	
den	EG-Richtlinien	genannten	Sicherheits-	und	Gesund-
heitsanforderungen	 wurden	 folgende	 Normen	 und/oder	
technische	Spezifikation(en)	herangezogen: 
EN 60745-2-13:200�; EN 60745-1:200�
ISO 13772:200�
EN55014-1:2006;EN55014-2:1��7+A1:2001+A2:2008 
EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008 
EN ISO 3744; EN ISO 22868
Baumusterprüfbescheinigung: 10SHW1772-02 
Intertek Deutschland GmbH (NB �05)
gemessener	Schallleistungspegel	LWA				104,7	dB	(A)
garantierter	Schallleistungspegel	LWA					107.0	dB	(A)
Konformitätsbewertungsverfahren	nach	Anhang	V	/	
Richtlinie	2000/14/EG
Das	Baujahr	 ist	 auf	dem	Typschild	aufgedruckt	und	zusätzlich	anhand	
der	fortlaufenden	Seriennummer	feststellbar.

Münster,		15.12.2010			

Gerhard	Knorr,	Technische	Leitung	Ikra	GmbH
CE-Konformitätsbevollmächtigter	Mogatec	GmbH

Aufbewahrung	der	technischen	Unterlagen:	Gerhard	Knorr,	Kärcher-
straße		57,	DE-64839	Münster
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CZ-2

Pøedmluva k návodu k obsluze
Tento návod k obsluze má ulehčit poznání přístroje, jakož i využití jemu odpovídajících možností nasazení. Návod k 
obsluze obsahuje důležité informace, jak přístroj odborně a hospodárně využívat, a tím se vyvarovat úrazům, vyhnout 
se opravám a prostojům a zvýšit spolehlivost a životnost přístroje.
Návod k obsluze musí být pokaždé k dispozici pří použití přístroje.
Návod k obsluze si musí přečíst a dodržovat každá osoba, která byla pověřena prací s přístrojem, jako např. ovládá-
ním přístroje, údržbou anebo dopravou přístroje.
Kromě návodu k obsluze se v zemi použití, jakož i na místě nasazení platných a závazných pravidel předcházení 
úrazům, musí dodržovat i uznaná odborně-technická pravidla pro bezpečnou a odbornou práci, jakož i bezpečnostní 
předpisy patřičných cechovních spolků.

Technické údaje
Přístroje jsou zkonstruované podle předpisů, DIN EN 60745-2-13, a v plné míře vyhovují předpisům Zákona o 
bezpečnosti přístrojů a produktů. 

Model   EKS 1500-35  EKS 1800-40 
jmenovitý příkon  V- 230-240                   230-240   
jmenovitý kmitočet     Hz 50 50
pojistka (pomalá)   A 16 16
jmenovitý výkon     W 1500 1800
délka lišty            mm 360 405
délka řezu                            mm 340 380
typ řetězu  91 PJ 052X 91 PJ 057X
rychlost řetězu         m/sek. cca 13.5 cca 13,5 
hmotnost                     kg 4,2 4,3 
olej  ml 140 140

Všechny modely s automatickým mazáním řetězu jakož i s mechanickou brzdou řetězu a brzdou doběhu. 

Ochranná třída: II/DIN EN 60745/VDE 0740

Odrušení jiskření: EN 55014

Údaje k emisím hluku podle zákona o bezpečností přístrojů a produktů GPSG  resp. EU-směrnice o strojích

Hodnoty hlukové emise:  EN 60745-2-13:   hladina akustického tlaku podle LpA         97 dB (A)  K 3,0 dB(A)
Měrné hodnoty chvění podle  EN 60745-2-13          3,35 m/s2     K 1,5 m/s2   

Pozor: tato øetìzová pila je urèena pouze k øezání døeva!

Elektrická øetìzová pila  

1 Použijte ochranu očí a sluchu!
2 Varování!
3 Přečtěte si návod k použití!
4 Tento elektrický přístroj nevystavujte dešti!
5 Při poškození nebo přeseknutí přívodního kabelu ihned vytáhněte vidlici ze zásuvky!
6  Pozor, nebezpečí zpětného vrhu!
7  Držte oběma rukama!
8  Pozor! Ochrana životního prostředí ! Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním/komunálním 

odpadem. Vysloužilý přístroj je zapotřebí odevzdat ve sběrně, zabývající se ekologickou likvidací odpadu. 

Informaèní piktogramy umístìné na sekaèce

       1                2              3          4       5 6 7                   8



Všeobecné bezpeènostní pokyny

Základní informace o hlučnosti stroje: hladina akustic-
kého tlaku v místě obsluhy může při práci dosáhnout až 
80 dB(A). V takovém případě se doporučuje používat 
osobní ochranné pomůcky na ochranu sluchu (např. 
chrániče sluchu).
Pozor: Ochrana proti hluku! Dodržujte při uvedení do 
provozu regionální předpisy.

Všeobecné bezpeènostní pokyny pro elektric-
ké náøadí 

Varování! Proètìte si všechna bezpeènostní 
upozornìní a pokyny. Opomenutí při dodržování 
těchto bezpečnostních upozornění a pokynů mo-
hou mít za následek elektrický úder, požár a / nebo 
těžká poranění .

Uschovejte si všechna bezpeènostní upozornìní a 
pokyny k budoucímu použití. 

V těchto bezpečnostních upozorněních používaný pojem 
„elektrické nářadí“ se vztahuje na elektrické nářadí napá-
jené ze sítě (se síťovými kabely) a na elektrické nářadí 
napájené akumulátory (bez síťových kabelů).

1)  Bezpeènost na pracovišti

a) Udržujte svůj pracovní úsek èistý a dobøe osvìt-
lený. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní úseky 
mohou zapříčinit nehody. 

b) S elektrickým náøadím nepracujte v prostøedí 
s nebezpeèím výbuchu, ve kterém se vyskytují 
hoølavé kapaliny, plyny nebo prášky. Elektrické 
nářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry 
zapálit. 

c) Dbejte na to, aby pøi práci s elektrickým náøadím 
byly dìti a jiné osoby v bezpeèné vzdálenosti. V 
případě odvrácení pozornosti můžete ztratit kontro-
lu nad přístrojem. 

2)   Elektrická bezpeènost 

a) Pøipojovací vidlice elektrického náøadí se musí 
hodit do zásuvky. Vidlice nesmí být v žádném 
pøípadì  zmìnìná. Nepoužívejte žádné adap-
térové zástrèky spoleènì s pøístroji, které mají 
ochranné uzemnìní. Nezměněné vidlice a vhodné 
zásuvky snižují riziko elektrického úderu. 

b) Vyhýbejte se tìlesnému kontaktu s uzemnìný-
mi povrchy jako rourami, topeními, kamny a 
lednicemi. V případě, že je tělo uzemněno, je riziko 
elektrického úderu vyšší. 

c) Pøístroj nevystavujte dešti nebo mokrému pro-
støedí. Vniknutí vody do elektrického přístroje 
zvyšuje riziko elektrického úderu. 

d) Nepoužívejte kabel na jiné jako urèené úèely, 
nepøenášejte ani nezavìšujte pøístroj za kabel 
a ani nevytahujte vidlici ze zásuvky za kabel. 
Chraňte kabel pøed vysokými teplotami, olejem, 
ostrými hranami nebo pohyblivými èástmi pøí-
stroje. Poškozené nebo pokroucené kabely zvyšují 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

e) Pokud s elektrickým pøístrojem pracujete ven-
ku, používejte pouze takové prodlužovaní ka-

bely, které jsou urèené k použití venku. Použití 
kabelu určeného k použití venku snižuje riziko 
elektrického úderu.

f) Pokud se nedá vyhnout použití elektrického 
náøadí ve vlhkém prostøedí, používejte napájení 
chránìné proudovým chránièem (RCD). Použí-
vání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. 

3)   Bezpeènost osob 

a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co dìláte, 
pøistupujte k práci s elektrickým náøadím s 
rozvahou. Nepoužívejte elektrické náøadí, jste-li 
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu 
nebo léků. Malý moment nepozornosti při práci s 
elektrickým nářadím může mít za následek vážná 
zranění. 

b) Používejte osobní ochranné vybavení a vždy 
noste ochranné brýle. Používání osobního 
ochranného vybavení jako masky proti prachu, 
protismykové bezpečnostní obuvi, ochranné přilby 
nebo protihlukové ochrany sluchu, vždy podle 
druhu a použití elektrického nářadí, snižuje riziko 
zranění. 

c) Pøedcházejte náhodnému uvedení pøístroje do 
provozu. Zkontrolujte, zda je elektrické náøadí 
vypnuté døíve, nežli ho pøipojíte k síti a/nebo 
akumulátoru, uchopíte nebo ponesete. Pokud 
přístroj přenášíte s prstem na spínači nebo zapnutý 
přístroj připojíte k proudovému napájení, může to 
mít za následek nehodu.

d) Pøed zapnutím pøístroje odstraňte všechny na-
stavovací nástroje nebo klíèe. Nástroj nebo klíč, 
který se nachází v rotující části přístroje, může 
způsobit zranění. 

e) Vyhýbejte se nezvyklému držení tìla. Dbejte na 
stabilní postoj a vždycky udržujte rovnováhu. 
Tím můžete elektrické nářadí lépe kontrolovat v 
nečekaných situacích. 

f) Noste vhodné obleèení. Nenoste volné obleèení 
nebo ozdoby. Držte v bezpeèné vzdálenosti od 
pohyblivých dílů vlasy, odìv a rukavice. Volné 
oblečení, ozdoby nebo dlouhé vlasy se mohou do 
pohyblivých dílů zachytit. 

g) Pokud je možné namontovat zaøízení k odsávaní 
prachu a záchytná zaøízení, zkontrolujte, zda 
jsou tato zapojená a správnì použitá. Použití 
zařízení k odsávání prachu může snížit ohrožení 
prachem. 

4) Používání a ošetøování elektrického náøadí 

a) Pøístroj nepøetìžujte. Ke své práci používejte 
vždy k tomu urèené elektrické náøadí. S vhod-
ným elektrickým nářadím pracujete lépe a bezpeč-
něji v uvedeném výkonovém rozsahu. 

b) Nepoužívejte žádné elektrické náøadí, kterého 
spínaè je poškozený. Elektrické nářadí, které se 
nedá zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a je 
zapotřebí ho opravit. 

c) Vytáhnìte vidlici ze zásuvky a / nebo vyjmì-
te akumulátor pøedtím, jako budete provádìt 
nastavení pøístroje, vymìňovat pøíslušenství 
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nebo pøístroj odložíte. Toto bezpečnostní opatření 
zabraňuje neúmyslnému spuštění přístroje. 

d) Nepoužívané elektrické náøadí uchovávejte 
mimo dosah dìtí. Nenechte pracovat s pøístro-
jem osoby, které nejsou s ním seznámené nebo 
které neèetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je 
nebezpečné, pokud ho používají nezkušené osoby. 

e) Pøístroj ošetøujte starostlivì. Kontrolujte, zda 
pohyblivé èásti pøístroje bezchybnì fungují a 
nezasekávají se, zda díly nejsou zlomené nebo 
poškozené, zda funkce elektrického náøadí není 
negativnì ovlivnìná. Poškozené díly nechte 
pøed nasazením pøístroje opravit. Mnohé nehody 
mají svou příčinu ve zle udržovaném elektrickém 
nářadí.  

f) Řezné nástroje udržujte ostré a èisté. Pozorně 
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hrana-
mi se méně zasekávají a lehčeji se vedou. 

g) Používejte elektrické náøadí, pøíslušenství, na-
sazované nástroje atd. podle tìchto pokynů a 
tak, jako je to pro tento speciální typ pøístroje 
pøedepsané.  Pøitom zohlednìte pracovní pod-
mínky a provádìnou èinnost. Používání elektric-
kého nářadí na jiné jako určené účely může vést k 
nebezpečným situacím. 

5) Servis 

a) Své elektrické náøadí nechte opravovat pouze 
kvalifikovanému personálu a jenom za použití 
originálních náhradních dílů. Tím zajistíte, že 
zůstane zachovaná bezpečnost přístroje. 

6) Emise

- Uvedená hodnota vibraèních emisí byla zmìøe-
na normalizovaným testovacím postupem a je 
možno ji použít k porovnání s jiným elektrickým 
náøadím.

- Uvedená hodnota vibraèních emisí může být 
také použita k odhadu množství a délky potøeb-
ných pracovních pøestávek.

- Skuteèná hodnota vibraèních emisí se může 
bìhem reálného používání elektrického náøadí 
od uvedené hodnoty lišit v závislosti na tom, jak 
je elektrické náøadí používáno.

- Pozor: K ochranì pøed poruchami krevního 
obìhu rukou, které jsou vyvolány vibracemi, je 
tøeba vèas zaøadit pracovní pøestávky.

7) Bezpeènostní pokyny pro øetìzové pily 

• Dbejte na to, aby u bìžící pily byly èásti Vašeho 
tìla v bezpeèné vzdálenosti od pilového øetìzu. 
Pøed startem pily zkontrolujte, zda se pilový øetìz 
nièeho nedotýká. Při práci s řetězovou pilou může 
malý moment nepozornosti vést k zachycení oblečení 
nebo některé části těla pilovým řetězem. 

• Držte øetìzovou pilu vždy pravou rukou za zadní 
rukojeť a levou rukou za pøední rukojeť. Držení 
řetězové pily v obráceném pracovním postoji zvyšuje 
riziko poranění a nesmí se používat. 

• Používejte ochranné brýle a protihlukovou ochra-
nu sluchu. Doporuèuje se další ochranné vyba-
vení pro hlavu, ruce, nohy a chodidla. Vhodné 

ochranné oblečení snižuje nebezpečí zranění od 
odletujícího materiálu a náhodného kontaktu s pilo-
vým řetězem. 

• Nepracujte s øetìzovou pilou na stromì. Při použí-
vání řetězové pily na stromě hrozí zranění. 

• Dbejte vždy na pevný postoj a øetìzovou pilu 
používejte pouze tehdy, pokud stojíte na pevném, 
bezpeèném a rovném podkladì. Klouzavý podklad 
nebo nestabilní plocha, na které stojíte, jako např. 
řebřík, může vést ke ztrátě rovnováhy nebo ke ztrátě 
kontroly nad řetězovou pilou. 

• Pøi øezaní vìtve, která je napružená, buďte pøipra-
veni uskoèit.. Když pnutí ve vláknech dřeva povolí, 
může napružená větev obsluhu zasáhnout a / nebo 
řetězovou pilu strhnout tak, že nad ní ztratíte kontrolu. 

• Buďte zvlášť opatrný pøi øezání podrostového 
døeva a mladých stromků. Tenký materiál se může 
do řetězové pily zachytit a udeřit Vás nebo Vás vyvést 
z rovnováhy. 

• Ve vypnutém stavu noste øetìzovou pilu za pøední 
rukojeť, pilovým øetìzem odvráceným od tìla. 
Pøi transportu nebo odkládání øetìzové pily vždy 
nasuňte ochranný kryt. Pozorné zacházení s ře-
tězovou pilou snižuje pravděpodobnost náhodného 
kontaktu s běžící řetězovou pilou. 

• Dodržujte pokyny pro mazání, napnutí øetìzu a 
výmìnu pøíslušenství. Neodborně napnutá nebo 
namazaná řetězová pila se může protrhnout nebo 
zvýšit riziko zpětného nárazu. 

• Udržujte rukojeti suché, èisté, bez oleje a tuku. 
Mastné, zaolejované rukojeti kloužou a vedou ke 
ztrátě kontroly. 

• Řežte pouze døevo. Nepoužívejte øetìzovou pilu k 
pracím, na které není urèená – pøíklad: nepouží-
vejte øetìzovou pilu k øezání umìlých hmot, zdiva 
nebo stavebních materiálů, které nejsou ze døeva. 
Použití řetězové pily k pracím mimo určení může 
zavinit nebezpečné situace. 

8) Pøíèiny vzniku a pøedcházení zpìtnému vrhu

Ke zpětnému vrhu může dojít, když se špička vodící lišty 
dotkne nějakého předmětu nebo když se dřevo ohýbá a 
řetězovou pilu v řezu zachytí. 

Takový kontakt se špičkou pily může v některých pří-
padech vést k nečekané, dozadu směrující reakci, kdy 
vodící lišta udeří nahoru a směrem k obsluze. 

Zachycení řetězové pily na horní hraně vodící lišty může 
lištu silně hodit směrem k obsluze. 

Každá z těchto reakcí může vést k tomu, že ztratíte nad 
pilou kontrolu a můžete utrpět těžká poranění.  Nespo-
léhejte se výlučně na bezpečnostní zařízení, která jsou 
zabudována v řetězové pile. Jako uživatel řetězové pily 
máte za povinnost udělat různá opatření, abyste mohli 
pracovat bez nehod a zranění. 

Zpětný vrh je důsledkem nesprávného nebo chybného 
použití elektrického nářadí. Zabránit se mu dá vhodnými 
bezpečnostními opatřeními, která jsou popsaná níže:    

• Držte pilu pevnì v obou rukou, pøitom palcem 
a prsty svírejte rukojeti øetìzové pily. Zaujmete 
tìlem a rameny takový postoj, abyste síly zpìtné-
ho vrhu ustáli. Když jsou udělaná vhodná opatření, 
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může obsluha zpětný vrh zvládnout. Nikdy řetězovou 
pilu nepouštějte. 

• Vyhýbejte se abnormálnímu držení tìla a neøežte 
ve vìtší výšce, jako jsou Vaše ramena. Tím se 
předejde náhodnému kontaktu špičky lišty a umožní 
to lepší kontrolu nad řetězovou pilou v nečekaných 
situacích.  

• Používejte vždy výrobcem pøedepsané náhradní 
lišty a pilové øetìzy. Nesprávné náhradní lišty a 
pilové řetězy můžou vést k přetržení řetězu a / nebo 
ke zpětným vrhům. 

• Dodržujte pokyny výrobce k broušení a údržbì 
øetìzové pily. Příliš nízký omezovač hloubky zvyšuje 
sklon ke zpětným vrhům.

• Pøívodní vedení / kabel veďte tak, aby nebyl bì-
hem øezání zachycen vìtvemi èi podobnì.

9. Důležité pokyny pro Vaši osobní bezpeènost

a)   Všeobecné pokyny
1. Děti a mladiství do 18 let nesmí obsluhovat elektrické 

řetězové pily. Výjimka: mladiství nad 16 let v rámci 
výuky pod dohledem odborníka. 

2. Øetězová pila smí být obsluhována pouze dosta-
tečně zkušenými osobami. 

3. Uchovávejte tento návod k použití vždy spolu s řetě-
zovou pilou.

4. Půjčujte pilu pouze osobám, které jsou seznámeny 
s jejím použitím. Proto současně s pilou předejte 
také návod k použití.  

b)  Informace k bezpeènému provozu øetìzové  pily

5. Pozor! Před prvním použitím řetězové pily si pozorně 
pročtěte návod k použití a nechejte se poučit, jste-li 
v používání řetězové pily začátečníkem. 

6. Elektrické nářadí uchovávejte bezpečně. Elektrické 
nářadí má být uloženo na suchém vyvýšeném nebo 
uzamčeném místě, mimo dosah dětí. 

7. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabel a při po-
škození jej vyměòte. 

8. Před každým použitím zkontrolujte přívodní vedení, 
zda není poškozeno či popraskáno. Poškozená ve-
dení musí být vyměněna.

9. Při práci musí být řetězová pila vedena oběma ruka-
ma.

10. K dotažení řetězu, popř. pro výměnu řetězu nebo k 
odstranění poruch se musí řetězová pila oddělit od 
sítě - vytáhněte vidlici ze zásuvky!

11. O pracovních přestávkách se musí přístroj odložit 
takovým způsobem, aby nebyl nikdo ohrožen. Vytáh-
něte vidlici ze zásuvky.

12. Při zapnutí musí být řetězová pila bezpečně pode-
přena a musíte ji dobře držet. Øetěz a lišta musí být 
volné.

13. Při poškození nebo přeřezání přívodního kabelu 
vytáhněte okamžitě vidlici ze zásuvky.

14. Øetězová pila se smí napojit jen na zástrčku s 
ochranným vodičem a přezkoušené instalace. Do-
poručujeme použití proudového chrániče (RCD). 
Pojistka musí mít hodnotu 16 A a nesmí být zatížena 
jinými spotřebiči.

15. Při použití kabelového bubnu musí být kabel zcela 
odvinut.

16. Dbejte na to, aby přívodné vedení nebylo přelomeno 
nebo poškozeno.

17. Øetězová pila smí být provozována jen v kompletně 
smontovaném stavu. Nesmí chybět žádné ochranné 
zařízení.

18. Vypněte okamžitě řetězovou pilu, zjistíte-li na ní 
změny.

19. Kvůli eventuelním úrazům mějte připravenou lékár-
ničku podle DIN 13164.

20. Při kontaktu řetězové pily se zemí, kamenem, hřebí-
kem nebo jiným cizím tělesem vytáhněte okamžitě 
vidlici a zkontrolujte řetěz i lištu.

21. Dbejte na to, aby se řetězový olej nedostal do země 
nebo kanalizace - ochrana životního prostředí. Po-
ložte řetěz pokaždé na nějakou podložku, poněvadž 
pokaždé může z řetězu nebo lišty odkápnout pár 
kapek oleje.

22.  Nepoužívejte řetězovou pilu při špatných povětr-
nostních podmínkách, zejména když hrozí bouřka / 
přeháòka.

c) Informace k nebezpeèí zpìtných vrhů

23. Použijte dle možnosti k řezání kozlík.
24. Stále pozorujte špičku lišty pily.
25. K řezání nasaďte jen běžící řetěz, nikdy nezapínejte 

již nasazenou pilu.
26. Takzvané propichovací řezy smí provádět jen vyško-

lený personál.

d)  Informace k bezpeèné technice práce

27. Práce na žebřících, lešeních nebo stromech je zaká-
zána. 

28. Zajistěte, aby se dřevo při řezání nemohlo stočit.
29. Dávejte pozor na rozštěpené dřevo. Při řezání vzniká 

nebezpečí poranění ztrhnutými dřevěnými třískami.
30. Nepoužívejte řetězovou pilu k nadzvedávání a po-

souvání dřeva.
31. Øežte jen spodní stranou lišty. Při řezání vrchní stra-

nou naráží řetěz ve směru obsluhy pily.
32. Dbejte na to, aby bylo dřevo bez kamenů, hřebíků 

nebo jiných cizích předmětů.
33. Doporučujeme, aby prvouživatel obdržel zaškolení 

v manipulaci s řetězovou pilou a v používání ochran-
ného vybavení osob od zkušeného uživatele a aby 
se nejdříve v řezání zacvičil na kulatině na řezacím 
koni nebo stojanu. 

34. Dbejte na to, aby běžící pila nepřišla do kontaktu s 
půdou a drátěnými ploty. 

Uvedení do provozu

1. Naplnìní olejové nádrže (zobrazení 1)
Øetězová pila se nesmí nikdy používat bez řetězového 
oleje, poněvadž to vede k poškození řetězu, lišty a moto-
ru. Při použití pily bez řetězového oleje se při poškození 
zamítá jakákoliv záruka. 

Používejte prosím jen olej pro øetìzové pily na biolo-
gické bázi, který je 100% biologicky zpracovatelný. 

Bio-olej pro řetězové pily dostanete v každém odborném 
obchodě. Nepoužívejte starý olej. To vede k poškození 
Vaší řetězové pily a ztrátě záruky.
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• K naplnění nádrže vytáhněte elektrickou vidlici.
• Otevřte šroubovací uzávěr nádrže a položte jej tak, 

aby se neztratil těsnící kroužek závěru.
• Naplòte pomocí nálevky cca 140 ml oleje do nádrže a 

uzavřete pevně šroubovací uzávěr.
• Stav oleje se dá zjistit průhledem (zobrazení 1). 

Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyprázdněte 
řetězový olej z nádrže.

• Před dopravou nebo zasláním se musí také vyprázdnit 
olejová nádrž.

• Před začátkem práce zkontrolujte funkci mazání řetě-
zu. Pilu s nastaveným řezacím zařízením zapněte a v 
dostatečném odstupu podržte nad světlým podkladem 
(Pozor, nedotkněte se podkladu!). Vznikne-li olejová 
stopa, pracuje mazání řetězu bezchybně.

• Po použití položte řetězovou pilu vodorovně na na-
sákavý podklad. Rozdělením oleje na liště, řetězu a 
náhonu může ukápnout ještě několik kapek oleje.

2.  Montáž lišty a øetìzu (obr. 2 - 4)

Pozor! Nebezpeèí zranìní. Pøi montáži øetìzu 
používejte ochranné rukavice. 

• Položte řetězovou pilu na stabilní podložku.
• Uvolněte upevòovací matici a odložte si ji. Ochrannou 

krytku napřed sejměte.
• Sejměte kryt řetězky.
• Nasaďte pilový řetěz na vodící lištu pily a dbejte přitom 

na směr pohybu řetězu. Ostří zubu musí směřovat na 
vrchní straně vodící lišty dopředu. (obr.4).

• Navlékněte zadní část řetězu na řetězku (obr.2, detail 
B) a lištu 5 s podélným otvorem nasaďte tak, aby čep 
napínáku zapadl do kruhového otvoru v liště.

• Berte v úvahu, že napínací čep řetězu musí ležet 
přesně v malém otvoru lišty (obr.2, detail A). Tímto 
otvorem musí být viditelný.

• Posuòte nyní lištu společně s řetězem dopředu. Dbejte 
na to, aby všechny články řetězu ležely v drážce lišty 
a pilový řetěz byl přesně veden okolo vodícího kolečka 
lišty.

• Nasaďte znovu kryt řetězky a dobře jej přitlačte.
• Našroubujte znovu bezpečnostní matici. Bezpečnostní 

matici dotáhněte napřed jen rukou.
• Napínejte řetěz. K tomuto účelu otáčejte napínací 

šroub řetězu (obr.3, detail C) ve směru hodinových 
ručiček. Øetěz by měl být napnut natolik, aby se dal ve 
středu lišty nadzvednout přibližně o 3 mm (obr.4).

• Nakonec dotáhněte pevně pomocí klíče upevòovací 
matici. Na matici přitlačte ochrannou krytku.

Napnutí řetězu má velký vliv na životnost řezacího 
ústrojí. Musí být častěji kontrolováno. Při zahřátí řetězu 
na provozní teplotu se řetěz prodlouží, a musí být 
dodatečně napnut. Nový pilový řetěz musí být častěji 
dodatečně napínán, dokud nedosáhne své stabilizované 
délky. 

Pozor: Pøi zábìhu musí být øetìz èastìji napínán. 
Pokud øetìz kmitá nebo vypadává z drážky lišty, 
je tøeba jej okamžitì napnout!

K napínání řetězu uvolněte matici. Pak otáčejte napínací 
šroub ve směru hodinových ručiček (obr.3, detail C) na 
čelní straně řetězové pily. Napněte řetěz natolik, aby se 
dal ve středu lišty nadzvednout přibližně o 3 mm (obr.4).

3. Pøipojení øetìzové pily (zobrazení 5)

Doporuèujeme provozovat øetìzovou pilu spoleènì 
s proudovým chránièem (RCD) s vybavovacím prou-
dem 30 mA.

Tento přístroj je určen  pro provoz se zásobovací elek-
trickou sítí s impendancí systému Zmax na bodě předání 
(domovní přípojka) s maximálně  0,4 Ohmy. Uživatel 
musí zjistit, bude-li přístroj používán jen v jedné elek-
trické síti, která splòuje tento požadavek. Dle potřeby se 
dá impendance  systému zjistit u lokálního dodavatele 
elektrické energie.

Používejte pouze takové prodlužovací kabely, 
které jsou povolené pro použití venku, a které 
nejsou lehèí než gumové kabely H07 RN-F podle 
DIN/VDE 0282 s minimálním průøezem 1,5 mm2. 
Tyto kabely musí být chránìné pøed støíkající 
vodou. V pøípadì poškození pøipojovacího ka-
belu tohoto pøístroje smí tento kabel vymìnit 
pouze výrobcem povìøená opravárenská dílna, 
protože k jeho výmìnì je zapotøebí speciální 
náøadí. Pøístroje, které sa používají venku, by 
se mìly pøipojovat prostøednictvím zásuvky 
s proudovým chránièem. 

Tato řetězová pila je k zajištění připojovacího kabelu 
vybavená tahovým odlehčením. Nejdříve spojte vidlici 
přístroje s připojovacím kabelem. Vytvořte potom s při-
pojovacím kabelem úzkou smyčku a zasuòte ji přes otvor 
na zadní straně rukojeti. Smyčku zavěste do pohyblivého 
držáku tak, jako vidíte na obr. 5. Nyní je tento spoj zajiš-
těný proti samovolnému rozpojení. 

K uvolnění zajištění kabelu stlačte pohyblivý držák do-
předu, potom kabel vytáhněte. 

4. Zapnutí (zobrazení 7)

• Motorovou pilu vždy držte pevně oběma rukama: levou 
rukou držte za přední rukojeť a pravou za zadní rukojeť 
(toto platí i pro leváky). (zobrazení 6)

• Potlačte palcem blokovací knoflík 15 na horní straně 
zadní rukojeti směrem dopředu, potom stlačte provoz-
ní spínač 9.

• Blokovací knoflík slouží jen k uvolnění spínače a po 
zapnutí nemusí být dále držen.

• K vypnutí uvolněte spínač 9.

Pozor: Řetìz pily se okamžitì rozbìhne vyso-
kou rychlostí. Pøi odkládání pily dbejte na to, 
aby se øetìz nikdy nedostal do kontaktu s ka-
meny nebo kovovými pøedmìty. 

Bezpeènostní zaøízení na Vaší øetìzové pile

1.  Brzda øetìzu (zobrazení 8)

Tato řetězová pila je vybavena mechanickou brzdou 
řetězu. V případě zpětného vrhu pily při styku špičky lišty 
se dřevem nebo pevným předmětem se náhon řetězové 
pily okamžitě zastaví uvolněním ochranného krytu ruky 
4. Brzdění se spustí tím, stiskne-li hřbet ruky na přední 
rukojeti 2 ochranný kryt ruky 4. Brzda řetězu by se měla 
přezkoumat na funkčnost před každým nasazením pily.
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Pozor: Pøi uvolnìní brzdy øetìzu (ochranný 
kryt ruky posunout nazpìt, ve smìru rukojeti, 
a nechat zapadnout) nesmí být stisknut žádný 
spínaè!

Dbejte na to, aby se pøed spuštìním øetìzové pily 
do provozu ochranný kryt ruky 4 pokaždé nacházel 
stisknutý v provozní pozici. K tomu posuňte ochran-
ný kryt ruky dozadu, smìrem k rukojeti.

2. Dobìhová brzda

Tato řetězová pila je podle nejnovějších předpisů vy-
bavená mechanickou doběhovou brzdou. Tato brzda je 
spojená  s brzdou řetězové pily a po vypnutí pily zabrzdí 
běžící řetěz.
Její funkce se spouští uvolněním tlačítka ZAP/VYP. Tato 
doběhová brzda brání poranění prostřednictvím dobíha-
jícího řetězu. 

3. Zachycovací kolík øetìzu (zobrazení 9)

Tato řetězová pila je vybavena zachycovacím kolíkem 
řetězu. V případě, že během řezání dojde k roztržení 
řetězu, zachytí kolík řetězu šlehající konec řetězu a za-
mezí tím poranění rukou.

Vysvìtlení správného postupu pøi základních 
pracích: kácení stromu, odvìtvování a pøeøezá-
vání (krácení kmenů na špalky) (obr. č. 10 až 16)

a) Kácení stromu 

Jestliže řezání kmenů na špalky a kácení provádějí dvě 
osoby současně, pak musí vzdálenost mezi osobou, 
která kácí strom, a osobou, která pracuje na stromu již 
poraženém, být přinejmenším dvakrát větší, než činí výš-
ka káceného stromu. Při kácení stromů je třeba dbát, aby 
nebyly žádné osoby vystaveny nebezpečí, a aby nebyla 
zasažena žádná napájecí, elektrická či jiná vedení, a aby 
nevznikly žádné věcné škody. Jestliže se strom ocitne v 
kontaktu s elektrickým či jiným vedením, je třeba nepro-
dleně informovat příslušný podnik.  

Při řezání ve svahu se musí pracovník obsluhující řetězo-
vou pilu nacházet vždy nad káceným stromem, protože 
po poražení se bude kmen nejspíše smýkat nebo valit 
směrem dolů.

Před kácením je nutno si naplánovat únikovou cestu a 
podle potřeby si ji předem uvolnit. Úniková cesta má vést 
šikmo dozadu od předpokládané pádové linie stromu, jak 
ukazuje obrázek č. 10. 

Před kácením je třeba posoudit sklon kmene, polohu 
větších větví a směr a sílu větru tak, aby bylo možno určit 
směr pádu stromu. 

Ze stromu je třeba odstranit nečistoty, kameny, volnou 
kůru, hřebíky, svorky a zbytky drátu. 

b) Provedení vrubového (klínovitého) záøezu 

V pravém úhlu ke směru a ze strany budoucího pádu 
stromu provedeme zářez (vyřízneme klín – pozn. překl.) 
do hloubky 1/3 průměru kmenu, jak ukazuje obrázek č. 
11. Nejprve provedeme dolní vodorovný zářez. Tím je 
zabráněno sevření lišty s řetězem při provádění druhého 
(šikmo shora vedeného – pozn. překl.) zářezu. 

c) Provedení finálního øezu pøi kácení 

Finální řez nasadíme ve výši přinejmenším 50 mm nad 
vodorovným zářezem (z druhé strany, než kde je prove-
den klínovitý zářez – pozn. překl.), jak ukazuje obrázek 
č. 11. Finální řez tedy vedeme rovnoběžně s vodorovným 
zářezem. Finální řez vedeme pouze tak hluboko, aby zů-
stalo zachováno jádro kmene, které může při pokládání 
kmene sloužit jako pomyslný kloubový závěs. Jádro brá-
ní tomu, aby se kmen otáčel a položil se do nesprávného 
směru. Jádro neprořezáváme. 

V okamžiku, kdy se finální řez přiblíží k jádru, by se měl 
strom již začít kácet. Jestliže se začne ukazovat, že 
strom možná nepadne do požadovaného směru, nebo 
se nakloní zpět a sevře pilovou lištu, je třeba přerušit 
provádění finálního řezu a k přesměrování kmene do 
požadovaného směru je třeba použít klíny ze dřeva, 
plastu nebo hliníku.  

Jakmile se strom začne kácet, vyjmeme řetězovou pilu 
z řezu, vypneme ji, odložíme a plánovanou únikovou 
cestou opustíme nebezpečný prostor. Pozor na spadlé 
větve a jiné překážky na zemi a na možnost zakopnutí 
při rychlém ústupu. 

d) Odvìtvování 

Pod pojmem odvětvování rozumíme oddělování větví od 
poraženého kmene. Při odvětvování nejprve větší, smě-
rem dolů orientované větve ponecháváme, neboť kmen 
podepírají. Menší větve, dle obrázku č. 12, oddělíme 
jedním řezem. Větve, které jsou mechanicky napruženy, 
je třeba řezat zdola nahoru, aby bylo zabráněno zaklí-
nění pily. 

e) Krácení kmene 

Pod pojmem krácení kmene rozumíme rozřezání již 
poraženého kmene na části / špalky. Při řezání dbejte na 
pevný a jistý postoj a rovnoměrné rozložení hmotnosti 
Vašeho těla na obě nohy. Pokud možno, měl by kmen 
být podepřen větvemi, trámkem nebo klíny a zajištěn 
proti pohybu. Øiďte se jednoduchými pokyny pro usnad-
nění řezání. 

Jestliže kmen stejnoměrně doléhá na zem po celé své 
délce, jak ukazuje obrázek č. 13, řežeme jej shora. 

Jestliže kmen stromu leží na zemi pouze na jedné straně, 
jak ukazuje obrázek č. 14, pak nařízneme kmen nejprve 
zdola do 1/3 průměru kmene a zbytek řezu provedeme 
shora oproti spodnímu řezu.

Jestliže strom doléhá k zemi na obou koncích, jak uka-
zuje obrázek č. 15, pak nařízneme kmen nejprve shora 
do 1/3 průměru kmene, a poté dořízneme zbývající 2/3 
průměru kmene zdola proti hornímu řezu. 

Při řezání ve svahu vždy stojíme nad kmenem, jak uka-
zuje obrázek č. 16. Abychom měli plnou kontrolu nad 
pilou i v okamžiku „proříznutí“, snížíme na konci řezu tlak 
na pilu, aniž bychom uvolnili pevné držení rukojetí řetě-
zové pily. Dbáme, aby se řetěz pily nedotknul země. Po 
dokončení řezu počkáme, až se řetěz pily zcela zastaví, 
a teprve poté řetězovou pilu odložíme. Při přecházení 
od jednoho stromu ke druhému vždy motor řetězové pily 
vypínáme.
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Údržba a péèe

Pøed všemi údržbáøskými pracemi a péèí o pilu se 
musí pokaždé vytáhnout vidlice ze sítì.

• Po každém použití očistěte vaši řetězovou pilu od tří-
sek a od oleje. Dbejte obzvláště na to, aby byly větrací 
otvory motoru na krytu volné (nebezpečí přehřátí).

• Při silném znečištění řetězové pily, popř. znečištění 
pryskyřicí, musí být řetěz vymontován a očištěn. K 
tomuto vložte řetěz na několik hodin do nádoby s čis-
tícím prostředkem pro řetězové pily. Pak jej promyjte 
čistou vodou a nebude-li řetěz přímo použit, nastří-
kejte jej Service sprayem nebo jiným protikorozním 
sprayem.

• Jen při použití bio-oleje pro řetěz: protože některé 
druhy bio-oleje po delší době mohou inkrustovat, měl 
by být olejový systém řetězové pily před delším skla-
dováním vyčištěn. K tomuto naplòte vyprázdněnou 
olejovou nádrž do poloviny čistícím prostředkem pro 
řetězové pily (cca 70 ml) a uzavřete ji. Pak zapněte 
řetězovou pilu bez namontované lišty a řetězu na tak 
dlouhou dobu, dokud se nedostane všechna tekutina 
z otvoru pro olej. Před novým použitím řetězové pily 
se musí nutně znovu nalít olej.

• Neskladujte pilu venku nebo ve vlhkých místnostech.
• Zkontrolujte po každém použití všechny díly řetězové 

pily na opotřebení, obzvláště řetěz, lištu a řetězku.
• Dbejte na správné napnutí řetězu. Volný řetěz může 

při provozu seskočit a vést k poranění. Při poškození 
řetězu musí být tento okamžitě vyměněn. Minimální 
délka řezných zubů musí činit nejméně 4 mm.

• Po použití zkontrolujte kryt motoru a přívodný kabel 
na poškození. Při náznaku poškození předejte prosím 
vaši řetězovou pilu odborné dílně popř. servisní službě 
výrobce.

• Zkontrolujte při každém použití vaší řetězové pily stav 
oleje a olejování řetězu. Chybějící olejování vede k 
poškození řetězu, lišty a motoru.

• Zkontrolujte před každým použitím vaší řetězové pily 
ostří řetězu. Tupý řetěz vede k přehřátí motoru.

• Protože k doostření řetězu pily jsou potřebné určité 
odborné znalosti, doporučujeme přenechat doostření 
odborné dílně.

Pøi technických problémech

• Pøístroj se nerozbìhne: zkontrolujte vidlici, je-li pod 
napětím. Zkontrolujte prodlužovačku, není-li rozpo-
jena. Nepovede-li to k žádnému výsledku, předejte 
řetězovou pilu odborné dílně nebo servisu výrobce.

• Řetìz nebìží: zkontrolujte pozici ochrany ruky (viz 
zobrazení 8). Øetěz běží jen při uvolněné brzdě.

• Silné jiskøení motoru: motor nebo uhlíkové kartáčky 
poškozeny. Předejte řetězovou pilu odborné dílně 
nebo servisu výrobce.

• Olej nevytéká: zkontrolujte stav oleje. Přečištěte 
otvory výtoku oleje v liště (porovnejte i odpovídající 
informace v kapitole Údržba a péče). Nepovede-li to k 
úspěchu, předejte řetězovou pilu odborné dílně nebo 
servisu výrobce.

Pozor: jiné údržbáøské a opraváøské práce, než 
uvedené v tomto návodu k obsluze, smí pro-
vádìt jen autorizovaní odborníci popø. služba 
zákazníkům výrobce.

Pozor: Pøi poškození pøívodního kabelu tohoto 
nástroje smí kabel vymìnit pouze opravárenská 
dílna autorizovaná výrobcem nebo firemní ser-
vis, protože je k tomu potøeba speciální náøadí.

Servis a náhradní díly

Servis provádí firma Mountfield ve svých specializovaných 
servisních střediscích. Adresu a telefonní kontakt 
nejbližšího servisu naleznete v záručním listě, telefonním 
seznamu „Zlaté stránky“ pod heslem „Zahradnické nářadí 
a stroje“, na webových stránkách www.mountfield.cz/
servisni-strediska nebo v jejich tištěném katalogu.

Likvidace a ochrana životního prostøedí 

Když Váš přístroj jednoho dne doslouží nebo ho již nebu-
dete potřebovat, v žádném případě přístroj neodhazujte 
do domovního odpadu, nýbrž ho zlikvidujte ekologicky. 
Prosíme, abyste přístroj odevzdali ve sběrně.  Zde je 
možné separovat plastové a kovové díly a postoupit je 
k opětovnému zpracování. Informace k tomuto tématu 
obdržíte na správě Vaší obce nebo města.  

Náhradní díly 

Lišta (350 mm) # 27111561
Øetěz (350 mm) # 27111010
Lišta (400 mm) # 27111063
Øetěz (400 mm) # 27110997

Záruèní podmínky 

Nezávisle od závazku prodejce vyplývajícího z kupní 
smlouvy vůči konečnému odběrateli poskytujeme na toto 
elektrické zařízení následující záruku: 

Záruční doba je 24 měsíců a začíná datem prodeje, které 
je třeba prokázat originálním pokladním dokladem. U 
komerčního užívání a půjčování se záruční doba snižuje 
na 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na díly podléhající 
rychlému opotřebení a na škody vzniklé v důsledku 
používání nesprávného příslušenství a oprav za použití 
neoriginálních dílů a v důsledku použití násilí, úderu 
nebo rozbití a svévolného přetížení motoru. V rámci 
záruky se provádí pouze výměna vadných dílů, a ne 
kompletních přístrojů. Opravy v záruce smějí provádět 
pouze autorizované opravny nebo podnikový servis. V 
případě cizího zásahu záruka zaniká. 

Porto, zasilatelské jakož i následné náklady nese ku-
pující.



ES Prohlášení o shodì

My, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, 
tímto prohlašujeme ve výhradní odpovědnosti, že produkty 
elektrické øetìzové pily, model EKS 1500-35 / EKS 
1800-40, na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají 
příslušným bezpečnostním a zdravotním požadavkům 
směrnice ES 2006/42/ES (Směrnice o strojích), 2004/108/
ES (směrnice o elektromagnetické slučitelnosti), 2000/14/
ES (směrnice o hluku) včetně změn. Při řádné aplikaci 
bezpečnostních a zdravotních požadavků, uvedených 
ve jmenovaných směrnicích ES, byly využity následující 
normy a / nebo technické specifikace:  

EN 60745-2-13:2009; EN 60745-1:2009
ISO 13772:2009
EN55014-1:2006;EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008 
EN ISO 3744; EN ISO 22868
Zkušební osvìdèení konstrukèní vzorky: 
10SHW1772-02, Intertek Deutschland GmbH (NB 905)

měřená hladina akustického výkonu   LWA   104,7 dB (A)
zaručená hladina akustického výkonu LWA   107.0 dB (A)

Øízení k prohlášení o shodě podle přílohy V / směrnice 
2000/14/ES
Rok výroby je vytlačený na typovém štítku a dodatečně se dá zjistit 
podle pokračujícího sériového čísla.

Münster,  15.12.2010   

Gerhard Knorr, Technické vedení Ikra GmbH 
Zmocněnec pro CE-shodu Mogatec GmbH  

Archivace technických podkladů: 
Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
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Predslov k návodu na obsluhu                      
Tento	 návod	 na	 obsluhu	 slúži	 na	 ulãhčenie	 oboznámenia	 	 sa	 so	 strojom	a	 s	 jeho	 správnym	použitím.	Návod	 na	
obsluhu	obsahuje	dôležité	informácie	o	bezpečnom,	odbornom	a	hospodárnom	používaní	stroja,	ktorých	dodržiavaním	
zabránite	nebezpečenstvám,	znížite	nutnost	opráv	a	výpadkov	a	zvýšite	životnost	stroja.	Návod	na	obsluhu	musí	byť	
neustále	k	dispozícii	na	mieste	použitia	stroja.
Návod	na	obsluhu	je	povinne	prečítať	a	dodržiavat	každá	osoba,	poverená	prácou	so	strojom,	napr.	jeho	ovládaním,	
údržbou	alebo	prepravou.
Okrem	návodu	na	obsluhu	a	záväzných	predpisov	o	ochrane	zdravia,	platných	v	krajine	a	mieste	použitia,	je	nutné	
dodržiavať	aj	uznávané	odborné	technické	pravidlá	bezpečnej	a	odbornej	práce,	ako	aj	predpisy	o	ochrane	zdravia	
príslušných	profesijných	združení.

Technické údaje

Táto reť azová píla je zhotovená podlã predpisov DIN EN 60745-2-13 a zodpovedá Zákonu o bezpeènosti prístrojov.

Model   EKS 1500-35  EKS 1800-40 
Menovité	napätie	 V~	 230-240 230-240 
Menovitá	frekvencia	 Hz	 50	 50
Istenie	(zotrvacné)	 A	 16	 16											
Menovitý	výkon	 W	 1500	 1800
Dlžka	lišty	 mm	 360	 405
Rezná	dĺžka mm 340 380
Retaz  91 PJ 052X 91 PJ 057X 										
Rýchlosť	reťaze	 m/s	 asi	13,5	 asi	13,5
Hmotnosť	 Kg	 4,2	 4,3
Obsah	olejovej	nádržky								 ml	 140	 140						

Všetky	modely	s	automatickým	mastením	reťaze	ako	aj	s	mechanickou	brzdou	reťaze	a	brzdou	dobehu.	

Ochranná	trieda:		II/DIN EN 60745/VDE 0740

Odrušenie:											podla	EN	55014

Údaje	o	emisiách	hluku	podľa	zákona	o	bezpečností	prístrojov	a	produktov	GPSG		resp.	EU-smernice	o	strojoch

Hodnoty	hlučnosti	podlã	EN 60745-2-13:	Hladina	akustického	tlaku	LpA        97 dB (A)  K 3,0 dB(A)
Namerané	hodnoty	vibrácií	podla	EN 60745-2-13:			 																												3,35 m/s2     K 1,5 m/s2  	 																						

Pozor: Táto re azová píla je urèená len na rezanie dreva!!

Elektrická reťazová píla  

       1                2              3          4       5 6 7                   8
1 Používajte ochranu oèí, hlavy a sluchu! 
2 Varovanie!
3 Pred použitím si preèítajte návod na použitie
4 Nevystavujte toto elektrické náradie dažïu
5 Pri poškodení alebo prerezaní prívodného kábla okamžite vytiahnite zástrèku zo siete 
6 Pozor, spätný náraz!
7  Držte oboma rukami!
8  Pozor Ochrana životného prostredia ! Tento prístroj sa nesmie likvidovať spoločne s domovým/komunálnym odpadom. 

Vyslúžilý prístroj je potrebné odovzdať do zberných surovín.

Obrázky a vysvetlenie piktogramov



Všeobecné bezpeènostné pokyny

Údaje	o	emisiách	hluku	podľa	zákona	o	bezpečností	prí-
strojov	a	produktov	GPSG		resp.	EU-smernice	o	strojoch:	
Hladina	akustického	 tlaku	na	pracovisku	môže	prekroči		
80	dB(A).	 	V	 	 tomto	 	prípade	 	sa	 	doporučuje	 	používa		
pracovné	 	 ochranné	 	 	 prostriedky	 na	 	 ochranu	 sluchu	
(napr.	chrániče	sluchu).

Pozor:	Ochrana	proti	 hluku!	Pri	 spustení	 do	prevádzky	
dodržujte	regionálne	predpisy

Všeobecné bezpeènostné pokyny pre elektric-
ké náradie 

Varovanie! Preèítajte si všetky bezpeènostné 
upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržo-
vaní týchto bezpečnostných upozornení a pokynov 
môže mať za následok elektrický úder, požiar a / 
alebo ťažké poranenia.

Uschovajte si všetky bezpeènostné upozornenia a 
pokyny pre neskoršie použitie. 

V týchto bezpečnostných upozorneniach používaný po-
jem „elektrické náradie“ sa vzťahuje na elektrické náradie 
napájané zo siete (so sieťovými káblami) a na elektrické 
náradie napájané z akumulátorov (bez sieťových káblov). 

1)  Bezpeènosť na pracovisku 

a) Udržujte svoj pracovný úsek èistý a dobre 
osvetlený. Neporiadok alebo neosvetlené pracov-
né úseky môžu zapríčiniť úrazy. 

b) S elektrickým náradím nepracujte v prostredí 
s nebezpeèenstvom výbuchu, v ktorom sa vy-
skytujú horľavé kvapaliny, plyny nebo prášky.	
Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu prach 
nebo výpary zapáliť. 

c) Dbajte na to, aby pri práci s elektrickým náradím 
boli deti a iné osoby v bezpeènej vzdialenosti.  
V prípade straty pozornosti môžete stratiť kontrolu 
nad prístrojom. 

2)   Elektrická bezpeènosť  

a) Pripojovacia zástrèka elektrického náradia sa 
musí hodiť do zásuvky. Zástrèka sa nesmie v 
žiadnom prípade upravovať. Nepoužívajte nija-
ké adaptérové zástrèky spoloène s prístrojmi, 
ktoré majú ochranné uzemnenie. Nezmenené 
zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko elektrické-
ho úderu. 

b)  Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnený-
mi povrchmi ako sú trubky, radiátory, kachle a 
chladnièky. V prípade, že dôjde k uzemneniu tela, 
je riziko elektrického úderu vyššie. 

c) Prístroj nevystavujte dažďu alebo mokrému 
prostrediu. Vniknutie vody do elektrického prístroja 
zvyšuje riziko elektrického úderu. 

d) Nepoužívajte kábel na iné ako urèené úèely, 
neprenášejte ani nevešajte prístroj za kábel a 
ani nevyťahujte zástrèku zo zásuvky za kábel. 
Chráňte kábel pred vysokými teplotami, olejom, 
ostrými hranami nebo pohyblivými èasťami 
prístroja. Poškodené alebo pokrútené káble oder 
zvyšujú riziko elektrického úderu. 

e) Pokiaľ s elektrickým prístrojom pracujete von-
ku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré 
sú urèené pre použitie vonku. Použitie kábla 
určeného pre použitie vonku znižuje riziko elektric-
kého úderu.

f) Pokiaľ sa nedá vyhnúť použitiu elektrického ná-
radia vo vlhkom prostredí, používajte ochranný 
spínaè chybového prúdu. Použitie ochranného 
spínača chybového prúdu znižuje riziko elektrické-
ho úderu. 

3)   Bezpeènosť osôb 

a) Buďte pozorní, sústreďte sa na to, èo robíte, 
pristupujte k práci s elektrickým náradím s roz-
vahou. Nepoužívajte elektrické náradie, pokiaľ 
ste unavení alebo pokiaľ ste pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Malý moment nepozornosti 
pri práci s elektrickým náradím môže mať za násle-
dok vážne poranenia.  

b) Používajte osobné ochranné vybavenie a vždy 
noste ochranné okuliare. Používanie osobného 
ochranného vybavenia ako protiprachovej masky, 
protišmykovej bezpečnostnej obuvi, ochrannej pril-
by alebo protihlukovej ochrany sluchu, vždy podľa 
druhu a použitia elektrického náradia, znižuje riziko 
poranenia. 

c) Predchádzajte náhodnému uvedeniu prístroje 
do prevádzky. Skontrolujte, èi je elektrické ná-
radie vypnuté predtým, ako ho pripojíte na sieť 
a/alebo akumulátor, uchopíte alebo ponesiete. 
Pokiaľ prístroj prenášate s prstom na spínači alebo 
zapnutý prístroj pripojíte na prúdové napájanie, 
môže to mať za následok poranenie.

d) Pred zapnutím prístroja odstráňte všetky na-
stavovacie pomôcky alebo skrutkovaèe. Nástroj 
alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotačnej časti prí-
stroja, môže spôsobiť poranenie. 

e) Vyhýbajte sa nezvyklému držaniu tela. Dbajte na 
stabilný postoj a vždy udržujte rovnováhu. Tak 
môžete mať elektrické náradie lepšie pod kontrolou 
a neočakávaných situáciách. 

f) Noste vhodné obleèenie. Nenoste voľné oble-
èenie alebo ozdoby. Držte v bezpeènej vzdia-
lenosti od pohyblivých dielcov vlasy, odev a 
rukavice. Voľné oblečenie, ozdoby alebo dlhé 
vlasy sa môžu do pohyblivých častí zachytiť. 

g) Pokiaľ je možné namontovať zariadenie na 
odsávanie prachu a záchytávacie zariadenie, 
skontrolujte, èi sú tieto zariadenia zapojené a 
správne použité. Použitie zariadenia na odsávanie 
prachu môže znížiť prachové zaťaženie.  

4) Používanie a ošetrovanie elektrického náradia 

a) Prístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu použí-
vajte vždy k tomu urèené elektrické náradie. S 
vhodným elektrickým náradím pracujete lepšie a 
bezpečnejšie v uvedenom výkonovom rozsahu. 

b) Nepoužívajte nijaké elektrické náradie, ktorého 
spínaè je poškodený. Elektrické náradie, ktoré 
sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a je 
potrebné ho opraviť. 

c) Vytiahnite zástrèku zo zásuvky a / alebo vytiah-
nite akumulátor predtým, ako budete vykonávať 
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nastavení prístroja, vymieňať príslušenstvo ale-
bo prístroj odložíte. Toto bezpečnostné opatrenie 
zabraňuje neúmyselnému spusteniu prístroja. 

d) Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte 
mimo dosahu detí. Nenechávajte pracovať s prí-
strojom osoby, ktoré s ním  nie sú zoznámené 
alebo ktoré tieto pokyny neèítali.	Elektrické	nára-
die	je	nebezpečné,	pokiaľ	ho	používajú	neskúsené	
osoby.	

e) Prístroj starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, èi 
pohyblivé èasti prístroja spoľahlivo fungujú a 
nezasekávajú sa, èi niektoré dielce nie sú zlo-
mené alebo poškodené, èi funkcia elektrického 
náradia nie je nieèím negatívne ovplyvnená. Po-
škodené	dielce	nechajte	pred	nasadením	prístroja	
opraviť.	 	 Príčinou	 vzniku	 mnohých	 úrazov	 je	 zle	
udržované	elektrické	náradie.		

f) Rezné nástroje udržujte ostré a èisté. Pozorne	
ošetrované	rezné	nástroje	s	ostrými	reznými	hrana-
mi	sa	menej	zasekávajú	a	je	ľahšie	ich	viesť.	

g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, na-
sadzované nástroje atď. podľa týchto pokynov 
a tak, ako je to pre tento špeciálny typ prístroja 
predpísané. Pritom	 majte	 na	 zreteli	 pracovné	
podmienky	a	vykonávanú	činnosť.	Používanie	elek-
trického	 náradia	 na	 iné	 ako	 určené	 účely	 môže	
spôsobiť	nebezpečné	situácie.	

5) Servis 

a) Svoje elektrické náradie nechávajte opravovať 
iba kvalifikovanému personálu a iba s použitím 
originálnych náhradných dielcov. Tým zabezpe-
číte, že bezpečnosť prístroja zostane zachovaná. 

6) Emisie

- Uvedená hodnota vibraèných emisií bola zme-
raná normalizovaným testovacím postupom a je 
možné ju použiť na porovnanie s iným elektric-
kým náradím.

- Uvedená hodnota vibraèných emisií sa môže 
tiež použiť na odhad množstva a dĺžky potreb-
ných pracovných prestávok.

- Skutoèná hodnota vibraèných emisií sa môže 
poèas reálneho používania elektrického náradia 
od uvedenej hodnoty líšiť v závislosti od toho, 
ako sa elektrické náradie používa.

- Pozor: Na ochranu pred poruchami krvného 
obehu rúk, ktoré sú vyvolané vibráciami, je 
potrebné vèas zaradiť pracovné prestávky.

7) Bezpeènostné pokyny pre reťazové píly: 

• Dbajte na to, aby ste u bežiacej píly mali èasti tela 
v bezpeènej vzdialenosti od pílovej reťaze. Pred 
spustením píly skontrolujte, èi sa pílová reťaz 
nieèoho nedotýka. Pri práci s reťazovou pílou môže 
malý moment nepozornosti zapríčiniť zachytenie 
oblečenia alebo niektorej časti tela pílovou reťazou. 

• Držte reťazovú pílu vždy pravou rukou za zadnú 
rukoväť a ľavou rukou za prední rukoväť. Držanie 
reťazové píly v obrátenom pracovnom postoji zvyšuje 
riziko poranení a nesmie sa používať. 

• Používajte ochranné okuliare a protihlukovú 

ochranu sluchu. Doporuèuje sa dalšie ochranné 
vybavení na hlavu, ruky, nohy a chodidlá. Vhodné 
ochranné oblečenie znižuje nebezpečenstvo porane-
nia od odletujúceho materiálu a náhodného kontaktu 
s pílovou reťazou. 

• Nepracujte s reťazovou pílou na strome. Pri použí-
vaní reťazovej píly na strome hrozí poranenie. 

• Dbajte vždy na pevný postoj a reťazovú pílu 
používajte len vtedy, pokiaľ stojíte na pevnom, 
bezpeènom a rovnom podklade. Šmykľavý podklad 
alebo nestabilná plocha, na ktorej stojíte, ako napr. 
rebrík, môže viesť ku strate rovnováhy alebo ku strate 
kontroly nad reťazovou pílou. 

• Pri rezaní vetvy, ktorá je pod mechanickým napä-
tím, poèítajte s tým, že táto môže zapružiť nazad. 
Keď mechanické napätie vo vláknach dreva povolí, 
môže napnutá vetva obsluhu zasiahnuť a / alebo 
reťazovú pílu strhnúť tak, že nad ňou stratíte kontrolu. 

• Buďte zvlášť opatrný pri rezaní podrastu a mla-
dých stromkov. Tenký materiál sa môže do reťa-
zovej píly zachytiť a udrieť Vás alebo Vás vyviesť z 
rovnováhy. 

• Vo vypnutom stave noste reťazovú pílu za prednú 
rukoväť, pílovou reťazou odvrátenou od tela. Pri 
transporte alebo odkladaní reťazovej píly vždy 
nasuňte ochranný kryt. Pozorné zaobchádzanie s 
reťazovou pílou znižuje pravdepodobnosť náhodného 
kontaktu s bežiacou reťazovou pílou. 

• Dodržujte pokyny pre mastenie, napnutie reťaze 
a výmenu príslušenstva. Neodborne napnutá alebo 
namastená reťazová píla sa môže pretrhnúť alebo 
zvýšiť riziko spätného nárazu. 

• Udržujte rukoväte suché, èisté, bez oleje a tuku. 
Mastné, zaolejované rukoväte sa šmýkajú a môžu 
spôsobiť stratu kontroly. 

• Režte len drevo. Nepoužívajte reťazovú pílu na 
práce, na ktoré nie je urèená – príklad: nepou-
žívajte reťazovú pílu na rezanie umelých hmôt, 
muriva alebo stavebných materiálov, ktoré nie 
sú z dreva. Použitie reťazovej píly na práve mimo 
určenia môže zaviniť nebezpečné situácie. 

8) Príèiny vzniku a predchádzanie spätnému nárazu:

Ku	spätnému	nárazu	môže	dôjsť,	keď	sa	špička	vodiacej	
lišty	dotkne	nejakého	predmetu	alebo	keď	sa	drevo	ohý-
ba	a	reťazovú	pílu	v	reze	pricvikne.	
Taký	 kontakt	 so	 špičkou	 píly	 môže	 v	 niektorých	 prípa-
doch	vyvolať	nečakanú,	dozadu	smerujúcu	reakciu,	kedy	
vodiaca	lišta	uderí	nahor	a	smerom	k	obsluhe.	
Zachytení	 reťazovej	 píly	 na	 hornej	 hrane	 vodiacej	 lišty	
môže	lištu	silne	odmrštiť	smerom	k	obsluhe.	
Každá	z	týchto	reakcií	môže	viesť	k	tomu,	že	stratíte	nad	
pílou	kontrolu	a	môžete	utrpieť	ťažké	poranenie.	Nespo-
liehajte	 sa	 výlučne	 na	 bezpečnostné	 zariadenia,	 ktoré	
sú	zabudované	v	 reťazovej	píle.	Ako	užívateľ	 reťazovej	
píly	máte	povinnosť	urobiť	rôzne	opatrenia,	aby	ste	mohli	
pracovať	bez	úrazov	a	poranení.	
Spätný	 náraz	 je	 dôsledkom	 nesprávneho	 alebo	 chyb-
ného	 použitia	 elektrického	 náradia.	 Zabrániť	 sa	 mu	 dá	
vhodnými	 bezpečnostnými	 opatreniami,	 ktoré	 sú	 popá-
sané	nižšie:			
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• Držte pílu pevne v obidvoch rukách, pritom pal-
com a prstami zvierajte rukoväte reťazovej píly.  
Zaujmite telom a ramenami taký postoj, aby ste 
sily spätného nárazu ustáli. Keď sa urobia vhodné 
opatrenia, môže obsluha spätné nárazy zvládnuť. 
Nikdy reťazovú pílu nepúšťajte. 

• Vyhýbajte sa abnormálnemu držaniu tela a ne-
píľte vo výške nad svojimi ramenami. Tým sa 
predíde náhodnému kontaktu špičky lišty a umožní 
to lepšiu kontrolu nad reťazovou pílou v nečakaných 
situáciách.  

• Používajte vždy výrobcom predpísané náhradné 
lišty a pílové reťaze. Nesprávne náhradné lišty a pí-
lové reťaze môžu viesť k pretrhnutiu reťaze a / alebo 
ku spätným nárazom. 

• Dodržujte pokyny výrobcu pre ostrenie a údržbu 
reťazovej píly. Príliš nízky obmedzovač hĺbky zvyšu-
je sklon ku vzniku spätných nárazov. 

• Prívodné vedenie/kábel veďte tak, aby nebol po-
èas rezania zachytený vetvami èi podobne.

9) Dôležité pokyny pre Vašu osobnú bezpecnosť

a) Všeobecné bezpecnostné pokyny
1.	 Deti	 a	 mladiství	 do	 18	 rokov	 nesmú	manipulovať	 s	

elektrickými	 reťazovými	 pílami.	 Výnimka:	 mladiství	
ucni,	starší	ako	16	rokov,	pod	dozorom	odborníka.

2.		 Reťazovú	pílu	smú	obsluhovať	len	osoby	s	dostatoč-
nými	skúsenostami.

3.		 Uschovávajte	tento	návod	na	obsluhu	vždy	spoločne	
s	reťazovou	pílou.

4.		 Požiciavajte	alebo	darujte	reťazovú	pílu	iba	osobám,	
ktoré	 sú	 oboznámené	 s	 jej	 použitím.	 Prosím,	 odo-
vzdajte	im	vždy	aj	tento	návod	na	obsluhu.

b) Pokyny pre bezpeènú prevádzku reťazovej píly
5.	 Pozor!	Pred	prvým	použitím	reťazovej	píly	si,	prosím,	

dôkladne	precčítajte	návod	na	obsluhu	a	nechajte	si	
vysvetlit	jej	použitie.

6.	 Vaše	 elektrické	 náradie	 vždy	 bezpečne	 skladujte.	
Nepoužívané	elektrické	náradie	by	malo	byt	uložené	
na	 suchom	a	 vyvýšenom	mieste,	 alebo	 uzamknuté,	
mimo	dosah	detí.

7.	 Kontrolujte	 pravidelne	 predlžovací	 kábel	 a	 vymeòte	
ho,	ak	 je	poškodený.	Dbajte	na	 to,	aby	rukoväti	boli	
vždy	suché,	aby	neboli	zaolejované	alebo	zamaste-
né.

8.	 Pred	každým	použitím	skontrolujte	prívodný	kábel,	ci	
nie	 je	 poškodený	 alebo	 ci	 nemá	 trhliny.	Poškodené	
káble	musia	byt	nahradené.

9.	 Pri	práci	musíte	reťazovú	pílu	ovládat	oboma	rukami.
10.	Pred	dotiahnutím	reťaze,	jej	výmenou	alebo	pred	od-

stránením	poruchy	musí	byť	 reťazová	píla	oddelená	
od	elektrickej	siete	-	vytiahnite	zástrčku!

11.	Počas	 pracovných	 prestávok	 stroj	 odložte	 tak,	 aby	
nikoho	neohrozil.	Vytiahnite	zástrčku	zo	siete!

12.	Pri	zapnutí	musíte	reťazovú	pílu	bezpečne	podoprieť	
a	pevne	držat.	Reťaz	a	lišta	musia	byť	volné.

13.	Pri	 poškodení	 alebo	 prerezaní	 prívodného	 kábla	
okamžite	vytiahnite	zástrčku	zo	siete.

14.	Reťazovú	pílu	možno	používat	iba	po	zapojení	do	zá-
suvky	s	ochranným	kolíkom	a	s	inštaláciou	podrobe-
nou	revízii.	Poistka	musí	mať	hodnotu	16	A	a	nesmie	

byť	zaťažená	inými	spotrebičmi.
15.	Pri	 použití	 káblového	 bubna	 musí	 byť	 kábel	 vždy	

úplne	odmotaný.
16.	Dbajte	na	to,	aby	kábel	nebol	zalomený	alebo	poško-

dený.
17.	Reťazová	píla	smie	byť	uvedená	do	chodu	len	kom-

pletne	zmontovaná.	Nesmú	chýbať	žiadne	ochranné	
zariadenia.

18.	Ak	na	nástroji	spozorujete	zmeny,	okamžite	motorovú	
pílu	vypnite.

19.	Kvôli	prípadným	úrazom	majte	vždy	pripravenú	lekár-
ničku	podla	normy	DIN	13164.

20.	Pri	dotyku	reťazovej	píly	so	zeminou,	kameòmi,	klin-
cami	alebo	inými	cudzími	telesami,	prosím,	okamžite	
vytiahnite	 zástrčku	 zo	 siete	 a	 skontrolujte	 reťaz	 a	
lištu.

21.	Dbajte	na	 to,	aby	do	pôdy	alebo	kanalizácie	nepre-
nikol	 žiaden	 olej	 z	 reťaze	 -	 kvôli	 ochrane	 životného	
prostredia.	Reťazovú	pílu	vždy	odkladajte	na	podlož-
ku,	 lebo	 z	 lišty	 alebo	 reťaze	môže	 vždy	 odkvapnúť	
trocha	oleja.

22.	Nepoužívajte	reťazovú	pílu	pri	zlých	poveternostných	
podmienkach,	najmä	keď	hrozí	búrka/prehánka.

c) Pokyny kvôli nebezpeèenstvu spätného nárazu
23.	Pokiaľ	možno	používajte	na	pílenie	kozu.
24.	Vždy	sa	pozerajte	na	hrot	lišty.
25.Rez	 začínajte	 výlučne	 s	 bežiacou	 pílovou	 reťazou,	

nikdy	nezapínajte	stroj	s	priloženou	reťazou.
26.	Takzvané	zapichovacie	rezy	pomocou	hrotu	lišty	smú	

vykonávať	iba	vyškolení	pracovníci.

d)  Pokyny pre bezpečnú techniku práce
27.	Práca	 na	 rebríkoch,	 lešeniach	 alebo	 stromoch	 je	

zakázaná.	
28.	Zabezpečte	drevo	tak,	aby	sa	počas	pílenia	nemohlo	

otociť.
29.	Dávajte	 pozor	 na	 rozštiepené	 drevo.	 Pri	 pílení	 sa	

môžete	zranit	strhnutými	ívermi.
30.	Nepoužívajte	 reťazovú	pílu	na	páčenie	alebo	presú-

vanie	dreva.
31.	Pílte	iba	spodnou	stranou	lišty.	Pri	pílení	hornou	stra-

nou	je	reťaz	zrážaná	spät	v	smere	piliara.
32.	Dbajte	na	to,	aby	v	dreve	nebol	kamene,	klince	alebo	

iné	cudzie	telesá.
33.	Doporučujeme,	 aby	 prvoužívateľa	 zaškolil	 v	mani-

pulácii	 s	reťazovou	 pílou	 a	v	 používaní	 ochranného	
vybavenia	 osôb	 skúsený	 užívateľ	 a	aby	 sa	 najskôr	
v	 rezaní	zacvičil	na	guľatine	na	 rezacom	koni	alebo	
stojane.

34.	Dbajte	na	to,	aby	bežiaca	píla	neprišla	do	kontaktu	s	
pôdou	a	s	drôtenými	plotmi.

Uvedenie do prevádzky

1. Naplňte olejovú nádržku (obr.	1)

Reťazová	píla	nesmie	byť	nikdy	uvedená	do	chodu	bez	
reťazového	oleja,	ináč	dôjde	k	poškodeniu	reťaze,	lišty	a	
motora.	 Pri	 prevádzke	 bez	 oleja	 nebude	 v	 prípade	 po-
škodenia	uznaná	žiadna	záruka.	Prosím,	používajte	 iba	
olej	 pre	 reťazové	píly	 na	biologickom	základe,	 ktoré	 sú	
stopercentne	biologicky	odbúratelòé.	Biologický	reťazový	
olej	dostanete	v	každej	odbornej	predajni.
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Nepoužívajte	starý	olej.	Spôsobuje	to	poškodenie	Vašej	
reťazovej	píly	a	vedie	k	strate	záruky.
•	 Pred	 plnením	 olejovej	 nádržky,	 prosím,	 vytiahnite	

zástrčku	zo	siete.
•	 Otvorte	otočný	uzáver	a	odložte	ho	tak,	aby	sa	nestra-

til	tesniaci	krúžok	uzáveru	nádržky.
•	 Pomocou	lievika	nalejte	do	nádržky	asi	140	ml	oleja	a	

uzáver	nádržky	pevne	uzavrite.
•	 Stav	oleja	sa	dá	zistit	pohľadom	do	priezoru	1.	Ak	ná-

stroj	 nechcete	dlhší	 čas	používat,	 odstránte,	 prosím,	
olej	z	nádržky.

•	 Pred	 prepravou	 alebo	 odoslaním	 reťazovej	 píly	 je	
taktiež	nutné	vyprázdniť	olejovú	nádržku.

•	 Pred	 začiatkom	 práce	 skontrolujte	 funkciu	 mazania	
reťaze,	 zapnite	 pílu	 s	 namontovanou	 rezacou	 sadou	
a	s	dostatočným	odstupom	podržte	nad	svetlým	pod-
kladom	 (Pozor,	 nedotknite	 sa	 zeme!).	 Ak	 sa	 ukáže	
olejová	stopa,	pracuje	mazanie	reťaze	bezchybne.

•	 Po	 použití	 uložte	 reťazovú	 pílu	 vodorovne	 na	 nasia-
kavú	 podložku.	V	 dôsledku	 roztecenia	 oleja	 na	 lištu,	
reťaz	 a	 pohon	 môže	 ešte	 uniknút	 niekoľko	 kvapiek	
oleja.

2. Montáž lišty a reťaze	(obr.	2	-	4)

Pozor! Hrozí nebezpeèenstvo úrazu. Pri montáži 
reťaze používajte bezpeènostné rukavice.

•	 Položte	reťazovú	pílu	na	stabilný	podklad.	
•	 Povoľte	 skrutku	 s	kolíkovou	 rukoväťou	 7	 proti	 smeru	
hodinových	ručičiek.	

•	 Snímte	kryt	pastorku	8.	
•	 Priložte	 reťaz	 na	 list	 a	 dajte	 pozor	 na	 smer	 chodu	
reťaze.	 Rezné zuby musia na hornej strane listu 
smerovať dopredu	(pozri	obr.	4).

•	 Položte	 volný	 koniec	 pílovej	 retaze	 na	 pohonné	
koliesko	 retaze	 a	 lištu	 5	 podlhovastým	 otvorom	 cez	
vodic	retaze	a	napínací	cap		retaze	(pozri	obr.2/B).

•	 Dbajte	na	to,	aby	napínací	cap	retaze	zapadol	presne	
do	malého	otvoru	v	lište	(pozri	obr.2/A).	Musí	byt	cez	
otvor	viditelný.

•	 Teraz	 lištu	 spolu	 s	 retazou	 posunte	 dopredu.	Dbajte	
pritom	na	 to,	aby	všetky	clánky	 retaze	sedeli	presne	
v	drážke	 lišty	a	aby	pílová	retaz	bola	vedená	presne	
okolo	pohonného	kolieska	retaze.

•	 Nasadte	spät	kryt	pastorka	a	pevne	ho	prit	 lacte.
•	 Namontujte	 upevnovaciu	matku.	Upevnovaciu	matku		

najprv	pritiahnite	len	rukou.
•	 Napnite	retaz.	Otocte	napínací	cap	retaze		 (pozri	obr.	

3/C)	v	smere	hodinových	ruciciek.	Retaz	by	mala	byt	
napnutá	tak,	aby	sa	dala	v	strede	lišty	odtiahnut	asi	na	
3	mm	(obr.	4).

•	 Nakoniec	 upevnovaciu	 matku	 	 pevne	 pritiahnite	
pomocou	 nástrckového	 klúca.	 Na	 matici	 pritlačte	
ochrannú	krytku.

Napnutie	 reťaze	 má	 veľký	 vplyv	 na	 životnosť	 rezacej	
sady,	 treba	 ju	 častejšie	 kontrolovať.	 Pri	 zahriatí	 na	
prevádzkovú	 teplotu	sa	reťaz	natiahne	a	 treba	 ju	znova	
napnúť.	 Novú	 pílovú	 reťaz	 treba	 napínať	 častejšie,	 až	
kým	sa	nenatiahne.

Pozor: Poèas chodu treba reťaz èastejšie na-
pínať. Okamžite reťaz napnite, ak lieta alebo 
vystupuje z drážky!

Ak	 chcete	 retaz	 napnút,	 uvolnite	 najprv	 matku.	 Potom	
tocte	napínacím	capom	retaze	B	na	prednej	strane	reta-
zovej	píly	v	smere	hodinových	ruciciek.	Natiahnite	retaz	
tak,	aby	sa	v	strede	lišty	dala	odtiahnut	asi	na	3	mm,	ako	
ukazuje	obr.	4.	

3. Zapojenie reťazovej píly do siete (obr.	5)

Doporuèujeme používať reťazovú pílu spoloène 
s ochranným zariadením chybového prúdu a maxi-
málnym spúšťacím prúdom 30 mA.

Tento	prístroj	 je	určený	pre	prevádzku	so	zásobovacou	
elektrickou	 	 sieťou	 s	impendanciou	 	 systému	 Zmax	 na	
bode	 	 preberania	 	 (domová	prípojka)	 s		maximálne	0,4	
Ohmami.	Užívateľ	musí	zistiť,	či	bude	prístroj	používaný	
iba	v	jednej	elektrickej	sieti,	ktorá	splòuje	túto	požiadav-
ku.	 Podľa	 potreby	 sa	 dá	 impendancia	 systému	 zistiť	 u	
lokál-neho	dodávateľa	elektrickej	energie.

Používajte iba také predlžovacie káble, ktoré 
sú povolené pre použitie vonku a ktoré nie sú 
ľahšie ako gumové káble H07 RN-F podľa DIN/
VDE 0282 s minimálnym prierezom 1,5 mm2. Tie-
to káble musia byť chránené pred striekajúcou 
vodou. V prípade poškodenia pripojovacieho 
kábla tohoto prístroja smie tento kábel vymeniť 
iba výrobcom poverená opravárenská dielňa, 
pretože na jeho výmenu sú potrebné špeciálne 
nástroje. Prístroje, ktoré sa používajú vonku, 
by sa mali pripojovať prostredníctvom zásuvky 
s ochranou proti chybovému prúdu. 

Táto	 reťazová	 píla	 je	 na	 zabezpečenie	 pripojovacieho	
kábla	 vybavená	 ťahovým	 odľahčením.	 Najskôr	 spojte	
zástrčku	prístroja	s	pripojovacím	káblom.	Vytvorte	potom	
s	pripojovacím	káblom	úzku	slučku	a	zasuòte	ju	cez	otvor	
na	 zadnej	 strane	 rukoväte.	Potom	slučku	 založte	 okolo	
háku	 ahového	 odľahčenia	 tak,	 ako	 vidíte	 na	 obrázku.		
Teraz	 bude	 zástrčný	 spoj	 zaistený	 proti	 samovoľnému	
rozpojeniu.	

4. Zapnutie	(obr.	7)

•	 Motorovú	pílu	vždy	držte	pevne	oboma	rukami:	ľavou	
rukou	držte	pílu	za	prednú	rukoväť	a	pravou	za	zadnú	
rukoväť	(toto	platí	aj	pre	ľavákov).	(obr.	6)

•	 Potlačte	palcom	blokovací	gombík	15	na	hornej	strane	
zadnej	 rukoväti	 smerom	dopredu,	 potom	stlačte	pre-
vádzkový	spínač	9.

•	 Tlačidlo	uzávierky	vypínača	slúži	len	na	odblokovanie	
zapínania,	po	zapnutí	ho	už	netreba	stláčať.

•	 Pílu	vypnete	uvolneòím	vypínaca	9.

Pozor: Reťaz píly sa okamžite rozbehne vyso-
kou rýchlosťou. Pri odkladaní píly dbajte na 
to, aby sa reťaz nikdy nedostala do kontaktu 
s kameňmi nebo kovovými predmetmi

Bezpeènostné zariadenia na Vašej reťazovej 
píle

1. Reťazová brzda (obr.	8)

Táto	reťazová	píla	 je	vybavená	mechanickou	reťazovou	
brzdou.	 V	 prípade	 vybehnutia	 píly	 nahor	 v	 dôsledku	
dotyku	 hrotu	 lišty	 s	 drevom	 alebo	 pevným	 predmetom	
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sa	 pohon	 reťazovej	 píly	 spustením	 bezpeènostného	
krytu	 ruky	 4	 okamžite	 zastaví,	 motor	 však	 beží	 daľej.	
Brzdenie	 sa	 spustí	 tým,	 že	 zadná	èast	Vašej	 dlane	 na	
prednej	 rukoväti	2	zatlaèí	na	bezpeènostný	kryt	 ruky	4.	
Funkènosť	 reťazovej	 brzdy	 by	 sa	 mala	 preskúšat	 pred	
každým	použitím	píly.

Pozor: Pri uvoľňovaní reťazovej brzdy (potiah-
nite bezpeènostný kryt ruky dozadu v smere 
rukoväti a upevnite) nesmie byť stlaèený žiadny 
spínaè!

Dbajte na to, aby bol pred uvedením reťazovej píly do 
chodu bezpeènostný kryt ruky 4 vždy zaaretovaný v 
pohotovostnej polohe. Dosiahnete to potiahnutím 
bezpeènostného krytu dozadu v smere rukoväti.

2. Dobehová brzda

Táto	 reťazová	 píla	 je	 podľa	 najnovších	 predpisov	 vy-
bavená	 mechanickou	 dobehovou	 brzdou.	 Táto	 brzda	
je	 spriahnutá	 	 s	brzdou	 reťazovej	 píly	 a	po	 vypnutí	 píly	
zabrzdí	bežiacu	reťaz.
Jej	funkcia	sa	spúšťa	uvoľnením	tlačidla	ZAP/VYP.	Táto	
dobehová	 brzda	 bráni	 zraneniu	 prostredníctvom	 dobie-
hajúcej	reťaze.	

3. Zachytávací èap reťaze (obr.	9)
Táto	 reťazová	 píla	 je	 vybavená	 zachytávacím	 čapom	
reťaze.	 Ak	 sa	 počas	 chodu	 píly	 roztrhne	 reťaz,	 zachytí	
zachytávací	 čap	 voľne	 sa	 pohybujúci	 koniec	 reťaze	 a	
zabráni	tak	zraneniu	ruky	piliara.

Vysvetlenie správneho postupu pri základ-
ných prácach: rúbanie stromu, odvetvovanie 
a prerezávanie (krátenie kmeňov na kláty) (obr.	
č.	10	až	16)

a) Rúbanie stromu 

Ak	 rezanie	kmeòov	na	kláty	a	 rúbanie	 robia	dve	osoby	
súčasne,	 potom	musí	 vzdialenosť	medzi	 osobou,	 ktorá	
rúbe	strom,	a	osobou,	ktorá	pracuje	na	strome	už	zrúba-
nom,	byť	najmenej	dvakrát	väčšia,	než	predstavuje	výška	
rúbaného	stromu.	Pri	rúbaní	stromov	je	potrebné	dbať	na	
to,	aby	neboli	žiadne	osoby	vystavené	nebezpečenstvu,	
a	 aby	 neboli	 zasiahnuté	 žiadne	 napájacie,	 elektrické	 či	
iné	vedenia,	a	aby	nevznikli	žiadne	vecné	škody.	Ak	sa	
strom	ocitne	v	kontakte	s	elektrickým	či	 iným	vedením,	
je	potrebné	bezodkladne	informovať	príslušný	podnik.		

Pri	 rezaní	 vo	 svahu	 sa	 musí	 pracovník	 obsluhujúci	
reťazovú	 pílu	 nachádzať	 vždy	 nad	 rúbaným	 stromom,	
pretože	po	zrúbaní	sa	bude	kmeò	najskôr	šmýkať	alebo	
valiť	smerom	dolu.

Pred	 rúbaním	 je	 nutné	 si	 naplánovať	 únikovú	 cestu	 a	
podľa	 potreby	 si	 ju	 vopred	 uvoľniť.	 Úniková	 cesta	 má	
viesť	 šikmo	 dozadu	 od	 predpokladanej	 pádovej	 línie	
stromu,	ako	ukazuje	obrázok	č.	10.	

Pred	 rúbaním	 je	potrebné	posúdiť	sklon	kmeòa,	polohu	
väčších	vetiev	a	smer	a	silu	vetra	 tak,	aby	bolo	možné	
určiť	smer	pádu	stromu.	

Zo	stromu	je	potrebné	odstrániť	nečistoty,	kamene,	voľnú	
kôru,	klince,	svorky	a	zvyšky	drôtu.	

b) Vykonanie vrubového (klinovitého) zárezu 

V	 pravom	 uhle	 k	 smeru	 a	 zo	 strany	 budúceho	 pádu	
stromu	urobíme	zárez	(vyrežeme	klin	–	pozn.	prekl.)	do	
hĺbky	 1/3	 priemeru	 kmeòa,	 ako	 ukazuje	 obrázok	 č.	 11.	
Najprv	urobíme	dolný	vodorovný	zárez.	Tým	sa	zabráni	
zovretiu	 lišty	 s	 reťazou	 pri	 vykonávaní	 druhého	 (šikmo	
zhora	vedeného	–	pozn.	prekl.)	zárezu.	

c) Vykonanie finálneho rezu pri rúbaní 

Finálny	rez	nasadíme	vo	výške	najmenej	50	mm	nad	vo-
dorovným	zárezom	(z	druhej	strany,	než	kde	je	urobený	
klinovitý	 zárez	 –	 pozn.	 prekl.),	 ako	 ukazuje	 obrázok	 č.	
11.	Finálny	rez	teda	vedieme	rovnobežne	s	vodorovným	
zárezom.	Finálny	rez	vedieme	iba	tak	hlboko,	aby	zostalo	
zachované	jadro	kmeòa,	ktoré	môže	pri	ukladaní	kmeòa	
slúžiť	 ako	 pomyselný	 kĺbový	 záves.	 Jadro	 bráni	 tomu,	
aby	sa	kmeò	otáčal	a	položil	sa	do	nesprávneho	smeru.	
Jadro	neprerezávame.	

V	okamihu,	keď	sa	finálny	rez	priblíži	k	jadru,	by	sa	mal	
strom	už	 začať	 rúbať.	Ak	 sa	 začne	ukazovať,	 že	 strom	
možno	 nepadne	 do	 požadovaného	 smeru,	 alebo	 sa	
nakloní	 späť	 a	 zovrie	 pílovú	 lištu,	 je	 potrebné	 prerušiť	
finálne	 rezanie	a	na	presmerovanie	 kmeòa	do	požado-
vaného	 smeru	 je	 potrebné	 použiť	 kliny	 z	 dreva,	 plastu	
alebo	hliníka.		

Hneď	ako	sa	strom	začne	rúbať,	vyberieme	reťazovú	pílu	
z	 rezu,	 vypneme	 ju,	 odložíme	 a	 plánovanou	 únikovou	
cestou	opustíme	nebezpečný	priestor.	Pozor	na	spadnu-
té	vetvy	a	iné	prekážky	na	zemi	a	na	možnosť	zakopnutia	
pri	rýchlom	ústupe.	

d) Odvetvovanie 

Pod	pojmom	odvetvovanie	 rozumieme	oddeľovanie	 ve-
tiev	od	zrúbaného	kmeòa.	Pri	odvetvovaní	najprv	väčšie,	
smerom	dolu	 orientované	 vetvy	 ponechávame,	 pretože	
kmeò	 podopierajú.	Menšie	 vetvy,	 podľa	 obrázka	 č.	 12,	
oddelíme	 jedným	 rezom.	 Vetvy,	 ktoré	 sú	 mechanicky	
napnuté,	je	potrebné	rezať	zdola	nahor,	aby	sa	zabránilo	
zaklineniu	píly.	

e) Krátenie kmeňa 

Pod	pojmom	krátenie	 kmeòa	 rozumieme	 rozrezanie	 už	
zrúbaného	 kmeòa	 na	 časti/kláty.	 Pri	 rezaní	 dbajte	 na	
pevný	a	 istý	 postoj	 a	 rovnomerné	 rozloženie	 hmotnosti	
vášho	tela	na	obe	nohy.	Pokiaľ	možno,	mal	by	byť	kmeò	
podopretý	 vetvami,	 trámikom	 alebo	 klinmi	 a	 zaistený	
proti	pohybu.	Riaďte	sa	jednoduchými	pokynmi	na	uľah-
čenie	rezania.	
Ak	kmeò	rovnomerne	dolieha	na	zem	po	celej	svojej	dĺž-
ke,	ako	ukazuje	obrázok	č.	13,	režeme	ho	zhora.	
Ak	kmeò	stromu	 leží	na	zemi	 iba	na	 jednej	strane,	ako	
ukazuje	 obrázok	 č.	 14,	 potom	 narežeme	 kmeò	 najprv	
zdola	 do	 1/3	 priemeru	 kmeòa	 a	 zvyšok	 rezu	 urobíme	
zhora	oproti	spodnému	rezu.
Ak	strom	dolieha	k	zemi	na	oboch	koncoch,	ako	ukazuje	
obrázok	 č.	 15,	 potom	narežeme	 kmeò	najprv	 zhora	 do	
1/3	 priemeru	 kmeòa,	 a	 potom	 dorežeme	 zvyšné	 2/3	
priemeru	kmeòa	zdola	proti	hornému	rezu.	
Pri	rezaní	vo	svahu	vždy	stojíme	nad	kmeòom,	ako	uka-
zuje	obrázok	č.	16.	Aby	sme	mali	plnú	kontrolu	nad	pílou	
aj	v	okamihu	„prerezania“,	znížime	na	konci	rezu	tlak	na	
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pílu	 bez	 toho,	 aby	 sme	 uvoľnili	 pevné	 držanie	 rukovätí	
reťazovej	píly.	Dbáme	na	 to,	aby	sa	 reťaz	píly	nedotkla	
zeme.	 Po	 dokončení	 rezu	 počkáme,	 až	 sa	 reťaz	 píly	
celkom	zastaví,	a	až	potom	reťazovú	pílu	odložíme.	Pri	
prechádzaní	od	 jedného	stromu	k	druhému	vždy	motor	
reťazovej	píly	vypíname.

Údržba a ošetrovanie

Pred akoukoľvek údržbou a ošetrovaním vždy vytiah-
nite zástrèku zo siete.
•	 Po	použití	reťazovú	pílu	vždy	vyčistite	od	pilín	a	oleja.	

Dbajte	najmä	na	to,	aby	boli	čisté	prie	duchy	na	chla-
denie	motora	v	kryte	 reťazovej	píly	 (nebezpecenstvo	
prehriatia).

•	 Ak	 je	pílová	 reťaz	veľmi	znečistená,	alebo	zanesená	
živicou,	treba	reťaz	odmontovat	a	vycistiť.	Vložte	reťaz	
na	niekolko	hodín	do	nádoby	s	cistiacim	prostriedkom	
na	reťazové	píly.	Potom	ju	opláchnite	cistou	vodou	a	
pokiaľ	reťaz	okamžite	nepoužijete,	ošetrite	ju	príprav-
kom	Service	Spray	alebo	iným	vhodným	antikoróznym	
sprejom.

•	 Platí	 len	 pri	 použití	 biologického	 reťazového	 oleja:	
Kedže	 niektoré	 druhy	 biologického	 oleja	 môžu	 mať	
po	 dlhšom	 používaní	 sklon	 k	 inkrustácii,	 mal	 by	 sa	
olejový	 systém	 pred	 dlhším	 uskladnením	 reťazovej	
píly	 prepláchnut.	 Naplòte	 olejovú	 nádržku	 až	 do	 po-
lovice	 (asi	70	ml)	prípravkom	na	čistenie	 reťazových	
píl	 a	 zatvorte	nádobku	zvyčajným	spôsobom.	Potom	
reťazovú	pílu	zapnite	bez	namontovanej	lišty	a	reťaze	
a	nechajte	ju	bežať	tak	dlho,	kým	celá	preplachovacia	
kvapalina	 neunikne	 mazacím	 otvorom.	 Pred,	 dalším	
použitím	reťazovej	píly	bezpodmienečne	doplnte	olej.

•	 Neskladujte	 pílu	 vonku	 alebo	 vo	 vlhkých	 miestnos-
tiach.

•	 Pred	 každým	 použitím	 reťazovej	 píly	 skontrolujte	
opotrebovanie	všetkých	 jej	dielov,	najmä	reťaze,	 lišty	
a	pohonného	kolieska	reťaze.

•	 Dbajte	vždy	na	správne	napnutie	pílovej	reťaze.	Príliš	
volná	reťaz	sa	pri	prevádzke	môže	uvolniť	a	spôsobiť	
zranenia.	Poškodenú	reťaz	je	nutné	okamžite	vymeniť.	
Rezacie	zuby	by	mali	mat	dlžku	aspon	4	mm.

•	 Po	použití	skontrolujte,	či	nie	je	poškodený	kryt	motora	
alebo	prívodný	kábel.	Pri	náznakoch	poškodenia	Vašu	
reťazovú	pílu,	prosím,	zverte	do	opravy	odbornej	dielni	
alebo	firemnému	servisu.	

•	 Pri	 každom	 použití	 Vašej	 reťazovej	 píly	 skontrolujte	
stav	oleja	a	mazanie.	Nedostatočné	mazanie	spôso-
buje	poškodenie	reťaze,	lišty	a	motora.

•	 Pred	každým	použitím	Vašej	reťazovej	píly	skontroluj-
te	ostrosť	reťaze.	Tupé	reťaze	spôsobujú	prehrievanie	
motora.

•	 Kedže	na	brúsenie	pílovej	reťaze	sú	nutné	isté	odbor-
né	znalosti,	odporúčame	Vám	zverit	brúsenie	odbor-
nému	servisu.

Ak nastanú technické problémy

•	 Stroj neštartuje:	 Skontrolujte	 zásuvku,	 či	 je	 v	 nej	
napätie,	 skontrolujte,	 či	 nie	 je	 prerušený	 predlžovací	
kábel.	 Ak	 tým	 neodstránite	 príčinu	 poruchy,	 zverte	
reťazovú	pílu	odbornej	dielni	alebo	firemnému	servisu.

•	 Nebeží reťaz:	 Skontrolujte	 polohu	 bezpečnostného	
krytu	 ruky	 (pozri	obr.	8).	Reťaz	beží,	 len	ak	 je	brzda	
uvolnená.

•		 Motor silne iskrí: Je	poškodený	motor	alebo	uhlíková	
kefa.	Zverte	reťazovú	pílu	odbornej	dielni	alebo	firem-
nému	servisu.

•		 Netečie olej:	Skontrolujte	stav	oleja.	Vyčistite	prieto-
kové	otvory	oleja	v	lište	(pozri	aj	príslušné	pokyny	pre	
údržbu	 a	 starostlivosť).	 Ak	 tým	 neodstránite	 príčinu	
poruchy,	 zverte	 reťazovú	 pílu	 odbornej	 dielni	 alebo	
firemnému	servisu.

Pozor: Údržbárske alebo opravárenské práce, 
ktoré nie sú uvedené v tomto návode na ob-
sluhu, smú vykonávať iba autorizovaní odborní 
pracovníci alebo firemný servis.

Pozor: Pri poškodení prívodného kábla tohto 
nástroja smie kábel vymeniť iba opravárenská 
dielňa urèená výrobcom alebo firemný servis, 
lebo je na to potrebné špeciálne náradie.

Opravárenská služba

Servis	 vykonáva	 firma	 Mountfield	 vo	 svojich	 špeciali-
zovaných	 servisných	 strediskách.	 Adresu	 a	 telefónny	
kontakt	 najbližšieho	 servisu	 nájdete	 v	 záručnom	 liste,	
telefónnom	 zozname,	 na	 webové	 stránke	 www.mount-
field.sk/servisne-strediska	alebo	v	ich	tlačenom	katalógu.

Likvidácia a ochrana životného prostredia  

Keď	Váš	prístroj	jedného	dòa	doslúži	alebo	ho	už	nebu-
dete	potrebovať,	v	nijakom	prípade	prístroj	neodhadzujte	
do	domového	odpadu,	ale	ho	zlikvidujte	ekologicky.	Pro-
síme,	aby	ste	prístroj	odovzdali	do	zberne.	Tam	je	možné	
separovať	 plastové	 a	 kovové	 dielce	 a	 postúpiť	 ich	 na	
opätovné	spracovanie.	Informácie	k	k	tejto	problematike	
obdržíte	na	správe	Vašej	obce	nebo	mesta.		

Náhradných dielov
Lišta (350 mm) # 27111561
Pílová	reťaze (350 mm) # 27111010
Lišta (400 mm) # 27111063
Pílová	reťaze (400 mm) # 27110997

Záruèné podmienky

Nezávázne	od	záväzku	predajcu	vyplývajúceho	z	kúpnej	
zmluvy	voči	finálnemu	odberateľovi	poskytujeme	na	toto	
elektrické	náradie	nasledujúcu	záruku:	
Záručná	doba	je	24	mesiacov	a	začína	predajom,	ktoré	
je	 potrebné	 preukáza	 originálom	 predajného	 dokla-
du.	 Pri	 komerčnom	 užívaní	 a	 požičiavaní	 sa	 záručná	
doba	 znižuje	 na	 12	 mesiacov.	 Záruka	 sa	 nevz	 ahuje	
na	 diely	 podliehajúce	 rychlému	 opotrebovaniu	 a	 na	
škody	 vzniknuté	 v	 dôsledku	 používania	 nesprávneho	
príslušenstva	a	opráv,		na	použitie	nie	originálnych	dielov	
a	 v	 dôsledku	 použitia	 násilia,	 úderu,	 alebo	 rozbitia	 a	
svojvoľného	pre	aženia	motora.	V	 rámci	záruky	sa	 robí	
iba	výmena	defektných	dielov,	a	nie	kompletných	prístro-
jov.	Opravy	v	záruke	smú	vykonáva	iba	autorizované	opra-
vovne,	alebo	podnikový	servis.	V	prípade	cudzích	zásahov	
záruka	zaniká.
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Porto,	 zasielateľské	 ako	 aj	 iné	 následné	 náklady	 nesie	
kupujúci.

ES Vyhlásenie o zhode 

My,	ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, 
týmto	prehlasujeme	vo	výhradnej	zodpovednosti,	že	pro-
dukt	EKS 1500-35 a EKS 1800-40,	na	ktorý	sa	toto	pre-
hlásenie	 vzťahuje,	 zodpovedá	 príslušným	 bezpečnost-
ným	a	zdravotným	požiadavkám	smernice	ES	2006/42/
ES	 (Smernice	 o	 strojoch),	 2004/108/ES	 (smernica	 o	
elektromagnetickej	 zlučiteľnosti)	 a	 2000/14/ES	 (smer-
nica	 o	 hluku).	 Pri	 správnej	 aplikácii	 bezpečnostných	 a	
zdravotných	požiadaviek,	uvedených	vo	vymenovaných	
smerniciach	ES,	boli	využité	nasledujúce	normy	a	/	alebo	
technické	špecifikácie:	

EN 60745-2-13:2009; EN 60745-1:2009
ISO 13772:2009
EN55014-1:2006;EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008 
EN ISO 3744; EN ISO 22868
Skúšobné osvedèenie konštrukènej vzorky: 
10SHW1772-02, Intertek Deutschland GmbH (NB 905)

nameraná	hladina	zvukového	výkonu			LWA 104,7 dB (A)
zaručovaná	hladina	zvukového	výkonu	LWA 107.0 dB (A)
Posúdenie	prehlásenia	o	zhode	podľa	prílohy	V	/	
smernice	2000/14/ES
Rok	výroby	je	vytlačený	na	typovom	štítku	a	dodatočne	sa	dá	zistiť	
podľa	pokračujúceho	sériového	čísla.

Münster, 15.12.2010

      

Gerhard	Knorr,	Technické	vedenie	Ikra	GmbH	
	Splnomocnenec	pre	CE-zhodu	Mogatec	GmbH	

Archivácia	technických	podkladov:	Gerhard	Knorr,	Kärcherstraße		57,	
DE-64839	Münster
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