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Instrukcja Obs³ugi
Pi³y do przycinania ga³ezi 

Producent: NAC Sp .z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

tel. 801 044 450,  fax +48 22 720 58 01
www.nac.com.pl            info@nac.com.pl

Serwis - Magazyny
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice

tel. 801 044 450,  fax +48 46 833 27 92
www.nac.com.pl        serwis@nac.com.pl

Uwaga! Przed przyst¹pieniem do monta¿u lub obs³ugi
nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi.

UWAGA! Urz¹dzenie przeznaczone do obs³ugi terenów przydomowych. U¿ywanie urz¹dzenia do 
celów profesjonalnych, pó³profesjonalnych lub zarobkowych powoduje uniewa¿nienie gwarancji.

SPRZÊT OGRODNICZY

Drogi Kliencie.
W przypadku problemu, jeœli nie znajdziesz jego rozwi¹zania w Instrukcji Obs³ugi, 

zanim podejmiesz kroki reklamacyjne, skontaktuj siê 
z Centralnym Serwisem pod numerem telefonu

801 044 450
lub emailem

serwis@nac.com.pl

pozwoli to zaoszczêdziæ wiele Twojego cennego czasu i niepotrzebnego stresu.
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Zdjêcia i opisy powy¿szej instrukcji  s¹ w³asnoœci¹ firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, 
sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materia³ów 
w ca³oœci lub w czêœci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Instrukcja oryginalna

Model CE20-O-S

Moc nominalna 600 W

Silnik elektryczny

Napiecie 230 V ~ 50Hz

D³ugoœæ prowadnicy 8 " / 20 cm 

Max gruboœæ  ciêcia ga³êzi 100 mm

Typ ³añcucha 3/8 " niski profil 0,043 " 

Iloœæ ogniw 33

Prêdkoœæ przesuwu ³¹ñcucha 8,4 m/s

Pojemnoœæ zbiornika oleju 60 ml

Klasa ochronnoœci II

Stopieñ ochrony IP20

Gwarantowana poziom moc akustycznej LWA  100 dB (A)

Waga 3,8 kg

Rok produkcji 2015

Niniejsza instrukcja pi³y do przycinania ga³êzi nie wskazuje cech  
 Pañstwa urz¹dzenia w zakresie, w  jakim nie maj¹ one bezpoœrednio na sposób korzystania
z niego ,którego dotyczy instrukcja ,a tym samym szczegó³owe dane techniczne wskazane

 w instrukcji mog¹ ulec zmianie za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnoœci. 

nabytego przez

 
 

Deklaracja zgodnoœci WE, nr 2014/240 

Producent: 
 nazwa:   NAC Sp. z o.o. 
 adres:   Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska 

z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ deklaruje, ¿e maszyna: 
 nazwa:  Pi³a do przycinania ga³êzi 
 model:  CE60-S 
 numer seryjny: 1 - 100000000 

 zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej LWA wynosi 100 dB(A), 
 gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi 100 dB(A), 

spe³nia zasadnicze wymagania: 
· dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC, 
· dyrektywy dotycz¹cej kompatybilnoœci EMC 2004/108/EC, 

· dyrektywy dotycz¹cej ha³asu NEE 2000/14/EC za³¹cznik V oraz 2005/88/EC , 

· dyrektywy dotycz¹cej substancji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE, 

spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych: 
o EN 60745-1:2009+A11:2010 
o EN ISO 12100:2010  
o EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
o EN 55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008 
o EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
o EN 61000-3-3:2008 
o EN 62321:2009 

Procedury oceny zgodnoœci zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej: 
 nazwa:   Intertek Deutschland GmbH 
 adres:   Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN 
 numer identyfikacyjny:  0905 
 numer raportu z badania:  13SHW1169-02 

Deklaracja ta odnosi siê wy³¹cznie do maszyny w stanie, w jakim zosta³a wprowadzona  
do obrotu i nie obejmuje czêœci sk³adowych dodanych przez u¿ytkownika koñcowego  
lub przeprowadzonych przez niego póŸniejszych dzia³añ.  
Dokumentacja techniczna znajduje siê w siedzibie firmy NAC sp. z o.o., a osob¹ upowa¿nion¹ 
do jej dysponowaniem jest Piotr Gajos. 

 
 
Gdynia, 29 wrzeœnia 2014      Piotr Gajos, In¿ynier ds. 
         oceny zgodnoœci produktów 
miejsce, data    podpis    imiê, nazwiska, funkcja 
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Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie wa¿ny dla zachowania bezpieczeñstwa u¿ytkowania 
maszyny. W przypadku niezrozumienia instrukcji, b¹dŸ jej czêœci, nale¿y skontaktowaæ siê ze 

sprzedawc¹ wyrobu lub importerem w celu wyjaœnienia w¹tpliwoœci.

Spis treœci Oleje do smarowania ³añcucha................................9
Bezpieczne u¿ytkowanie pilarki..............................10

Dane Techniczne .....................................................1 Uwagi na temat ciêcia .............................................10
Spis treœci ................................................................2 Œcinanie drzewa.......................................................11
Piktogramy i oznaczenia sterownicze .....................2 Okrzesywanie ..........................................................12
Wprowadzenie.........................................................3 Przecinanie k³ody ....................................................12
Zastosowanie urz¹dzenia ........................................3 Przecinanie ga³êzi rosn¹cego drzewa ......................12
W razie wypadku lub awarii....................................3 Transport..................................................................13
Instrukcje w zakresie bezpieczeñstwa.....................3 Konserwacja i czyszczenie......................................13
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Przed uruchomieniem..............................................7 Ryzyko resztkowe ...................................................14
Stosowanie przed³u¿acza.........................................7 Ocena ryzyka resztkowego......................................14
Monta¿ prowadnicy ³añcucha..................................7 Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem ......................14
Napinanie ³añcucha .................................................8 Rozwi¹zywanie problemów ....................................15
Hamulec ³añcucha ...................................................8 Deklaracja ...............................................................16
Smarowanie ³añcucha..............................................9 Kontakt z serwisem ................................................16
Sprawdzanie automatycznego smarowania.............9
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1. Uwaga! Niebezpieczeñstwo. 6.    Trzymaæ urz¹dzenie obydwoma rêkoma.
2.    7. Nie u¿ywaæ podczas opadów deszczów.(chroniæ 

przed wilgoci¹ )

2. Nale¿y stosowaæ rêkawice ochronne. 11. Zakaz przypadkowego pozbywania siê urz¹dzenia.
5. Nale¿y stosowaæ kask,okulary i nauszniki ochronne. 12. Podwójna ochrona elektryczna.

Nale¿y od³¹czaæ od Ÿród³a zasilania przed napraw¹ lub 
konserwacj¹.

3.    Urz¹dzenie elektryczne.
4.    Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze

Tabliczka zmianowa jest umieszczona na obudowie urz¹dzenia. Informacje zawarte w tej tabliczce s¹ 
niezbêdne dla ustalenia odpowiednich czêœci zamiennych i czynnoœci obs³ugowych.

Notatki

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie

Sprawdziæ wtyczkê, kabel oraz wejœcie zasilania

Uszkodzony kabel: oddaæ do naprawy w 

serwisie technicznym. Zabronione jest 

naprawianie kabla przy u¿yciu taœmy klej¹cej

Uszkodzony prze³¹cznik powinien zostaæ 

wymieniony przez serwis techniczny

W³¹czony hamulec ³añcucha Wy³¹czyæ

Zu¿yte szczotki wêglowe
Wymieniæ szczotki, zapytaæ w serwisie 

technicznym

Naprê¿enie ³añcuch za mocne Wyregulowaæ 

W³¹czony hamulec ³añcucha
Sprawdziæ hamulec ³añcucha, zwolniæ go jeœli 

potrzeba

£añcuch nie jest naostrzony Naostrzyæ lub wymieniæ ³añcuch

�le za³o¿ony ³añcuch Odwróciæ kierunek ³añcucha

Naprê¿enie ³añcucha za ma³e Napi¹æ ³añcuch

Hamulec ³añcucha nie 

dzia³a
Hamowanie ³añcucha nie funkcjonuje Skontaktowaæ siê z serwisem 

S³abe smarowanie ³añcucha Sprawdziæ poziom oleju

Naprê¿enie ³añcucha za mocne Wyregulowaæ 

£añcuch nie jest naostrzony Naostrzyæ lub wymieniæ ³añcuch

Silnik nie pracuje

Brak zasilania

Z³y efekt ciêcia

£añcuch nadmiernie siê 

nagrzewa

£añcuch nie przesuwa 

siê 

5 7 96 8

Piktogramy ostrzegawcze znajduj¹ siê na obudowie urz¹dzenia 

Piktogramy ostrzegawcze znajduj¹ siê na obudowie urz¹dzenia 

1 2 3 4
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OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO

SK£ADOWANIE ŒMIECI I OCHRONA ŒRODOWISKA

Je¿eli urz¹dzenie nie jest Ci ju¿ potrzebne, nale¿y je wyrzuciæ w sposób nie szkodz¹cy 
œrodowisku.

Urz¹dzenia elektryczne nie nale¿¹ do odpadów domowych.
Urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do miejsca utylizacji. Zaleca siê segregacjê czêœci plastikowych i 

metalowych urz¹dzenia. Spytaj o to swój punkt obs³ugi klienta.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECI¥¯ENIEM

Przy przestrzeganiu zaleceñ podanych w instrukcji obs³ugi zagro¿enie resztkowe przy 
u¿ytkowaniu urz¹dzenia mo¿e byæ wyeliminowane 
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania siê do powy¿szych  zaleceñ.

Instalacja elektryczna do której pod³¹czana jest pilarka ³añcuchowa powinna byæ wyposa¿ona 
w wy³¹cznik nadmiarowo-pr¹dowy z nastawem zgodnym z tabliczk¹ znamionow¹ urz¹dzenia. 
Zabezpieczy to przed przeci¹¿eniem a w konsekwencji przed spaleniem silnika pilarki.
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WPROWADZENIE

Aby unikn¹æ niew³aœciwej obs³ugi pilarki ³añcuchowej do ga³êzi prosimy, aby przed pierwszym 
u¿yciem zapoznaæ siê z podrêcznikiem u¿ytkowania. Zapoznanie siê i stosowanie informacji 
zawartych w tej instrukcji sprawi, ¿e urz¹dzenie bêdzie u¿ytkowane w sposób bezpieczny 
zarówno dla u¿ytkownika, jak i samego urz¹dzenia. Nale¿y instrukcjê przechowywaæ przez ca³y 
okres u¿ytkowania maszyny, gdy¿ zawsze mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ przypomnienia sobie 
informacji zawartych w instrukcji, a tak¿e nale¿y j¹ przekazaæ wraz z urz¹dzeniem w przypadku 
odsprzeda¿y maszyny, lub zmiany u¿ytkownika.

ZASTOSOWANIE URZ¥DZENIA

Urz¹dzenie jest dopuszczone do u¿ycia wy³¹cznie jako pilarka do ciêcia drewna zgodnie z 
opisem i zasadami bezpieczeñstwa zawartymi w niniejszej instrukcji u¿ytkowania.
Ka¿de u¿ycie urz¹dzenia niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za 
niew³aœciwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikaj¹ce z takiego 
postêpowania.
Poprawne u¿ytkowanie urz¹dzenia obejmuje równie¿ respektowanie ustanowionych przez 
producenta warunków pracy, konserwacji, sk³adowania i napraw.
Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane, naprawiane i konserwowane wy³¹cznie w autoryzowanych 
punktach serwisowych.
Wszelkie zasady bezpiecznego u¿ytkowania, zapobiegania wypadkom i unikania zagro¿eñ, 
musz¹ byæ przestrzegane.
Jakiekolwiek zmiany w budowie urz¹dzenia wprowadzone przez u¿ytkownika zwalniaj¹ 
producenta z odpowiedzialnoœci za powsta³e uszkodzenia czy zranienia.

MASZYNY NIE NALE¯Y STOSOWAÆ DO:
 - koszenia trawy 
 - rozdrabiania ga³êzi

W RAZIE WYPADKU LUB AWARII.
W razie wypadku nale¿y natychmiast zatrzymaæ / wy³¹czyæ maszynê i wezwaæ pomoc( je¿eli 
tego wymaga sytuacja)!
W razie awarii nale¿y zatrzymaæ / wy³¹czyæ maszynê i skontaktowaæ siê z autoryzowanym 
serwisem w celu usuniêcia awarii. 

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZEÑSTWA

Podczas u¿ytkowania elektrycznej pilarki ³añcuchowej nale¿y przestrzegaæ zasad 
bezpieczeñstwa. Pilarkê ³añcuchow¹ nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie do ciêcia drewna oraz 
elementów drewnianych. Ka¿dy inny rodzaj u¿ytkowania odbywa siê na w³asne ryzyko i mo¿e 
stanowiæ zagro¿enie. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wywo³ane 
nieodpowiednim b¹dŸ niew³aœciwym u¿ytkowaniem. Pilarki nigdy nie nale¿y u¿ywaæ podczas 
deszczu oraz w warunkach wysokiej wilgotnoœci. Je¿eli przed³u¿acz jest uszkodzony, nale¿y 
natychmiast od³¹czyæ pilarkê. Nie nale¿y pracowaæ z uszkodzonym kablem.
Nale¿y sprawdziæ, czy kabel nie jest uszkodzony. Przed ponownym u¿yciem urz¹dzenia nale¿y 
sprawdziæ czy wszystkie zabezpieczenia dzia³aj¹. Wszystkie czêœci nale¿y poprawnie 
zmontowaæ. Musz¹ one spe³niaæ wszelkie warunki wymagañ do tego, aby pilarka pracowa³a w 



sposób poprawny. Wszelkie uszkodzone zabezpieczenia lub czêœci nale¿y naprawiæ lub oddaæ 
do natychmiastowej wymiany przez uprawnionego do tego pracownika serwisu.

U¿ytkowanie i zasady bezpieczeñstwa
Przed pod³¹czeniem pilarki ³añcuchowej nale¿y sprawdziæ, czy wtyczka albo kabel nie s¹ 
uszkodzone. Je¿eli wykryto jakiekolwiek uszkodzenie, pilarkê nale¿y natychmiast oddaæ do 
serwisu.
Nigdy nie nale¿y stosowaæ uszkodzonego kabla, przy³¹cza, wtyczki albo kabla nie 
spe³niaj¹cego wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa. Je¿eli kabel zosta³ uszkodzony albo 
urwany, nale¿y go natychmiast od³¹czyæ.
Zawsze podczas pracy z pilark¹ ³añcuchow¹ nale¿y stosowaæ okulary i rêkawice ochronne.
Aby unikn¹æ urazów nale¿y stosowaæ dopasowane ubrania oraz obuwie ochronne.
Aby unikn¹æ urazów uszu, nale¿y stosowaæ nauszniki ochronne. Zaleca siê stosowanie kasku z 
os³on¹.
Podczas pracy z pilark¹ ³añcuchow¹ nale¿y utrzymywaæ stabiln¹ pozycjê.
Stanowisko robocze nale¿y utrzymywaæ w czystoœci.
Aby unikn¹æ pora¿eñ pr¹dem, nale¿y unikaæ kontaktu z czêœciami nie uziemionymi.
Regulacja pilarki mo¿e nast¹piæ tylko przy od³¹czonym Ÿródle zasilania.
W danym momencie pilarkê mo¿e u¿ytkowaæ tylko jedna osoba. Pozosta³e osoby powinny 
znajdowaæ siê poza obszarem roboczym. W szczególnoœci poza obszarem roboczym powinny 
znajdowaæ siê dzieci i zwierzêta. Odleg³oœæ powinna wynosiæ co najmniej 15 metrów.
Przed uruchomieniem ³añcuch upewnij siê czy ³añcuch pilarki nie dotyka cia³ obcych.
Podczas u¿ytkowania, pilarkê nale¿y trzymaæ mocno, obur¹cz.
Pilarkê nie powinny u¿ywaæ dzieci oraz m³odzie¿. Osoby w wieku ponad 16 lat mog¹ u¿ywaæ 
pilarki tylko do celów szkoleniowych i pod nadzorem osoby doros³ej. Wypo¿yczanie pilarki jest 
dozwolone wy³¹cznie na rzecz osób, które s¹ zaznajomione z tym rodzajem urz¹dzeñ oraz 
wiedz¹, w jaki sposób siê nimi pos³ugiwaæ. Wraz z wypo¿yczon¹ pilark¹ ³añcuchow¹ nale¿y 
zawsze przekazaæ instrukcjê u¿ytkowania. 
Nale¿y upewniæ siê, ¿e pilarka ³añcuchowa jest zawsze przechowywana w miejscu 
niedostêpnym dla dzieci.
Pilarki nie nale¿y u¿ytkowaæ w trakcie zmêczenia, choroby, zdenerwowania lub gdy siê jest pod 
wp³ywem narkotyków, leków albo w trakcie leczenia.
Pilarki nie nale¿y wystawiaæ na dzia³anie z³ych warunków pogodowych albo deszczu. Nale¿y 
upewniæ siê, ¿e obszar roboczy jest w³aœciwie oœwietlony. Urz¹dzeñ elektrycznych nie nale¿y 
u¿ywaæ w pobli¿u ³atwopalnych cieczy lub gazów.
Je¿eli w danej chwili pilarka nie jest u¿ytkowana, nale¿y od³o¿yæ j¹ w bezpieczne miejsce tak 
aby nie stanowi³a zagro¿enia dla innych osób. 
Przed rozpoczêciem przenoszenia pilarki ³añcuchowej nale¿y zawsze od³¹czyæ j¹ od gniazdka 
sieciowego i przykryæ pokryw¹. Je¿eli wykonywanych jest kilka ciêæ, to pomiêdzy ka¿dym z 
nich urz¹dzenie nale¿y roz³¹czyæ
Pilarkê nale¿y wyci¹gaæ z drewna przy pracuj¹cym ³añcuchu. Pilarki nigdy nie nale¿y u¿ywaæ 
znajduj¹c siê na schodach lub w jakimkolwiek innym miejscu nie zapewniaj¹cym stabilnoœci. 
Nie nale¿y ci¹æ u¿ywaj¹c tylko jednej rêki.
Kabel elektryczny musi zawsze znajdowaæ siê za u¿ytkownikiem.
Kabel elektryczny musi byæ odprowadzony w kierunku od ty³u pilarki ³añcuchowej.
Nale¿y stosowaæ tylko oryginalne czêœci zamienne.
Podczas stosowania pilarki lancuchowej na zewnatrz pomieszczen, nalezy podlaczyc ja do 
wtyczki uziemiajacej.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przed rozpoczêciem wszelkich czynnoœci konserwacyjnych nale¿y najpierw od³¹czyæ 
urz¹dzenie z zasilania.

Otwory wentylacyjne silnika powinny byæ utrzymywane w czystoœci oraz nie powinny byæ 
zablokowane jakimkolwiek przedmiotami. Nale¿y wykonywaæ tylko czynnoœci konserwacyjne 
opisane w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne czynnoœci powinny byæ wykonane przez 
pracowników serwisu technicznego. Pilarki nie nale¿y w ¿aden sposób modyfikowaæ. Mo¿e to 
naraziæ u¿ytkownika na niebezpieczeñstwo. W przypadku, gdy pomimo starannych procesów 
produkcyjnych i kontrolnych, pilarka nie dzia³a prawid³owo, nale¿y przekazaæ j¹ do naprawy 
przez Serwis Techniczny  

PRZECHOWYWANIE

Pilarkê nale¿y przechowywaæ w bezpiecznym miejscu.
Je¿eli pilarka nie jest u¿ytkowana, nale¿y przechowywaæ j¹ czyst¹, na p³askiej i suchej 
powierzchni oraz w miejscu niedostêpnym dla dzieci.

KASACJA

RYZYKO RESZTKOWE

  

Ka¿de urz¹dzenie ma okreœlony czas technicznego ¿ycia. Po tym okresie urz¹dzenie nie nadaje 
siê do dalszej eksploatacji. W ów czas nale¿y zdemontowaæ urz¹dzenie oddzielaj¹c czêœci z 
tworzywa sztucznego od czêœci metalowych i przekazaæ je do w³aœciwych punktów skupu lub 
powierzyæ wykonanie tej operacji punktowi serwisowemu.

Pomimo tego, ¿e producent ponosi odpowiedzialnoœæ za jej konstrukcjê eliminuj¹c¹ 
niebezpieczeñstwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy s¹ nie do unikniêcia. Ryzyko 
resztkowe wynika z b³êdnego zachowania obs³uguj¹cego urz¹dzenie
Najwiêksze niebezpieczeñstwo wystêpuje przy wykonywaniu nastêpuj¹cych zabronionych 
czynnoœci:
 u¿ytkowania urz¹dzenia przez dzieci
 u¿ywania urz¹dzenia do innych celów, ni¿ opisane w instrukcji obs³ugi, gdy inne osoby, a w 

szczególnoœci dzieci lub zwierzêta znajduj¹ siê w pobli¿u
u¿ywanie urz¹dzenia przez osoby nie zapoznane z instrukcj¹ obs³ugi
u¿ywanie urz¹dzenia bez w³aœciwej, zabezpieczaj¹cej obs³uguj¹cego odzie¿y i obuwia 

chroni¹cego stopy
u¿ywanie urz¹dzenia z uszkodzonymi os³onami lub obudow¹, oraz bez w³aœciwie 

zamontowanych urz¹dzeñ  zabezpieczaj¹cych
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Nie nale¿y przeci¹¿aæ pilarki ³añcuchowej. Pilarka pracuje prawid³owo i bezpiecznie w 
pewnym, okreœlonym zakresie obci¹¿eñ.
Do ciê¿kich prac nie nale¿y stosowaæ pilarek ³añcuchowych niskonapiêciowych.
Elektryczna pilarka ³añcuchowa nie powinna byæ u¿ywana w pracach leœnych, takich jak 
przycinanie ga³êzi albo wyr¹b drzew. Ze wzglêdu na przy³¹cze kablowe operator pilarki nie jest 
wystarczaj¹co mobilny i dlatego jego bezpieczeñstwo jest zagro¿one.
Kabel nale¿y u¿ywaæ tylko w celu, do jakiego zosta³ przystosowany. Nigdy nie nale¿y przenosiæ 
pilarki ³añcuchowej trzymaj¹c j¹ za przy³¹czony kabel. W celu od³¹czenia kabla z wtyczki nie 
nale¿y go poci¹gaæ. Kabel nale¿y chroniæ przed gor¹cem, olejami i ostrymi krawêdziami.
Na zewn¹trz pomieszczeñ nale¿y zawsze stosowaæ listwê z gniazdkami.
Podczas ciêcia pni drzew lub cienkich ga³êzi nale¿y znaleŸæ mocny punkt podparcia. Nie nale¿y 
gromadziæ drewna w stos i przytrzymywaæ go nog¹, ani prosiæ, aby przytrzyma³a go inna osoba.
W pozycjach pochylonych twarz nale¿y zawsze utrzymywaæ skierowan¹ w kierunku do góry.
Podczas ciêcia nale¿y zawsze dostosowaæ k¹t pochylenia krawêdzi tn¹cej zêba pilarki do 
drewna.
Pilarkê ³añcuchow¹ nale¿y wyci¹gaæ z drewna tylko przy pracuj¹cym ³añcuchu. 
Przy wykonywaniu kilku ciêæ, pilarkê nale¿y wy³¹czyæ 
pomiêdzy kolejnymi ciêciami.
Ciêcie koñcem prowadnicy mo¿e byæ wykonywane tylko 
przez doœwiadczone osoby (wysokie ryzyko odrzutu).
Gdy lancuch zablokuje sie podczas ciecia od strony górnej, 
moze on odskoczyc w kierunku operatora. Aby tego 
uniknac, nalezy zawsze ciac od strony dolnej. Wtedy 
pilarka bedzie wypychana od uzytkownika w strone 
drewna.
Nale¿y szczególnie uwa¿aæ podczas ciêcia p³yty wiórowej. 
Odciête kawa³ki drewna mog¹ rozpryskiwaæ w ró¿nych 
kierunkach (ryzyko urazów!).
Przycinanie ga³êzi z liœæmi powinno byæ wykonywane 
przez doœwiadczona osobê! (ryzyko urazów!).
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ga³êzie poddane 
naprê¿eniom naci¹gaj¹cym. Nie podcinaæ wolno 
zwisaj¹cych ga³êzi od spodu.
Podczas przycinania ga³êzi nie stawaæ na pniu.
Nale¿y zawsze pozostawaæ obok œcinanego drzewa.
Podczas œcinania drzew nale¿y zawsze uwa¿aæ na 
spadaj¹ce ga³êzie.
W trakcie przechy³u, operator pilarki powinien znajdowaæ siê po lewej górnej albo po prawej 
górnej stronie pnia, nigdy z do³u.
Nale¿y uwa¿aæ na pnie tocz¹ce siê w kierunku operatora. Ruch w ty³!
Pilarka ³añcuchowa ma tendencjê do ruchu w ty³, je¿eli koniec prowadnicy przypadkiem 
dotknie drewna albo jakiegokolwiek twardego elementu. W takim przypadku pilarka wykona 
nieprzewidziany ruch i ca³¹ swoj¹ si³¹ uderzy w u¿ytkownika (ryzyko urazów!).

OKRZESYWANIE

Odcinanie ga³êzi z powalonego drzewa nale¿y rozpocz¹æ od podstawy drzewa, ze strony na 
któr¹ konar  jest odchylony. Po wykonaniu wstêpnego ciêcia po stronie odchylonej nale¿y 
odwróciæ konar i dokoñczyæ okrzesywanie 
po przeciwnej stronie.

PRZECINANIE K£ODY

W przypadku przecinania grubszych k³ód nie 
le¿¹cych bezpoœrednio na ziemi  nale¿y
- na odcinku A wykonaæ ciêcie od do³u do 

oko³o 1/3 œrednicy k³ody , a nastêpnie 
dokoñczyæ przecinanie z góry do miejsca kontaktu z 
poprzednim ciêciem

- nastêpnie na odcinku B wykonaæ ciêcie od góry do oko³o 1/3 
œrednicy k³ody, a nastêpnie dokoñczyæ przecinanie od do 
miejsca kontaktu z poprzednim ciêciem

PRZECINANIE GA£ÊZI ROSN¥CEGO DRZEWA

Rozpocz¹æ przecinanie od ciêcia od do³u (1) , nastêpnie wykonaæ 
przeciêcie od góry (2).

TRANSPORT

Przed rozpoczêciem przenoszenia pilarki ³añcuchowej nale¿y zawsze od³¹czyæ j¹ od gniazdka 
sieciowego i przykryæ pokryw¹. Je¿eli wykonywanych jest kilka ciêæ, to pomiêdzy ka¿dym z 
nich urz¹dzenie nale¿y roz³¹czyæ
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Odrzut

Urazów mo¿na unikn¹æ unikaj¹c ciêcia za pomoc¹ koñcówki prowadnicy (mo¿e to 
spowodowaæ gwa³towne odskoczenie pilarki do góry). 
Zawsze podczas pracy z pilark¹ ³añcuchow¹ nale¿y stosowaæ odzie¿ ochronn¹.

Odrzut to ruch prowadnicy w górê i/lub w ty³. Mo¿e zdarzyæ siê w sytuacji, gdy koniec 
prowadnicy natrafi na przeszkodê. 
Pilarkê nale¿y trzymaæ obur¹cz.
Odrzut wi¹¿e siê z niekontrolowanym zachowaniem pilarki. Mo¿e mieæ tak¿e miejsce wtedy, 
gdy ³añcuch jest poluzowany lub nie naostrzony. Nienaostrzony ³añcuch powoduje wzrost 
prawdopodobieñstwa odrzutu.
UWAGA! Nigdy nie ci¹æ powy¿ej wysokoœci ramion.

Aby unikn¹æ odrzutów, prosimy stosowaæ siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:
- Nigdy nie nale¿y ci¹æ za pomoc¹ koñcówki prowadnicy!
- Ciêcie nale¿y rozpoczynaæ zawsze wtedy, gdy pilarka jest w³¹czona!
- Nale¿y upewniæ siê, ¿e ³añcuch jest prawid³owo naci¹gniêty
- Nigdy nie nale¿y ci¹æ wiêcej, ni¿ jednego pnia w tym samym czasie. Podczas przycinania 
ga³êzi nale¿y uwa¿aæ, aby nie dotykaæ pozosta³ych ga³êzi.

Ciêcie drewna
W przypadku ciêcia drewna prosimy postêpowaæ zgodnie z zaleceniami w zakresie 
bezpieczeñstwa oraz w nastêpuj¹cy sposób: upewniæ siê, ¿e drewno nie wyœlizgnie siê z 
ustalonej pozycji. Przed rozpoczêciem ciêcia przytrzymaj krótkie kawa³ki drewna. Tnij tylko 
drewno albo elementy drewniane. Podczas ciêcia upewniæ siê, ¿e pilarka nie ma kontaktu z 
kamieniami albo z gwoŸdziami. Wrzucone mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pilarki. Podczas 
pracy z pilark¹ nale¿y unikaæ uderzania ni¹ o ziemiê albo o inne przedmioty. Podczas 
przycinania ga³êzi utrzymywaæ pilarkê tak daleko, jak to mo¿liwe i nie ci¹æ koñcówk¹ 
prowadnicy. Uwa¿aæ na korzenie, jamy lub wzgórki – mog¹ one spowodowaæ upadek. 

ŒCINANIE DRZEWA
1 - Karb
2 - Pi³owanie zasadnicze
3 - Kierunek upadku

Przy œcinaniu drzewa nale¿y 
- okreœliæ kierunek upadku (uwzglêdniaj¹c kierunek i natê¿enie wiatru, nachylenie drzewa 

usytuowanie  innych obiektów, dogodnoœæ wykonywania prac po wyrêbie przy 
okrzesywaniu i inne czynniki)

- oczyœciæ i zaplanowaæ drogê ewakuacji podczas spadania konaru
- po stronie przewidywanego upadku drzewa wykonaæ karb (3) na g³êbokoœæ 1/3 œrednicy 

pnia
- po przeciwnej stronie wykonaæ ciêcie zasadnicze (2) na wy¿szym poziomie ni¿ podstawa 

karpy

UWAGA! Przy œcinaniu wiêkszych drzewach nale¿y stosowaæ kliny, które po wbiciu w miejscu 
prawid³owo wykonanego ciêcia zasadniczego powal¹ drzewo.
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1. Tylny uchwyt 10. Hak kabla
2. Przedni uchwyt 11. Prze³¹cznik ON/OFF
3. Przycisk blokady szczêki dolnej (w³¹cznik/wy³¹cznik)
4. Szczêka dolna, szczêka górna 12.  Korek zbiornika oleju
5. Pokrywa prowadnicy 13. Poziom oleju
6. Prowadnica 14. Napinacz ³añcucha
7. Kabel zasilaj¹cy 15. Silnik elektryczny
8. Klucz 16. Œruba monta¿owa uchwytu przedniego
9. Przycisk bezpieczeñstwa 17. Œruba dokrêcenia pokrywê prowadnicy
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PRZYGOTOWANIE DO PRACY
PRZED URUCHOMIENIEM

Napiêcie pr¹du powinno byæ takie, jak wskazano na tabliczce znamionowej (patrz dzia³ 
"Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem"). Przed rozpoczêciem pracy nale¿y upewniæ siê, ¿e 
pilarka dzia³a poprawnie oraz ¿e jest bezpieczna w u¿ytkowaniu. Nale¿y tak¿e sprawdziæ, czy 
prawid³owo dzia³a hamulec oraz czy smarowanie i poziom oleju s¹ w³aœciwe. Oleju nale¿y 
dolaæ, gdy jego poziom spadnie do oko³o 5 mm ponad poziom minimalny. Gdy poziom oleju jest 
prawid³owy, praca mo¿e byæ bezpiecznie wykonywana. W³¹cz pilarkê i utrzymuj ponad ziemi¹. 
Nie pozwól, aby dotknê³a ziemi. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, najlepiej utrzymywaæ j¹ co 
najmniej 20 cm od ziemi. Gdy pojawiaj¹ siê œlady oleju, oznacza to, ¿e system smarowania 
dzia³a poprawnie. Je¿eli brak jest œladów oleju patrz dzia³ ”Sprawdzania automatycznego 
smarowania”. Jeœli potrzeba, sprawdŸ napiêcie i stan ³añcucha patrz dzia³ "Napinanie 
³añcucha"). Upewnij siê, ¿e hamulec ³añcucha dzia³a prawid³owo patrz dzia³ "Zwalnianie 
hamulca ³añcucha".

STOSOWANIE PRZED£U¯ACZA 

Nale¿y u¿ywaæ tylko przed³u¿aczy przeznaczonych do u¿ytku 
na zewn¹trz pomieszczeñ. Przekrój kabla powinien wynosiæ co 
najmniej 2,5 mm (maksymalna d³ugoœæ kabla: 25 m). 
Dopasowaæ przy³¹cze pilarki do przed³u¿acza wprowadzaj¹c 
go do podwieszenia kabla znajduj¹cego siê w pokrywie. 
Przed³u¿acz o d³ugoœci powy¿ej 25 metrów spowoduje 
obni¿enie wydajnoœci pilarki.

MONTA¯ PROWADNICY I £AÑCUCHA

Elektryczn¹ pilarkê ³añcuchow¹ nale¿y od³¹czyæ od Ÿród³a 
zasilania.
UWAGA! Hamulec ³añcucha powinien zawsze pozostawaæ w 
pozycji pionowej. Aby w³¹czyæ urz¹dzenie: ustawiæ hamulec na 
pozycjê wy³¹czon¹ (Rys. 7).
1 - zêbatk¹ napêdow¹ 
2 - wylot oleju w prowadnicy
3 - prowadnica
UWAGA! Aby unikn¹æ urazów wywo³anych kontaktem z 
ostrymi krawêdziami, podczas monta¿u, zaciskania lub 
sprawdzania ³añcucha zawsze trzeba zak³adaæ rêkawice 
ochronne.
Przed rozpoczêciem monta¿u ³añcucha i prowadnicy, 
sprawdziæ ustawienie kierunku ciêcia zêbów! W³aœciwy 
kierunek zaznaczono na obudowie pilarki( Rys.5A) 
Prowadnica i ³añcuch s¹ dostarczane oddzielnie. Aby je 
zamontowaæ w pilarce, najpierw nale¿y odkrêæ nakrêtkê 
blokuj¹c¹ (Rys 1 pkt 5) i usun¹æ nasadkê prowadnicy. 
Prowadnicê trzeba trzymaæ pionowo, z koñcem skierowanym 
ku górze. £añcuch powinien znajdowaæ siê na œrodku prowadnicy. £añcuch nale¿y zak³adaæ 

bezpieczn¹ pracê. W zakresie wymiany narzêdzi nale¿y przestrzegaæ przepisów i regulaminów 
konserwacji.

Prowadnica

Dbaj o czystoœci prowadnicy. Czyœæ j¹ regularnie po ka¿dej 
pracy.
Prowadnica zu¿ywa siê bardziej w czêœci dolnej, ni¿ na 
przedzie. Aby unikn¹æ zu¿ywania siê tylko z jednej strony, po 
ka¿dym naostrzeniu ³añcucha nale¿y j¹ przekrêciæ.

Ci¹gn¹ce ko³o zêbate

Ci¹gn¹ce ko³o zêbate zu¿ywa siê szybciej, ni¿ inne elementy. Je¿eli na zêbach zostan¹ 
zauwa¿one œlady zu¿ycia, ko³o zêbate nale¿y wymieniæ. Operacji tej dokonuje 
wyspecjalizowany pracownik serwisu.

Pokrywa prowadnicy

Pokrywê prowadnicy nale¿y zak³adaæ po zakoñczeniu pracy oraz przy przenoszeniu pilarki.

BEZPIECZNE U¯YTKOWANIE PILARKI £AÑCUCHOWEJ

Podczas pracy w trudnych warunkach nale¿y zawsze zak³adaæ okulary, rêkawice i odzie¿ 
ochronn¹ oraz stosowaæ ochronê uszu!

Pilarkê mo¿na u¿ytkowaæ tylko wraz ze specjalnym przed³u¿aczem przeznaczonym do u¿ytku 
na zewn¹trz pomieszczeñ. Pilarka jest wyposa¿ona w przycisk bezpieczeñstwa (Rys. 1, pkt. 9). 
Pilarkê u¿ytkujemy w taki sposób, ¿e jedn¹ rêk¹ trzymamy uchwyt przedni, a drug¹ 
manipulujemy trzymaj¹c za uchwyt tylny. Mo¿na w³¹czyæ przycisk (Rys. 1, pkt. 11).
Je¿eli pilarka nie pracuje, nale¿y zwolniæ hamulec ³añcucha. Prosimy upewniæ siê, ¿e 
zapoznaliœcie siê Pañstwo z dzia³em "Hamulec ³añcucha".
Po pod³¹czeniu pilarka od razu prze³¹czy siê na wysokie obroty.
Aby od³¹czyæ: Zwolniæ prze³¹cznik ON/OFF (Rys.1 pkt 11) znajduj¹cy siê na uchwycie tylnym. 
Po zwolnieniu przycisku ON/OFF pilarka zatrzyma siê po 1 sekundzie wywo³uj¹c intensywne 
iskrzenie w silniku. Jest to normalne zjawisko i nie zagra¿a poprawnoœci pracy pilarki.

UWAGA! Po zakoñczeniu u¿ytkowania pilarki nale¿y zawsze: wyczyœciæ ³añcuch i prowadnicê 
oraz za³o¿yæ pokrywê prowadnicy.

UWAGI NA TEMAT CIÊCIA

ZAPAMIÊTAJ!
Pilarkê nale¿y w³¹czyæ przed kontaktem z drewnem.
Aby w³¹czyæ: Wcisn¹æ przycisk bezpieczeñstwa aby usun¹æ blokadê bezpieczeñstwa. W³¹czyæ 
przycisk ON/OFF. Zachowaæ ostro¿noœæ podczas ciêcia drewna z zadziorami – czêœci drewna 
mog¹ zostaæ odrzucone w Twoim kierunku.
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rozpoczynaj¹c od koñca prowadnicy. Potem z³o¿yæ prowadnicê z ³añcuchem w nastêpuj¹cy 
sposób: umieœciæ ³añcuch wokó³ ko³a zêbatego ci¹gn¹cego umieœciæ prowadnicê z ³añcuchem 
przytrzymuj¹c za koñcówkê prowadnicy pomiêdzy œrub¹ mocuj¹c¹ prowadnicy a sworzniem 
mocuj¹cym. Nastêpnie za³o¿yæ nasadkê. Upewniæ siê, ¿e sworzeñ pasuje do zaciœniêtego 
wylotu ³añcucha. Za³o¿yæ nakrêtkê mocuj¹c¹ dociskaj¹c j¹ rêk¹. Napinaæ ³añcuch zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara za pomoc¹ œruby napinaj¹cej. Mocno zacisn¹æ nakrêtkê 
blokuj¹c¹ za pomoc¹ przeznaczonego do tego celu klucza lub w przypadku opcji  nakrêtki bez 
klucza-rêcznie. 
NAPINANIE £AÑCUCHA
Przed wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych, pilarkê nale¿y zawsze od³¹czyæ od 
zasilania!
Zawsze zak³adaæ rêkawice ochronne!

1 - Œruba s³u¿y do naci¹gu ³añcucha (Rys.6.1) 
2 - Œruba dokrêcaj¹ca (pokrywê mocowania prowadnicy
( Rys.6.2)

Nale¿y upewniæ siê, ¿e ³añcuch znajduje siê wewn¹trz 
szczeliny prowadnicy. Poluzowaæ nakrêtkê blokuj¹c¹ 
przekrêciæ œrubê zaciskaj¹c¹ ³añcuch zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do 
momentu, gdy ³añcuch zostanie wystarczaj¹co napiêty. Nastêpnie dokrêciæ nakrêtkê blokuj¹c¹.
Nie napinaæ ³añcucha zbyt mocno. Gdy ³añcuch jest zimny, na œrodku prowadnicy mo¿na go 
unieœæ o oko³o 5 mm. Wraz z nagrzewaniem, ³añcuch ulega rozszerzaniu i poluzowaniu, co 
mo¿e spowodowaæ niebezpieczeñstwo jego wysuniêcia siê z prowadnicy. Jeœli istnieje 
potrzeba, nale¿y naci¹gn¹æ go jeszcze raz. Gdy ³añcuch zosta³ napiêty podczas, gdy by³ 
nagrzany to po zakoñczeniu pracy nale¿y go ponownie poluzowaæ. W innym przypadku, 
kurczenie siê nastêpuj¹ce wraz ze stygniêciem urz¹dzenia spowoduje nadmierne naprê¿enia. 
Nowy ³añcuch wymaga oko³o 0,5 minuty pracy rozruchowej. Na tym etapie bardzo istotne jest 
w³aœciwe nasmarowanie ³añcucha. Po wykonaniu tej czynnoœci nale¿y sprawdziæ naprê¿enie i 
ponownie naci¹gn¹æ, jeœli potrzeba.

HAMULEC £AÑCUCHA
W przypadku odrzutu w³¹czony zostanie hamulec pilarki. Hamulec 
popychany jest w przód, co powoduje zatrzymanie siê pilarki w 
ci¹gu 0,15 sekund (Rys. 7)
Zwolnienie hamulca ³añcucha 
Aby ponownie u¿yæ pilarki, nale¿y zwolniæ hamulec ³añcucha. 
Najpierw zatrzymaæ pilarkê, a nastêpnie umieœciæ hamulec w 
pozycji pionowej. Hamulec pilarki jest gotowy do ponownego 
u¿ycia. 

SMAROWANIE £AÑCUCHA

Aby unikn¹æ nadmiernego zu¿ywania siê ³añcucha, w trakcie pracy zarówno ³añcuch jaki i 
prowadnica musz¹ byæ równomiernie smarowane. 
Smarowanie odbywa siê w sposób automatyczny. Nigdy nie nale¿y pracowaæ bez smarowania 
³añcucha. Je¿eli ³añcuch bêdzie ci¹³ na sucho, wszystkie 
elementy tn¹ce ulegn¹ bardzo szybkiemu zu¿yciu. Dlatego 
wa¿ne jest, aby sprawdziæ smarowanie ³añcucha i wskaŸnika 
oleju przed ka¿dym u¿yciem 

Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ ³añcucha, gdy poziom oleju znajduje 
siê poni¿ej poziomu minimalnego.
Min. – oleju nale¿y dodaæ, gdy na wewnêtrznej krawêdzi 
poziomu oleju widoczne jest tylko oko³o 5 mm oleju,
Max. – nale¿y wype³niæ olejem do momentu, gdy okienko jest ca³kowicie zalane.

Przed rozpoczêciem pracy nale¿y sprawdziæ automatyczne 
smarowanie ³añcucha oraz poziom oleju. W³¹czyæ pilarkê i 
utrzymywaæ ponad ziemi¹. Nie dopuœciæ, aby dotknê³a ziemi. Ze 
wzglêdów bezpieczeñstwa, najlepiej utrzymywaæ j¹ co najmniej 
20 cm od ziemi. Gdy pojawiaj¹ siê œlady oleju, oznacza to, ¿e 
system smarowania dzia³a poprawnie. Je¿eli brak jest œladów 
oleju spróbuj przeczyœciæ wylot oleju z pilarki (Rys. 3, pkt. 2), 
zaciœniêty górny wylot na prowadnicy ³añcucha (Rys. 6, pkt. 2) lub 
przewód olejowy albo skontaktuj siê z serwisem.

OLEJE DO SMAROWANIA £AÑCUCHA

¯ywotnoœæ ³añcuchów i prowadnic w du¿ym stopniu zale¿y od jakoœci u¿ywanego oleju. Nie 
nale¿y u¿ywaæ starych olejów! Nale¿y u¿ywaæ olejów nieszkodliwych dla œrodowiska. Olej do 
smarowania ³añcuchów nale¿y przechowywaæ w pojemnikach spe³niaj¹cych wymagania 
regulaminowe. Zalecamy olej to preparat  NAC  Oil  Power do prowadnic i ³añcuchów 1 i 5 L.

UZUPE£NIANIE OLEJU £AÑCUCHOWEGO 

Aby unikn¹æ przedostania siê zanieczyszczeñ do zbiornika oleju, przed otwarciem nakrêtki 
zbiornika nale¿y j¹ przeczyœciæ. Sprawdziæ zawartoœæ zbiornika i uzupe³niæ olej, jeœli potrzeba. 
Zamkn¹æ nakrêtkê poziomu oleju, dokrêciæ j¹ a nastêpnie wytrzeæ wszelkie zaplamienia.

OSTRZENIE £AÑCUCHA

£añcuch mo¿e zostaæ naostrzony szybko i w³aœciwie przez uprawnionego pracownika obs³ugi. 
Mo¿e on tak¿e przekazaæ urz¹dzenie do ostrzenia ³añcucha w celu wykonania tej czynnoœci 
samodzielnie. Prosimy postêpowaæ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
Nale¿y dbaæ o narzêdzia. Narzêdzia powinny byæ naostrzone i czyste, co zapewni w³aœciw¹ i 
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