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Opakowanie:  
Podczas transportu, aby zapobiec uszkodzeniom, urządzenie znajduje się w opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, który moŜna 
uŜytkować ponownie lub moŜna przeznaczyć do powtórnego przerobu. 
Podczas u Ŝytkowania urz ądzenia nale Ŝy przestrzega ć wskazówek bezpiecze ństwa w celu unikni ęcia zranie ń i uszkodze ń. 

• Proszę uwaŜnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do zawartych w niej wskazówek. Posługując się instrukcją 
obsługi proszę zapoznać się z funkcjonowaniem urządzenia, jego właściwą obsługą i wskazówkami bezpieczeństwa. 

• Proszę zachować instrukcje i wskazówki, aby moŜna było w kaŜdym momencie do nich wrócić. 
• W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wręczyć jej równieŜ instrukcję obsługi. 

Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zaistniałe  w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.  
 
1. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 
Właściwe wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w załączonym zeszycie! 
OSTRZEśENIE 
Przeczyta ć wszystkie wskazówki bezpiecze ństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa moŜe 
wywołać poraŜenie prądem elektrycznym, niebezpieczeństwo poŜaru i/lub cięŜkie zranienia. Prosz ę zachowa ć na przyszło ść 
wskazówki bezpiecze ństwa i instrukcj ę. 
 

2. Zakres dostawy i opis urządzenia (patrz rys. 1-2) 
1. Ogranicznik zębaty 
2. Przednia ochrona dłoni 
3. Uchwyt przedni 
4. Tylny uchwyt 
5. Blokada włącznika 
6. Włącznik/ Wyłącznik 
7. Przykrywka pojemnika na olej 
8. Pokrywa koła łańcuchowego 
9. Śruba mocująca do pokrywy koła łańcuchowego 
10. Śruba napinania łańcucha 
11. Wyświetlacz poziomu oleju… 
12. Uchwyt antynapręŜeniowy do kabla 
13. Kabel zasilający 
14. Tylna ochrona dłoni 
15. Miecz 
16. Łańcuch tnący 
17. Osłona miecza 
 
3. UŜycie zgodne z przeznaczeniem 
Piła łańcuchowa jest przeznaczona do ścinania drzew tak jak do cięcia pni, gałęzi, drewnianych belek, desek, itd. MoŜe być równieŜ 
uŜywana do poprzecznych lub równoległych cięć. Nie nadaje się do cięcia innych materiałów niŜ drewno. 
 
4. MontaŜ 
Uwaga! Proszę podłączyć piłę łańcuchową do sieci dopiero, kiedy piła jest całkowicie zmontowana i ustawione jest napięcie łańcucha. 
Podczas pracy z piłą łańcuchową proszę zawsze nosić rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń. 
Monta Ŝ miecza i piły ła ńcuchowej  

• Proszę ostroŜnie rozpakować wszystkie części, sprawdzić ich kompletność(Rys. 2). 
• Poluzować śrubę mocującą pokrywy koła łańcuchowego. 
• Zdjąć pokrywę koła łańcuchowego (Rys. 5) 
• Łańcuch, jak przedstawiono na rysunku, powinien leŜeć w krąŜących rowkach miecza (Rys. 6, Poz. A) 
• Miecz i łańcuch , jak przedstawiono na rysunku, umieścić w uchwycie łańcucha tnącego ( Rys. 6). Przy tym przeprowadzić 

łańcuch przez zębnik. ( Rys. 6/ Poz. B). 
• NałoŜyć pokrywę koła łańcuchowego i przymocować śrubą mocującą (Rys. 7). Uwaga! Śrubę mocującą ostatecznie przykręcić 



dopiero po ustawieniu napięcia łańcucha. (zobacz punkt 4.2) 
 

4.2 Napinanie ła ńcucha tn ącego  
Uwaga! Przed sprawdzeniem i pracach nastawczych proszę zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka. Podczas pracy z piłą łańcuchową 
proszę zawsze nosić rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń.•• 

• Poluzować śrubę mocującą pokrywy koła łańcuchowego (Rys. 4). 
• Ustawić napięcie łańcucha śrubą podtrzymującą łańcuch ( Rys. 8). 
• Przekręcanie w prawo podwyŜsza napięcie łańcucha, przekręcanie w lewo obniŜa napięcie łańcucha. Łańcuch tnący jest 

poprawnie napięty, jeśli moŜe zostać podniesiony w środku miecza na ok. 3-4 mm (Rys. 9 ). 
• Przykręcić śrubę mocującą pokrywy koła łańcuchowego (Rys. 7). 

Uwaga! Wszystkie ogniwa łańcucha zgodnie z porządkiem  muszą znajdować się  w prowadzącym rowku miecza. 
Wskazówki do napinania ła ńcucha:  
Aby zapewnić bezpieczne uŜytkowanie, łańcuch tnący powinien być odpowiednio napięty. Optymalne napięcie  rozpozna się, kiedy 
moŜna będzie podnieść łańcuch tnący w środku miecza o 3-4 mm. PoniewaŜ łańcuch tnący rozgrzewa się poprzez piłowanie i przez to 
jego długość się zmienia, naleŜy co 10 minut  sprawdzać napięcie łańcucha i regulować je przy uŜytkowaniu. To obowiązuje szczególnie 
w przypadku nowych łańcuchów tnących. Po zakończonej pracy proszę poluzować łańcuch tnący, poniewaŜ skraca się przy 
wychładzaniu. To zapobiega szkodom na łańcuchu. 
 
4.3 Smarowanie ła ńcucha tn ącego  
Uwaga! Przed sprawdzeniem i pracach nastawczych proszę zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka. Podczas pracy z piłą łańcuchową 
proszę zawsze nosić rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń.•• 
Uwaga! Nigdy nie uŜywać łańcucha bez oliwienia! UŜycie piły łańcuchowej bez oliwienia lub poniŜej minimalnego oznaczenia poziomu 
oleju (Rys. 10/ Poz. B) prowadzi do uszkodzenia piły łańcuchowej. 
Uwaga! NaleŜy zwrócić uwagę na temperaturę. RóŜne temperatury otoczenia  wymagają smarów z róŜnorodną lepkością. Przy niskich 
temperaturach potrzebne są oleje rzadkie ( niska lepkość ), aŜeby móc wytworzyć wystarczającą warstewkę smaru. Jeśli uŜyją Państwo 
tego samego oleju w lecie, to będzie on rozcieńczony przez wysokie temperatury.… Przez to warstewka smaru moŜe się oderwać, 
łańcuch przegrzeje się i moŜe zostać uszkodzony. Oprócz tego olej smarowy spala się i prowadzi do niepotrzebnego obciąŜenia 
materiałami szkodliwymi. 
Napełnienie pojemnika na olej  

• Piłę łańcuchową połoŜyć na płaskiej powierzchni. 
• Wyczyścić obszar wokół pokrywy pojemnika na olej (Rys. 10/Poz. A) i następnie go otworzyć. 
• Napełnić zbiornik olejem do łańcuchów. Proszę uwaŜać przy tym, Ŝeby nie wpadły do zbiornika Ŝadne nieczystości, a przez 

to dysza olejowa nie została zatkana. 
• Zamknąć pokrywę pojemnika na olej. 

 
5. UŜytkowanie 
5.1 Podł ączenie przewodu zasilaj ącego  

• Podłączyć kabel zasilający do odpowiedniego przedłuŜacza. Proszę zwrócić uwagę na to, czy przedłuŜacz przeznaczony jest do 
mocy piły łańcuchowej. 

• PrzedłuŜacz, jak pokazano ma rys. 12, zabezpieczyć przed siłami przyciągania i omyłkowym odłączeniem. 
• PrzedłuŜacz podłączyć do zgodnie z przepisami zainstalowanej sieci. 

Polecamy uŜycie kolorowo sygnalizujących kabli (czerwony lub Ŝółty). To zmniejsza niebezpieczeństwo nieumyślnych uszkodzeń 
spowodowanych piłą łańcuchową. 
5.2 Włączanie/Wył ączanie Ein/Aus  

• Proszę chwycić uchwyty obiema rękoma,  jak przedstawiono na rys. 13 (Kciuki pod uchwytem). 
• Proszę wcisnąć i trzymać blokadę włącznika ( Rys. 1, Poz. 5). 
• Uruchomić piłę łańcuchową włącznikiem/ wyłącznikiem. Blokada włącznika moŜe zostać ponownie puszczona. 

Wyłączanie.  
Puścić włącznik/ wyłącznik( Rys. 1, Poz. 6). 
Wbudowane hamulce prowadzą do zatrzymania obracającego się łańcucha tnącego w krótkim czasie. Proszę zawsze wyciągnąć 
wtyczkę z sieci, jeśli praca została przerwana. 
Uwaga! Przenosić piłę trzymając za przedni uchwyt! Jeśli przenoszą Państwo piłę trzymająca ją tylko za uchwyt z przełącznikiem, moŜe 
się zdarzyć, Ŝe niechcąco jednocześnie uruchomione zostaną blokada włącznika i włącznik/wyłącznik i piła zacznie działać. 
5.3 Elementy zabezpieczaj ące hamulec silnika  
Silnik zatrzymuje łańcuch tnący, jak tylko włącznik/ wyłącznik zostaje puszony lub dopływ prądu zostaje przerwany. Dzięki temu 
niebezpieczeństwo skaleczenia przez pracujący łańcuch zostaje wyraźnie zmniejszone. 
Hamulec ła ńcucha  
Hamulec łańcucha jest mechanizmem ochronnym, który uruchamia się przednią osłona dłoni (rys. 1/poz. 2). Jeśli łańcuch zostanie 
odbity z powrotem przez uderzenie, to zadziała hamulec łańcucha i zatrzyma piłę, w mniej niŜ 0,1 skundy. 
Proszę regularnie sprawdzać funkcjonowanie hamulca łańcucha. W tym celu naleŜy odchylić do przodu osłonę na dłonie (rys. 1/poz.2) i 
na krótko włączyć hamulec łańcucha. Łańcuch nie moŜe się poruszyć. 
Z powrotem zaciągnąć osłonę dłoni (rys. 1/poz.2), aŜ wyraźnie się zatrzaśnie, aby zwolnic hamulec łańcucha.  
Uwaga! Proszę nie uŜywać piły, jeśli urządzenia ochronne nie funkcjonują bez zarzutu. Proszę nie próbować naprawiać samemu 
istotnych dla bezpieczeństwa narzędzi ochronnych, tylko zwrócić się z tym do autoryzowanego serwisu. 
Ochrona dłoni  
Przednia ochrona dłoni ( odpowiadająca hamulcowi łańcucha) (Rys. 1/Poz.2) i tylna ochrona dłoni chronią palce przed skaleczeniami 
podczas kontaktu z łańcuchem, jeśli zerwie się w związku z przeciąŜeniem. 
 
6. Praca piłą łańcuchową 
6.1 Przygotowanie  
By móc bezpieczniej pracować, proszę przed kaŜdym uŜyciem sprawdzić następujące punkty: Stan piły ła ńcuchowej  
Przed rozpoczęciem pracy proszę sprawdzić piłę łańcuchową: uszkodzenia na obudowie, kabel sieciowy, łańcuch piły i miecz. Nigdy nie 
uŜywać widocznie uszkodzonego urządzenia. 
 
Zbiornik oleju  
Poziom zbiornika oleju. Proszę sprawdzać takŜe podczas pracy, czy jest wystarczająca ilość oleju. Aby uniknąć uszkodzenia piły 
łańcuchowej, nigdy nie uŜywać piły, kiedy nie ma oleju lub kiedy jego poziom spadł poniŜej minimum oznaczenia( Rys. 10/Poz. B). Jedno 



napełnienie wystarcza przeciętnie na 15 minut, w zaleŜności od przerw i obciąŜenia. 
Łańcuch tn ący 
Napinanie łańcucha piły, stan cięć. Im ostrzejszy jest łańcuch piły, tym łatwiej i z większą kontrolą obsługuje się piłę łańcuchową. To 
samo obowiązuje w przypadku napięcia łańcucha. Aby zwiększyć pewność, proszę podczas pracy co 10 minut sprawdzać napięcie 
łańcucha. Szczególnie nowe łańcuchy mają skłonność do rozciągania się. 
Hamulec ła ńcucha   
Proszę sprawdzić funkcjonowanie hamulca łańcucha, jak zostało opisane w rozdziale „ Urządzenia zabezpieczające“ i poluzować go. 
OdzieŜ ochronna  
Proszę koniecznie nosić odpowiednią, ściśle przylegającą odzieŜ ochronną taką jak spodnie ochronne, rękawiczki i obuwie 
antypoślizgowe. 
Nauszniki ochronne i okulary ochronne.  
Proszę koniecznie nosić kask ochronny z wbudowaną ochroną twarzy i nausznikami ochronnymi przy pracach w lesie i ścinaniu drzew. 
To daję ochronę przed spadającymi i uderzającymi gałęziami. 
 
6.2 Objaśnienie wła ściwego sposobu post ępowania przy ścinaniu drzewa (rys. 14-17)  
Jeśli drzewa ścinają jednocześnie dwie lub więcej osób, to naleŜy zachować odstęp między spadającymi drzewami i osobami, który 
wynosi przynajmniej podwójna długość ścinanego drzewa (rys. 14) W przypadku ścinania drzew naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝeby inne 
osoby nie były naraŜone na niebezpieczeństwo, moŜliwość kontaktu z przewodem zasilającym oraz by nie zostały spowodowane Ŝadne 
szkody materialne. Jeśli jakieś drzewo miałoby upaść na linie elektryczną, to naleŜy o tym powiadomić odpowiedni zakłąda 
energetyczny.  W czasie piłowania na pagórku osoba obsługująca piłę łańcuchową nie moŜe przebywać powyŜej ścinanego drzewa, 
poniewaŜ drzewo moŜe stoczyć się z góry lub się obsunąć (Rys. 15). 
 
Przed cięciem powinna zostać zaplanowana droga ucieczki i jeśli to koniecznie powinna zostać udostępniona. Droga ewakuacyjna 
powinna być poprowadzona z ukosu na tył przed oczekiwaną linią spadku, jak przedstawiono na rys. 16 ( A - Strefa niebezpieczeństwa, 
B – Kierunek spadku, C- Obszar ewakuacyjny). 
Przed cięciem naleŜy ocenić kierunek upadku drzewa ze względu na naturalne pochylenie drzewa, połoŜenie większych gałęzi oraz 
kierunek wiatru. Nieczystości, kamienie, luźna kora, gałęzie, igły, druty powinny być oddalone od drzewa. 
Ścinanie (Rys. 17).  
Jak pokazuje rysunek 17, proszę nadpiłować drzewo ( A) z prawej strony do kierunku upadku na głębokość 1/3 jego średnicy. Najpierw 
przeprowadzić niŜsze poziome nacinanie (1). Przez to uniknie się zakleszczenia łańcucha piły lub prowadnicy przy kolejnym nacinaniu. 
Ścinanie (Rys. 17).  
Ścinać co najmniej 50 mm ponad przeprowadzonym wcześniej poziomem nacinania. Cięcie (B) przeprowadzić równolegle do 
wcześniejszego poziomego nacięcia. 
(B) Dopiłowywać tak głęboko, aŜ zostanie tylko trzpień (D), który będzie funkcjonował jako zawias. Trzpień zapobiega obracaniu się 
drzewa i zmiany kierunku spadania. Nie naleŜy przecinać trzpienia. W razie zbliŜenia cięcia do trzpienia, drzewo powinno zacząć 
opadać. Jeśli okaŜę się, Ŝe drzewo nie upada w poŜądanym kierunku(B) lub nagina się w drugą stronę i zakleszcza piłę łańcuchową, 
naleŜy przerwać cięcie i uŜyć tworzyw sztucznych lub aluminium w celu otwarcia cięcia i skierowania drzewa w poŜądanym kierunku 
spadku. 
(C) Nie naleŜy przecinać trzpienia. 
Jeśli drzewo zaczyna upadać, wyciągnąć łańcuch z nacięcia, wyłączyć piłę i odłoŜyć bezpieczne miejsce i oddalić się zaplanowaną drogą 
ewakuacyjną.  UwaŜać na spadające gałęzie i nie potykać się. 
Wycinanie gal ęzi 
Pod tym rozumie się oddzielenie gałęzi od ściętych drzew. Przy okrzesywaniu większych gałęzi skierowanych w dół, podpierających 
drzewo naleŜy pozostawić czynność do czasu, aŜ pień zostanie przepiłowany. Mniejsze gałęzie odcinać zgodne z rysunkiem 18 ( A – 
Kierunek cięcia przy okrzesywaniu, B - Trzymać z dala od podłoŜa). Podtrzymujące gałęzie pozostawić, aŜ pień zostanie przepiłowany i 
przeciąć z dołu do góry. Gałęzie, które znajdują się pod napręŜeniem powinny zostać ścięte z dołu do góry w celu uniknięcia 
zakleszczenia piły. 
Cięcie pnia drzewa  
Przez cięcie pnia drzewa rozumie się dzielenie na kawałki ściętego drzewa. Proszę zwrócić uwagę na bezpieczne ustawienie i 
równoległe rozdzielenie wagi ciała na obydwu stopach. Jeśli jest to moŜliwe, pień powinien być podparty prze gałęzie, belki, kliny. 
Dokładnie przestrzegać wskazówek lekkiego piłowania. JeŜeli cała długość pnia połoŜona jest równolegle, to naleŜy piłować  od góry, 
jak przedstawiono na rysunku 19. Proszę zwrócić uwagę, aby nie piłować przy tym podłoŜa. 
Kiedy pień połoŜony jest na samym końcu, jak przedstawiono na rysunku 20, naleŜy najpierw piłować 1/3 długości średnicy (A), aby 
uniknąć odłamków. Drugie cięcie przeprowadzić od góry na wysokości pierwszego cięcia( 2/3 średnicy) (B) w celu uniknięcia 
zakleszczenia. 
Kiedy pień połoŜony jest na obu końcach, jak przedstawiono na rysunku 21, naleŜy najpierw piłować 1/3 długości średnicy od góry (A), 
aby uniknąć odłamków. Drugie cięcie przeprowadzić od dołu na wysokości pierwszego cięcia( 2/3 średnicy) (B) w celu uniknięcia 
zakleszczenia. 
Przy piłowaniu na pagórku zawsze stać powyŜej pnia drzewa, tak jak przedstawia rysunek 15. Aby mieć pełna kontrolę w momencie 
piłowania, naleŜy przed końcem cięcia zredukować nacisk, dalej mocno trzymając uchwyt piły łańcuchowej. Zwrócić uwagę na to, aby 
piła łańcuchowa nie dotykała podłoŜa. Po zakończeniu cięcia odczekać do zatrzymania łańcucha, zanim piła zostanie odłoŜona. Zawsze 
wyłączać silnik piły, przy przechodzeniu od drzewa do drzewa. 
6.3 Odbicie  
Pod pojęciem odbicia rozumie się nagłe odrzucenie do góry i do tyłu pracującej piły łańcuchowej. Przyczyną tego jest najczęściej 
kontakt obrabianego przedmiotu z końcówką miecza lub zablokowanie łańcucha tnącego. Przy odbiciu wyzwalana jest duŜa moc. Z tego 
względu piła łańcuchowa reaguje najczęściej bez kontroli. Następstwem tego są często cięŜkie skaleczenia osoby obsługującej 
urządzenie lub osób znajdujących się w pobliŜu. Szczególnie duŜe niebezpieczeństwo odbicia istnieje przy bocznych, ukośnych i 
długich cięciach, poniewaŜ wtedy ogranicznik zębaty nie moŜe zostać uŜyty. Z tego powodu proszę unikać takich cięć i pracować 
szczególnie ostroŜnie, gdy są one konieczne do przeprowadzenia. 
Największe niebezpieczeństwo odbicia powstaje, kiedy uŜywa się końcówki miecza. W tym obszarze działania dźwigni są najsilniejsze ( 
Rys. 22). Z tego względu proszę połoŜyć piłę moŜliwie płasko i blisko ogranicznika zębatego ( Rys. 23). 
Uwaga!  

• Proszę zawsze zwracać uwagę na poprawne napięcie łańcucha! 
• UŜywać tylko pił łańcuchowych działających bez zarzutu! 
• Pracować tylko odpowiednio naostrzonym łańcuchem tnącym! 
• Nigdy nie piłować powyŜej wysokości ramion! 
• Nigdy nie piłować najwyŜszym punktem lub końcówką miecza! 
• Zawsze obiema rękami mocno trzymać piłę łańcuchową! 
• Zawsze, kiedy to  moŜliwe uŜywać ogranicznika zębatego jako punktu dźwigni. 



Piłowanie napi ętego drewna  
Piłowanie napiętego drewna wymaga szczególnej ostroŜności! Napięte drewno w momencie przecięcia reaguje czasem całkowicie bez 
kontroli. MoŜe to doprowadzić do cięŜkich i śmiertelnych obraŜeń (Rys. 24-26). 
Takie prace powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów. 
7. Dane techniczne 
 

Zasilanie: 230-240 V ~ 50 Hz 
Moc nominalna:  1800 W 

Liczba obrotów biegu jałowego n0: 7800 min -1 
Długość miecza: 356 mm 
Max długość cięcia:  325 mm 
Prędkość cięcia przy liczbie obrotów: 13,5 m/s 
Pojemność zbiornika na olej 160 ml 
Waga z mieczem i łańcuchem:   5 kg 
Klasa ochrony: 
 

II 

 
Hałas i wibracje 
Hałas i wibracje zostały zmierzone zgodnie z normą EN 60745. 
 

Poziom ciśnienia akustycznego 
L : 

85 dB (A) 
Odchylenie KpA 3 dB 
Poziom mocy akustycznej LWA: 105dB(A) 
Tolerancja KpA 3 dB 
Nosić nauszniki ochronne.  
Oddziaływanie hałasu moŜe spowodować utratę słuchu. 
Wartości całkowite drgań (suma wektorowa 3 kierunków) mierzone są zgodnie z normą EN 60745. 
I. Uchwyt pod obci ąŜeniem  
Wartość emisyjna drgań ah = 5,8 m/s2 tolerancja K = 1,5 m/s

2  
OstrzeŜenie!  
Podana wartość emisji drgań została zmierzona według znormalizowanych procedur i moŜe się zmieniać w zaleŜności od sposobu 
uŜywania elektronarzędzia w wyjątkowych przypadkach moŜe wykraczać ponad podaną wartość.  
Podana wartość emisji drgań moŜe zostać zastosowana analogicznie do innego elektronarzędzia.  
Podana wartość emisji drgań być moŜe uŜywana do wstępnego oszacowania negatywnego oddziaływania.  
Ogranicza ć powstawanie hałasu i wibracji do minimum!  

• UŜywać wyłącznie urządzeń bez uszkodzeń. 
• Regularnie czyścić urządzenie. 
• Dopasować własny sposób pracy do urządzenia. 
• Nie przeciąŜać urządzenia. 
• W razie potrzeby kontrolować urządzenie.  
• Nie włączać urządzenia, jeśli nie będzie uŜywane.  
• Nosić rękawice ochronne.  

 
8. Przegląd 
8.1 Wymiana ła ńcucha tn ącego i  miecza  
Miecz musi zostać wymieniony, jeśli 

• prowadzący rowek miecza jest zuŜyty, 
• koło zębate miecza jest uszkodzone lub zuŜyte. 

Proszę zapoznać się z rozdziałem „MontaŜ miecza i piły łańcuchowej”! 
8.2 Kontrola automatycznego smarowania ła ńcucha  
NaleŜy regularnie kontrolować funkcjonowanie automatycznego smarowania łańcucha, aby zapobiec przegrzaniu i związanym z tym 
uszkodzeniem miecza i łańcucha tnącego. Ustawić ostrze miecza w kierunku płaskiej powierzchni (deska, element drzewa) i uruchomić 
piłę łańcuchową. Automatyczne smarowanie łańcucha działa bez zarzutu, jeśli w czasie wykonywania tej czynności pokazuje się 
wzrastający ślad oleju. Jeśli jednak tak się nie dzieje, naleŜy przeczytać odpowiednie wskazówki w rozdziale „ Wyszukiwanie usterek”! 
Jeśli te wskazówki równieŜ nie pomagają, proszę zwrócić się do autoryzowanego serwisu . 
Uwaga! Nie dotykać przy tym powierzchni. NaleŜy zachować odpowiedni odstęp bezpieczeństwa (ok. 20 cm). 
8. 3 Ostrzenie ła ńcucha tn ącego  
Efektywna praca piły łańcuchowej jest moŜliwa tylko wtedy, gdy łańcuch jest w dobrym stanie i jest ostry. Dzięki temu zmniejsza się 
równieŜ niebezpieczeństwo odbicia. 
Łańcuch tnący moŜe być naostrzony w  punkcie sprzedaŜy. Nie naleŜy samemu ostrzyć łańcucha tnącego, jeśli nie dysponuje się 
odpowiednim doświadczeniem i nie posiada się odpowiednich narzędzi. 
 
9. Czyszczenie i przechowywanie 

• NaleŜy regularnie czyścić mechanizm napinania czyszcząc go spręŜonym powietrzem lub szczotką. Nie naleŜy uŜywać narzędzi 
podczas czyszczenia. 

• Aby bezpiecznie trzymać narzędzie, uchwyty nie mogą być zanieczyszczone olejem. 
• W razie potrzeby urządzenie czyścić mokrą ściereczką lub ewentualnie delikatnym środkiem do mycia. 
• Jeśli piła łańcuchowa nie była uŜywana przez dłuŜszy okres czasu, naleŜy wylać olej z pojemnika. NaleŜy połoŜyć na chwilę 

łańcuch tnący i miecz w oleju, po czym zwinąć w papier. 
Uwaga!  

• Przed kaŜdym czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z sieci. 
• W celu czyszczenia w Ŝadnym wypadku nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. 
• Przechowywać urządzenie w suchym, bezpiecznym I niedostępnym dla dzieci miejscu. 

10. Wskazówki do ochrony środowiska / Usuwanie odpadów 
Jeśli sprzęt jest juz zuŜyty, oddać go do punktu zbiórki w celu recyklingu. Odciąć kabel sieciowy w celu uniknięcia niewłaściwego uŜycia. 



W celu ochrony środowiska nie wyrzucać narzędzia do śmieci, tylko oddać narzędzie do punktu zbiorczego elektronarzędzi. W razie 
potrzeby skontaktować się z odpowiednim urzędem, który poinformuje o adresach i godzinach otwarcia takich punktów. 
W punktach zbiorczych naleŜy pozostawić takŜe opakowania i zuŜyty osprzęt. 
11 Zamawianie części zamiennych 
Podczas zamawiania części zamiennych naleŜy podać następujące dane: 

• Typ urządzenia 
• Numer artykułu 
• •  Numery części zamiennych i aktualne ceny dostępne są na www.isc-gmbh.info 

 
12. Wymiana przewodu zasilającego 
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, musi być on wymieniony przez autoryzowany serwis lub osobę posiadającą podobne 
kwalifikacje, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 
 
13. Wyszukiwanie usterek 
 
Uwaga!  
Przed szukaniem usterek, odlączyć urządzenie od sieci. 
Następująca tabela przedstawia oznaki błędów i sposoby jakimi je moŜna usunąć, kiedy urządzanie nie działa prawidłowo. Jeśli nie 
moŜna ustalić I usunąć problemu, naleŜy zwrócić się do serwisu. 
 

Przyczyny  Usterka  Sposób usuni ęcia  

Piła łańcuchowa nie działa Zadziałał hamulec łańcucha Cofnąć osłonę na dłoń 

 
 

Brak zasilania Sprawdzić zasilanie 

 
 

Uszkodzona wtyczka Wypróbować inne źródło prądu lub w razie 
potrzeby zmienić 

 
 

Uszkodzony kabele zasilania Sprawdzić kabel zasilania. Ewntualnie 
wymeinić  

 
 

Uszkodzony bezpiecznik Zmienić bezpiecznik 

Piła łańcuchowa działa 
przerywając 

Uszkodzony kabel zasilania Zgłosić do warsztatu 

 Zewnętrzny brak styku  Zgłosić do warsztatu 

 Wewnętrzny brak styku Zgłosić do warsztatu 

 
 

Uszkodzony wł/wyłącznik Zgłosić do warsztatu 

 Łańcuch tnący nie naoliwiony Brak oleju w zbiorniku Wlać olej 

 Zapchany otwór wentylacyjny w zamknięciu 
zbiornika oleju 

Wyczyścić zamknięcie zbiornika oleju 

 Zapchany przewód olejowy Oczyścić przewód olejowy 

Łańcuch nie działa Problem z mechanizmem włączania w 
przedniej osłonie dłoni 

Zgłosić do warsztatu 

Łańcuch/szyny prowadzące 
nagrzane 

Brak oleju w zbiorniku Wlać olej 

 Zapchany otwór wentylacyjny w zamknięciu 
zbiornika oleju 

Wyczyścić zamknięcie zbiornika oleju 

 Zapchany przewód olejowy Oczyścić przewód olejowy 

 Tępy łańcuch Naostrzyć lub wymienić łańcuch  

Piła łańcuchowa szarpie, 
wibruje i niewłaściwie tnie 

Łańcuch za luźny Napiąć łańcuch 

 
 

Tępy łańcuch Naostrzyć lub wymienić łańcuch  

 
 

Łańcuch zuŜyty  Wymienić łańcuch 

 
 

Zęby łańcucha wskazują zły kierunek Ponownie zamontować łańcuch zębami w dobrym 
kierunku. 

 
 
 
 
 

 



 
 
Tylko dla krajów Unii Europejskiej 
Nie wyrzucać elektronarzędzi do śmieci! 
Według europejskiej dyrektywy 2002/96/EG o starych urządzeniach 
elektrycznych i elektronicznych oraz włączenia ich do prawa krajowego, 
zuŜyte elektronarzędzi naleŜy zbierać oddzielnie i oddawać do punktu 
zbiórki surowców wtórnych. Alternatywa recyklingu wobec obowiązku 
zwrotu urządzenia: Właściciel elektronarzędzi w przypadku przekazania 
własności, jest zobowiązany, zamiast odesłania, do współudziału we 
właściwym przetworzeniu. Stare urządzenie moŜe być dostarczone do 
punktu zbiorczego, który przeprowadza utylizacją w myśl krajowego obiegu 
gospodarczego i ustawy o odpadach. Nie dotyczy to osprzętu i środków 
pomocniczych załączonych do starego urządzenia, które nie mają części 
elektrycznych. Przedruk lub inne powielanie dokumentów produktu, takŜe 
częściowe, dozwolone jest za wyraźną zgodą ISC GmbH. Zmiany techniczne 
zastrzeŜone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTYFIKAT GWARANCJI 
Na opisywane w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 2- letniej gwarancji, 
na wypadek wadliwości naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna 
obowiązywać w momencie przejścia ryzyka lub przejścia urządzenia przez 
klienta. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa 
konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz uŜytkowanie zgodne 
z przeznaczeniem. Oczywiście w okresie tych 2 lat przysługują Państwu 
równieŜ uprawnienia gwarancyjne w ramach ustawowej rękojmi. Gwarancja 
obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnego 
przedstawiciela handlowego, jako uzupełnienie obowiązujących lokalnie 
przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika 
w regionalnym dziale obsługi klienta lub pod podany poniŜej adres serwisu 
technicznego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WARUNKI GWARANCJI  

Informujemy, Ŝe aktualne warunki gwarancji dla produktów Einhell to:  
- dla linii BLUE – 24 miesiące gwarancji dla konsumentów (zakup na paragon) i 12 miesięcy w przypadku zakupu na FV  
- dla linii RED – 24 miesiące gwarancji dla konsumentów (zakup na paragon) + 12 miesięcy po zarejestrowaniu paragonu w systemie internetowym  
oraz 12 miesięcy w przypadku zakupu na FV 
- dla linii Bavaria Black – 24 miesięcy gwarancji dla konsumentów (zakup na paragon) i 12 miesięcy w przypadku zakupu na FV.  
 
JeŜeli w powyŜszych zapisach mowa jest o dowodach zakupu – paragonach i fakturach, to dotyczy to wyłącznie dowodów sprzedaŜy  
wystawionych na terytorium RP.  

Informacje ogólne: 

1. Roszczenie z tytułu gwarancji rozpatrywane jest w serwisie firmy Einhell Polska Sp. z o.o., pod adresem ul.Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa 
Wieś Wrocławska.  
2. O uznaniu roszczenia reklamacyjnego i o sposobie jego rozpatrzenia decyduje wyłącznie gwarant; roszczenie moŜe być zrealizowane poprzez:  
1. naprawę urządzenia  
2. wymianę na urządzenie o tych samych parametrach technicznych lub lepszych  
3. zwrot pieniędzy  
3. Odpowiedzialność gwaranta jest ograniczona do obowiązku usunięcia wady uszkodzonego urządzenia.  
W przypadku informacji o zwrocie pieniędzy i wystawieniu faktury korekty, uprawniony z gwarancji zobowiązany jest zgłosić się do punktu zakupu. 
Informacja o konieczności zwrotu gotówki dostępna jest na stronie internetowej Einhell w zakładce SERWIS – Status Reklamacji.  
Roszczenie objęte gwarancją dotyczy wad powstałych z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu, które ujawniły się w czasie zgodnego z 
przeznaczeniem uŜytkowania.  

Termin realizacji:  

1. Rozpatrzenie reklamacji i wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji zostanie wykonane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od 
daty odbioru urządzenia przez serwis.  
2. Termin naprawy moŜe ulec przedłuŜeniu o czas dostawy części zamiennych, w przypadku gdy serwis zamawia je u producenta.  
3. Reklamujący znając numer listu przewozowego oraz za pośrednictwem strony www.einhell.pl moŜe śledzić aktualny status reklamacji.  
4. Termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, w ciągu którego, wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niej 
korzystać.  

Roszczenie gwarancyjne nie obejmuje: 

1. Uszkodzeń:  
1. wynikających z niewłaściwego uŜytkowania urządzenia, braku odpowiedniej konserwacji i czyszczenia konserwacji lub przechowywania w 
nieodpowiednich warunkach;  
2. mechanicznych;  
3. wynikających z eksploatacji urządzenia w sposób sprzeczny z zaleceniami producenta;  
4. wynikających z eksploatacji urządzenia w sposób sprzeczny z udzielonymi pisemnie przez gwaranta wskazówkami;  
5. wynikających z dokonania przez osobę uprawnioną z gwarancji lub osobę trzecią nieupowaŜnioną przez gwaranta jakichkolwiek zmian w 
urządzeniu , chyba Ŝe gwarant wyraził na to zgodę w formie pisemnej.  
2. Czynności:  
1. polegających na regulacji sprawnego towaru, a w przypadku przesłania takiego urządzenia do serwisu, gwarant ma prawo obciąŜyć 
konsumenta/uŜytkownika kosztami regulacji oraz przesyłki urządzenia;  
2. które zgodnie z instrukcją obsługi, uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.  

Roszczenie gwarancyjne zostaje wykluczone w przypadku stwierdzenia: 

1. Braku dowodu zakupu wystawionego na terytorium RP.  
2. Eksploatacji urządzenia w sposób prowadzący do jego ponadnormatywnego zuŜycia lub uŜycia niezgodnego z przeznaczeniem (np. urządzeń dla 
majsterkowiczów w sposób profesjonalny i/lub zarobkowy).  
3. Zniszczenia lub zabrudzenia tabliczki znamionowej uniemoŜliwiające identyfikację urządzenia.  
4. Ingerencji w urządzenie przez uprawnionego z gwarancji lub osoby trzecie.  
5. Niewłaściwej konserwacji i/lub przechowywania urządzenia bez zachowania zaleceń określonych w instrukcji.  
6. Samodzielnych napraw i/lub wymian podzespołów.  
7. Uszkodzenia mechanicznego lub uszkodzenia będącego następstwem działania środków chemicznych.  
8. Uszkodzenia w transporcie spowodowanego niewłaściwym opakowaniem lub jego brakiem.  
9. Braku kompletnego, wypełnionego i podpisanego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego wszystkie wymagane informacje zawarte w 
formularzu zgłoszenia  
W przypadku  nieuwzględnienia roszczenia gwarancyjnego, gwarant zastrzega sobie prawo do: Ŝądania od osoby uprawnionej z gwarancji zwrotu 
kosztów transportu urządzenia do miejsca serwisu gwaranta za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz odesłania do osoby uprawnionej z gwarancji 
urządzenia na jego koszt - nie dotyczy konsumentów w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaŜy 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176). Wysyłka na koszt osoby uprawnionej zostanie dokonana po 
pisemnym potwierdzeniu przez niniejszą osobę, chęci odebrania urządzenia od spedytora i poniesienia kosztów przesyłki. W innych przypadkach 
odbiór będzie w siedzibie serwisu Einhell Polska. W razie nieodebrania przesyłki przez osobę uprawnioną z gwarancji firma Einhell Polska Sp. z o.o. 
po 30 dniach od dnia powrotu lub niepotwierdzenia w tym czasie chęci do poniesienia kosztów przesyłki, dokona komisyjnej kasacji urządzenia. 
Uprawniony z gwarancji zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. W razie zgłoszenia reklamacji i stwierdzenia przez gwaranta, Ŝe dana naprawa 
nie jest objęta gwarancją, naprawa taka zostanie dokonana, o ile będzie moŜliwa, za odrębnym wynagrodzeniem oraz pisemną zgodą osoby 
uprawnionej z gwarancji. Przypadki, w których naprawa nie jest objęta gwarancją wyszczególniono powyŜej.  

Transport i dostarczenie urządzenia do serwisu:  
1. Uszkodzone urządzenie naleŜy przysyłać lub osobiście dostarczać do serwisu firmy Einhell Polska Sp. z o.o., na adres: ul.Wymysłowskiego 1,55-

080 Nowa Wieś Wrocławska w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zabezpieczającym towar przed uszkodzeniem wraz z akcesoriami i 
wyposaŜeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową, zgłoszeniem reklamacyjnym wypełnionym i podpisanym przez 

reklamującego oraz danymi adresowymi i numerem telefonu osoby uprawnionej z gwarancji.  


