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Wskazówka: Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed uruchomieniem pilarki. Instrukcja
zawiera ważne informacje o BEZPIECZEŃSTWIE, MONTAŻU, PRACY I KONSERWACJI.
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UWAGA!
Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone rysunki, opisy mogą się różnić od
zakupionego towaru oraz mogą zawierać elementy opcjonalne lub specjalistyczne nieprzewidziane w
wersji standardowej. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w
niniejszej instrukcji są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie
charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji technicznych i
funkcjonowania wynikających z postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z
najbliższym serwisem lub sprzedawcą.
Uwaga!
Podczas użytkowania urządzenia należy
przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w
celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego
względu proszę dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi/ wskazówkami
bezpieczeństwa. Proszę zachować
instrukcję i wskazówki, aby można było w
każdym momencie do nich wrócić. W razie
przekazania urządzenia innej osobie, proszę
wręczyć jej również instrukcję obsługi/
wskazówki bezpieczeństwa. Nie
odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia
zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania
niniejszej instrukcji i wskazówek
bezpieczeństwa.

1. Wskazówki bezpieczeństwa
Właściwe wskazówki bezpieczeństwa znajdują
się w załączonym zeszycie!
OSTRZEŻENIE
Przeczytać wszystkie wskazówki

bezpieczeństwa i instrukcję.
Nieprzestrzeganie instrukcji i wskazówek
bezpieczeństwa może spowodować pożar lub
ciężkie zranienia. Proszę zachować na
przyszłość wskazówki bezpieczeństwa i
instrukcję.

2. Opis urządzenia (Rys. 1)
1. Prowadnica łańcucha
2. Łańcuch tnący
3. Śruba napinania łańcucha
4. Ostroga ograniczająca
5. Dźwignia hamulca łańcucha/ przednia
osłona rąk
6. Uchwyt przedni
7. Uchwyt linki rozrusznika
8. Świeca zapłonu
9. Osłona filtra powietrza
10. Włącznik/ Wyłącznik
11. Blokada dźwigni gazu
12. Korek zbiornika oleju
13. Obudowa rozrusznika
14. Korek zbiornika paliwa
15. Uchwyt tylny
16. Osłona prowadnicy
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17. Dźwignia ssania
18. Nakrętki mocujące prowadnicę
19. Dźwignia gazu
20. Chwytak łańcucha
Funkcje zabezpieczające (rys. 1)
2 ŁAŃCUCH TNĄCY O NIEWIELKIEJ SILE
ODBICIA za pomocą specjalnie
zaprojektowanych zabezpieczeń pomaga
zredukować siłę odbicia lub ją zamortyzować.
5 DŹWIGNIA HAMULCA ŁAŃCUCHA/
OSŁONA RĄK chroni lewą rękę osoby
obsługującej przed ześlizgnięciem się z
przedniego uchwytu.
5 HAMULEC ŁAŃCUCHA pełni funkcję
zabezpieczającą przed skaleczeniami na
skutek odbić, gdyż zatrzymuje pracujący
łańcuch pilarki w kilka milisekund. Hamulec
jest uruchamiany przez DŹWIGNIĘ HAMULCA
ŁAŃCUCHA.
10 PRZYCISK STOP zatrzymuje natychmiast
silnik po jego wyłączeniu. Przycisk stop musi
być ustawiony w pozycji WŁĄCZENIA, aby (na
nowo) uruchomić silnik.
11 BLOKADA DŹWIGNI GAZU zapobiega
przypadkowemu przyspieszeniu silnika.
Dźwignia gazu może zostać przyciśnięta tylko
wtedy, gdy blokada dźwigni gazu jest
przyciśnięta.
20 CHWYTAK ŁAŃCUCHA zmniejsza
zagrożenie zranień, gdyby łańcuch pilarki
zerwał się lub ześlizgnął w czasie gdy pracuje
silnik. Chwytak łańcucha powinien złapać
uderzający o niego łańcuch.



Kontakt z nieosłoniętym łańcuchem
tnącym (rana cięta)
 Dotknięcie przesuwającego się
łańcucha tnącego (rana cięta)
 Nieprzewidziane, nagłe poruszenie
prowadnicy (rana cięta)
 Wyrzucenie części łańcucha tnącego
 Wyrzucenie odciętych odłamków
 Uszkodzenie słuchu, przy braku
przepisowych
nauszników ochronnych
 Wdychanie małych ścinków, spalin z
silnika
 Kontakt skóry z benzyną
Urządzenie używać tylko zgodnie z jego
przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające
od opisanego w niniejszej instrukcji jest
niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za
powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania
szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi
użytkownik/ właściciel, a nie producent.
Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie
nie jest przeznaczone do zastosowania
zawodowego, rzemieślniczego lub
przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie
obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w
zakładach rzemieślniczych, przemysłowych
lub do podobnych działalności.

4. Dane techniczne
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Wskazówka: Należy zapoznać się z pilarką i
jej częściami.

3. Użycie zgodne z
przeznaczeniem
Pilarka służy zgodnie z przeznaczeniem
wyłącznie do cięcia drewna. Ścinanie drzew
może być przeprowadzane tylko przez
odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe na skutek niezgodnego z
przeznaczeniem lub niewłaściwego użycia
urządzenia.
Pozostałe niebezpieczeństwa
Nawet podczas użycia zgodnego z
przeznaczeniem urządzenie stwarza zawsze
jakieś ryzyko, którego nie można całkowicie
wykluczyć. Z względu na rodzaj i
konstrukcję narzędzia mogą powstawać
następujące potencjalne zagrożenia:

Pojemność skokowa silnika
46 cm
Max moc silnika
2,71KM(2 kW)
Długość cięcia
36 cm
Długość prowadnicy
16” (40 cm)
Podziałka łańcucha
(3/8”), 9,525 mm
Grubość ogniwa
1,3 mm
-1
Liczba obrotów biegu jałowego
3600 min
Max liczba obrotów z kompletnym cięciem
-1
10000 min
Pojemność zbiornika na paliwo:
550 ml
Pojemność zbiornika na olej:
260 ml
Funkcja antywibracyjna
tak
Uzębienie koła łańcuchowego
7 zębów x 9,525 mm
Hamulec łańcucha
tak
Sprzęgło
tak
Automatyczne smarowanie łańcucha
tak
Łańcuch o niewielkiej sile odbicia
tak
Waga netto bez łańcucha i prowadnicy 5,5 kg
Waga netto ( na sucho)
6,52 kg
Zużycie paliwa (specyficzne)
ok. 560 g/kWh
Poziom ciśnienia akustycznego LpA :104 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA:
116 dB(A)
2
Wibracje ahv: (uchwyt przedni) max. 5,99 m/s
2
Wibracje ahv: (uchwyt)
max. 7,54 m/s
2
Niepewność(k): (uchwyt przedni) max. 1,5m/s
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Rodzaj łańcucha
Rodzaj prowadnicy
Świeca zapłonowa
(L8RTF/LD)

Oregon 90P057X
Oregon 160SDEA041
LDL7T

5. Przed uruchomieniem
Uwaga: Włączyć silnik dopiero wtedy,
gdy pilarka jest zmontowana.
Uwaga: W czasie pracy z łańcuchem
należy zawsze nosić rękawice ochronne.

5.1 Zakładanie prowadnicy łańcucha
Aby łańcuch i prowadnica były nasmarowane
olejem, UŻYWAĆ TYLKO ORYGINALNEJ
PROWADNICY. Otwór smarowy (rys. 2/ poz.
A) musi być wolny od zabrudzeń i osadów.
1. Sprawdzić, czy dźwignia hamulca
łańcucha jest ustawiona w pozycji
ZWOLNIENIA (rys. 3A).
2. Odkręcić 2 nakrętki mocujące
prowadnicę (B). Zdjąć pokrywę(rys.
3B).
3. Za pomocą śrubokręta odkręcić śrubę
regulującą(D) W KIERUNKU
PRZECIWNYM DO RUCHU
WSKAZOWEK ZEGARA, aż BOLEC
(E) (wystająca końcówka) znajdzie się
na końcu odcinka przesuwu w
kierunku walca sprzęgła i koła
zębatego (rys.3 C).
4. Położyć wycięty koniec prowadnicy
łańcucha na bolcach prowadnicy(F).
Ustawić prowadnicę tak, aby
BOLEC NASTAWCZY pasował do
otworu (G) w prowadnicy łańcucha
(rys. 3 D).

5.2 Zakładanie łańcucha tnącego:
1. Ułożyć łańcuch w pętli, przy czym
ostrza (A) ustawione wokół pętli W
KIERUNKU WSKAZOWEK ZEGARA
(rys. 4A).
2. Przełożyć łańcuch dookoła koła
zębatego (B) za sprzęgłem (C).
Proszę zwrócić uwagę, czy ogniwa
łańcucha są włożone pomiędzy
zębami (rys. 4B).
3. Ułożyć ogniwa napędowe w rowku (D)
i wokół końca prowadnicy (rys. 4 B).
Wskazówka: Łańcuch tnący może lekko
zwisać z dolnej części prowadnicy. Jest to
sytuacja normalna.

4. Pociągnąć prowadnicę łańcucha do
przodu, aż łańcuch będzie dobrze
przylegał. Upewnić się czy wszystkie
ogniwa napędowe znajdują się w
rowku prowadnicy.
5. Założyć pokrywę sprzęgła i umocować
2 śrubami. Uważać na to, aby bolec
(rys. 3C/poz. E) pasował w otwór
prowadnicy (rys. 3D/poz. G). Łańcuch
nie powinien przy tym zsunąć się z
prowadnicy. Ręcznie dokręcić 2
nakrętki, a następnie wyregulować
naprężenie zgodnie z opisem w
rozdziale USTAWIENIE NAPRĘŻENIA
ŁAŃCUCHA.

5.3 Ustawienie naprężenia łańcucha
Poprawne naprężenie łańcucha tnącego jest
bardzo ważne i musi być sprawdzane przed
rozpoczęciem pracy jak i w trakcie pracy z
użyciem pilarki. Jeśli poświeci się trochę czasu
na prawidłowe ustawienie łańcucha tnącego,
można uzyskać lepsze wyniki cięcia i wydłużyć
„żywotność” łańcucha.
Uwaga: Podczas pracy z łańcuchem
tnącym lub przy jego regulacji zawsze nosić
mocne rękawice ochronne.
1. Trzymać końcówkę prowadnicy
łańcucha ku górze i przekręcić śrubę
regulacyjną (D) W KIERUNKU
ZGODNYM Z RUCHEM
WSKAZOWOWEK ZEGARA, aby
zwiększyć naprężenie łańcucha.
Przekręcenie śruby W KIERUNKU
PRZECIWNYM DO RUCHU
WSKAZOWEK ZEGARA powoduje
poluzowanie naprężenia łańcucha.
Sprawdzić, czy łańcuch jest ułożony
prawidłowo wokół prowadnicy
łańcucha (rys. 5).
2. Po wyregulowaniu, gdy końcówka
prowadnicy jest skierowana ku górze,
przykręcić mocno nakrętki mocujące
prowadnicę. Łańcuch jest naprężony
prawidłowo, jeśli przylega ściśle do
prowadnicy i da się przeciągnąć na
całej długości ręką (w rękawicy
roboczej).
Wskazówka: Jeśli łańcuch przeciąga się
wokół prowadnicy z trudnościami lub gdy się
blokuje, to jest naprężony zbyt mocno. Wtedy
należy wykonać następujące niewielkie
ustawienia:
A. Poluzować nakrętki mocujące
prowadnicy, aż dadzą się obracać
palcami. Poluzować naprężenie
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poprzez powolne przekręcanie śruby
regulacyjnej W KIERUNKU
PRZECIWNYM DO RUCHU
WSKAZOWEK ZEGARA. Przeciągnąć
łańcuchem po prowadnicy tam i z
powrotem. Powtarzać czynność, aż
łańcuch będzie poruszać się bez
oporu, ale będzie przy tym ciasno
przylegał. Zwiększyć naprężenie,
przekręcając śrubę regulacyjną W
KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM
WSKAZOWEK ZEGARA.
B. Jeśli łańcuch tnący jest prawidłowo
naprężony, trzymać końcówkę
prowadnicy ku górze i mocno
przykręcić nakrętki mocujące
prowadnicę.
Uwaga: Nowy łańcuch tnący wydłuża się
i dlatego należy go często prawidłowo
naciągnąć. To jest normalna sytuacja w
przypadku nowych łańcuchów, z biegiem
czasu ustawienia przeprowadza się rzadziej.
Uwaga: Jeśli łańcuch tnący jest ZA
LUŹNO lub ZA MOCNO naprężony, to zużycie
koła napędowego, prowadnicy łańcucha,
łańcucha i łożyska wału korbowego następuje
szybciej. Rys. 6 informuje o poprawnym
naprężeniu A ( zimny stan) i naprężeniu
B (ciepły stan). Rys. C pokazuje za luźno
naprężony łańcuch.

5.4 Mechaniczny test hamulca łańcucha
Pilarka łańcuchowa jest wyposażona w
hamulec łańcucha, który zmniejsza
niebezpieczeństwo zranień na skutek odbicia.
Hamulec uruchamia się po naciśnięciu dźwigni
hamulca, gdy np. przy odbiciu ręka osoby
obsługującej pilarkę uderzy o dźwignię.
Uruchomienie hamulca powoduje gwałtowne
zatrzymanie łańcucha.
Uwaga: Wprawdzie hamulec łańcucha
ma za zadanie zmniejszenie
niebezpieczeństwa zranień na skutek odbicia,
jednak nie daje on odpowiedniej ochrony w
razie nieostrożnej pracy. Zawsze sprawdzać
hamulec łańcucha, przed każdym użyciem i
regularnie w trakcie pracy.

5.5 Sprawdzanie hamulca łańcucha
1. Hamulec łańcucha jest ZWOLNIONY (
łańcuch może się poruszać), jeśli
DŹWIGNIA HAMULCA JEST
ODCIĄGNIĘTA DO TYŁU I
ZABLOKOWANA (rys. 7A).

2. Hamulec łańcucha jest ZACIAGNIĘTY
(łańcuch jest zablokowany), jeśli
dźwignia hamulca jest pociągnięta do
przodu i widoczny jest mechanizm
(rys. 7B). Wtedy łańcuch nie powinien
dać się poruszać (rys. 7B).
Wskazówka: Dźwignia hamulca powinna dać
się zablokować w obydwu przypadkach. W
razie silnego oporu lub niemożliwości
przesunięcia dźwigni nie używać pilarki.
Oddać urządzenie do naprawy do
autoryzowanego serwisu.

5.6 Paliwo i olej
Paliwo
Dla uzyskania optymalnych wyników pracy
należy używać normalnej, bezołowiowej
benzyny wymieszanej ze specjalnym olejem
do silników 2- suwowych.
Mieszanka paliwa
Mieszanie paliwa z olejem do silników 2suwowych należy przeprowadzić w nadającym
się do tego zbiorniku. Potrząsnąć zbiornikiem
w celu dokładnego wymieszania.
Uwaga: NIGDY NIE UŻYWAĆ CZYSTEJ
BENZYNY. Spowoduje to uszkodzenie
silnika i utratę gwarancji na produkt. Nie
używać mieszanki paliwa starszej niż 90 dni.
Uwaga: Bezwzględnie przestrzegać
zaleceń producenta pilarki. Należy używać
oleju do chłodzonych powietrzem silników 2suwowych, mieszane w proporcji 40:1 (2,5%).
Niedostateczna ilość oleju uszkadza silnik i
powoduje utratę gwarancji na silnik.

5.7 Smarowanie łańcucha i prowadnicy
łańcucha
Za każdym razem, gdy zbiornik paliwa zostaje
uzupełniony, należy również uzupełnić zbiornik
oleju do smarowania łańcucha. Zalecane jest
stosowanie dostępnego w sprzedaży oleju do
smarowania łańcucha.
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5.8 Kontrola przed uruchomieniem
silnika

puszczać linki rozrusznika, lecz odprowadzić
ją powrotem ręką.

Uwaga: Nigdy nie uruchamiać lub nie
obsługiwać pilarki, jeśli prowadnica lub
łańcuch nie są zamontowane prawidłowo.
1. Napełnić zbiornik paliwa (A) właściwą
mieszanką paliw (rys. 8).
2. Napełnić zbiornik oleju (B) właściwym
olejem do smarowania łańcucha (rys.
8).
3. Upewnić się, że hamulec łańcucha (C)
jest zwolniony przed uruchomieniem
silnika (rys. 8).
Po napełnieniu zbiornika oleju
łańcucha i zbiornika z mieszanką
paliwową należy ręcznie przykręcić
korek zbiornika. Nie używać przy tym
żadnych narzędzi.

6.2 Ponowne uruchomienie
rozgrzanego silnika

6. Obsługa
6.1 Uruchomienie silnika
1. W celu uruchomienia silnika włącznik/
wyłącznik ustawić na pozycji
„włączenie (I)” (rys. 9A).
2. Wyciągnąć (rys. 9B) dźwignię ssania
(B) tak daleko, aż zaskoczy.
3. Położyć pilarkę na stabilnej i płaskiej
powierzchni. Mocno przytrzymać ją
stopą jak przedstawiono na rysunku.
2-krotnie mocno pociągnąć
rozrusznik. Uważać na pracujący
łańcuch! (Rys. 9C).
4. Wsunąć dźwignię ssania (B), aż do
oporu (rys. 9B).
5. Mocno trzymać pilarkę i 4-krotnie
mocno pociągnąć rozrusznik. Silnik
powinien się uruchomić (rys. 9 D).
6. Rozgrzać silnik przez 10 sekund.
Przez moment przycisnąć dźwignię
gazu (D), silnik przejdzie w stan „biegu
jałowego” (rys. 9D).
Uwaga: Przy pierwszej próbie wzgl., jeśli
zbiornik był całkowicie pusty, może być
konieczne jeszcze jedno pociągnięcie linką
rozrusznika.
Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć
wymienione powyżej czynności, aż silnik
zacznie pracować.
Uwaga: Linkę rozrusznika wyciągać
zawsze powoli, aż do wyczucia pierwszego
oporu zanim zostanie ona wyciągnięta do
uruchomienia. Po udanym uruchomieniu nie

1. Upewnić się, czy przełącznik jest
ustawiony na pozycji “ WŁĄCZENIA”.
2. Kilka razy pociągnąć linkę rozrusznika.
Silnik powinien się uruchomić.

6.3 Zatrzymanie silnika
1. Puścić dźwignię gazu i odczekać aż
silnik zacznie pracować na biegu
jałowym.
2. Ustawić włącznik/ wyłącznik na pozycji
“Stop (0), aby zatrzymać silnik.
Wskazówka: W celu awaryjnego zatrzymania
silnika, uruchomić hamulec łańcucha i
przesunąć włącznik STOP do dołu.

6.4 Ogólne instrukcje cięcia
Uwaga: Ścinanie drzew bez
odpowiedniego przeszkolenia jest zabronione.
Zręb
Zręb polega na ścinaniu drzewa.. Małe drzewa
o średnicy 15-18 cm zazwyczaj ścina się
jednym cięciem. W przypadku dużych drzew
należy stosować podcięcia. Podcięcia
określają kierunek spadku drzewa.
Uwaga: Przed cięciem należy
zaplanować i uprzątnąć ścieżkę ewakuacyjną
(A).Ścieżka ewakuacyjna powinna przebiegać
do tyłu i skośnie do tylnej strony oczekiwanego
kierunku upadku, tak jak przedstawione to
zostało na rys. 11.
Uwaga: Podczas zrębu drzewa na
zboczu osoba obsługująca pilarkę powinna
przebywać po wzniesionej stronie zbocza,
ponieważ po ścięciu drzewo
najprawdopodobniej stoczy się lub ześlizgnie
po zboczu.
Wskazówka: O kierunku spadku drzewa (B)
decyduje podcięcie. Przed cięciem należy
ocenić kierunek spadku drzewa z
uwzględnieniem naturalnego pochylenia
drzewa i rozmieszczenia większych gałęzi.
(rys. 11)
Uwaga: Nie ścinać drzew przy silnym i
zmiennym wietrze lub gdy istnieje
niebezpieczeństwo wyrządzenia szkód
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materialnych. Należy zasięgnąć porady u
specjalisty od zrębu drzew. Nie ścinać
drzewa, jeśli może trafić na przewody. Przed
ścięciem drzewa należy zawiadomić instytucję
zajmującą się tymi przewodami.

6.5 Ogólne zasady zrębu drzew (rys. 12)
Zazwyczaj zręb drzew składa się z 2
podstawowych cięć: nacinanie (C) i cięcie
obalające (D). Należy rozpocząć od podcięcia
(C) po stronie spadku drzewa (E). Należy
uważać, aby dolne podcięcie nie sięgało zbyt
głęboko w pień drzewa. Podcięcie (C) powinno
być na tyle głębokie, aby powstał punkt
zakotwiczenia o odpowiedniej szerokości i sile.
Podcięcie powinno być na tyle szerokie, aby
można było maksymalnie kontrolować
obalenie drzewa.
Uwaga: Nie stawać przed drzewem,
które jest podcięte. Cięcie obalające (D)
wykonać po przeciwnej stronie drzewa ok. 3-5
cm powyżej krawędzi podcięcia (C).
Nigdy nie przecinać całkowicie pnia drzewa.
Zawsze należy pozostawić punkt
zakotwiczenia. Punkt zakotwiczenia F
przytrzymuje drzewo. Jeśli pień drzewa
zostanie całkowicie przecięty, można stracić
kontrolę nad kierunkiem spadku drzewa.
Do przecięcia należy wstawić klin lub
dźwignię, zanim jeszcze drzewo stanie się
niestabilne i zacznie się ruszać. Prowadnica
łańcucha może zakleszczyć się w
przecięciu, jeśli kierunek spadku drzewa jest
źle oszacowany. Uniemożliwić osobom
postronnym dostęp do miejsca spadku drzewa
przed ostatecznym obaleniem drzewa.
Uwaga: Przed wykonaniem
ostatecznego cięcia sprawdzić, czy w strefie
spadku drzewa nie ma osób postronnych,
zwierząt lub przeszkód.
Cięcie obalające
1. Należy zapobiegać zakleszczeniu
prowadnicy lub łańcucha (B) w cięciu
klinami z drewna lub z plastiku (A).
Kliny również kontrolują zręb (rys. 13).
2. Jeśli średnica ciętego drewna jest
większa niż długość prowadnicy,
należy wykonać 2 cięcia zgodnie z
rysunkiem (rys. 14).
Uwaga: Jeśli cięcie obalające zbliża się
do punktu zakotwiczenia, drzewo zaczyna
opadać. Jak tylko drzewo zacznie opadać,
należy wyciągnąć pilarkę z wycięcia,

zatrzymać silnik, odłożyć pilarkę łańcuchową i
opuścić strefę zrębu ścieżką ewakuacyjną.
Usuwanie gałęzi
Usunąć gałęzie od obalonego drzewa. Usunąć
gałęzie podpierające (A) dopiero, gdy pień jest
przecięty w długości (rys. 15). Naprężone
gałęzie należy ciąć z dołu, aby piła łańcucha
nie zakleszczyła się.
Uwaga: Nigdy nie odcinać gałęzi stojąc
na pniu drzewa.
Docinanie na długość
Pociąć pień obalonego drzewa na długość.
Zwrócić uwagę na stabilną postawę i stać
powyżej pnia, jeśli przeprowadza się cięcie na
zboczu. W miarę możliwości pień powinien być
podparty, aby odcięty koniec nie leżał na
ziemi. Jeśli oba końce pnia są podparte i
konieczne jest wykonanie cięcia po środku,
należy zrobić połowę nacięcia od góry przez
pień, a później wykonać cięcie z dołu do góry.
To zapobiega zaklinowaniu się prowadnicy i
łańcucha w pniu. Uważać na to, aby podczas
docinania łańcuch nie ciął w ziemi, ponieważ
wtedy bardzo szybko się tępi. Podczas
docinania proszę stać zawsze na wyższej
stronie zbocza.
1. Pień podparty na całej długości:
Należy ciąć z góry i uważać, aby nie
ciąć w ziemi (rys. 16 A).
2. Pień podparty na jednym końcu:
Aby uniknąć rozłupania należy
najpierw przeciąć od dołu do
góry 1/3 średnicy pnia. Następnie
należy wykonać cięcie od góry na
pierwszym przecięciu, aby uniknąć
zaklinowania (rys. 16 B).
3. Pień podparty na dwóch końcach:
Aby uniknąć rozłupania należy
najpierw przeciąć od góry do dołu 1/3
średnicy pnia. Następnie należy
wykonać cięcie od dołu na pierwszym
przecięciu, aby uniknąć zaklinowania
(rys. 16 C).
Wskazówka: Najlepszą metodą cięcia pnia
drzewa na długość jest użycie koziołka do
cięcia drzewa. Jeśli użycie jego jest
niemożliwe, pień powinien być podniesiony i
podparty za pomocą gałęzi lub podpórek.
Upewnić się, czy przecinany pień jest
bezpiecznie podparty.
Docinanie na długość na koźle (rys. 17)
Dla bezpieczeństwa i ułatwienia cięcia
wymagana jest poprawna postawa przy
wykonywaniu pionowego cięcia na długość.
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A) Trzymać pilarkę mocno obiema rękami i
podczas cięcia prowadzić ją po prawej stronie
ciała.
B) Lewe ramię powinno być maksymalnie
wyprostowane.
C) Ciężar ciała powinien być równomiernie
rozłożony na obydwóch stopach.
Uwaga: Pamiętać, aby w czasie
wykonywania cięcia łańcuch tnący i
prowadnica łańcucha były wystarczająco
nasmarowane.

7. Czyszczenie, konserwacja i
zamawianie części zamiennych
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
związanych z konserwacją i czyszczeniem
wyjąć nasadkę świecy zapłonowej.

7.1 Czyszczenie





Urządzenia zabezpieczające, szczeliny
powietrza i obudowa silnika powinny być
w miarę możliwości zawsze wolne od pyłu
i zanieczyszczeń. Urządzenie wycierać
czystą ściereczką lub przedmuchać
sprężonym powietrzem o niskim
ciśnieniu.
Zaleca się czyszczenie urządzenia
bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
Urządzenie czyścić regularnie wilgotną
ściereczką z niewielką ilością szarego
mydła. Nie używać żadnych środków
czyszczących ani rozpuszczalników;
mogą one uszkodzić części urządzenia
wykonane z tworzywa sztucznego.
Należy uważać, aby do wnętrza
urządzenia nie dostała się woda.

7.2 Konserwacja
Uwaga: Wszystkie czynności
konserwacji pilarki łańcuchowej, za wyjątkiem
tych wymienianych w instrukcji powinny być
przeprowadzane w autoryzowanym serwisie.
7.2.1 Test uruchomienia hamulca łańcucha
Regularnie sprawdzać, czy hamulec łańcucha
funkcjonuje prawidłowo. Przetestować
hamulec łańcucha przed pierwszym cięciem,
po kilku cięciach i na pewno po pracach
konserwacyjnych hamulca łańcucha.
Przetestować hamulec łańcucha
następująco (rys. 10):
1. Położyć pilarkę na stabilnej i płaskiej
powierzchni.
2. Włączyć silnik.

3. Tylni uchwyt ( A) trzymać prawą ręką.
4. Lewą ręką mocno trzymać przedni
uchwyt (B)
[nie dźwignię hamulca łańcucha(C)]
5. Wcisnąć dźwignię gazu na 1/3
prędkości i natychmiast uruchomić
kciukiem lewej ręki dźwignię hamulca
łańcucha (C).
Uwaga: Uruchomić hamulec łańcucha
powoli i z rozwagą. Pilarka nie powinna
niczego dotykać; pilarka nie powinna zwisać z
przodu.
6. Łańcuch powinien gwałtownie się
zatrzymać. Natychmiast zwolnić
dźwignię gazu.
Uwaga: Jeśli łańcuch nie zatrzyma się,
wyłączyć silnik i zanieść pilarkę do
autoryzowanego serwisu w celu naprawy.
7. Jeśli hamulec łańcucha funkcjonuje
poprawnie, wyłączyć silnik i ustawić
hamulec łańcucha na pozycji
ZWOLNIONY.
7.2.2 Filtr powietrza
Uwaga: Nigdy nie obsługiwać pilarki bez
filtra powietrza. Kurz i zanieczyszczenia mogą
zostać wciągnięte do silnika i go uszkodzić.
Utrzymywać filtr powietrza w czystości! Filtr
powietrza musi być czyszczony co 20 godzin
roboczych, ewentualnie powinien być
wymieniony.
Czyszczenie filtra powietrza (rys. 18).
1. Ściągnąć górną pokrywę (A),
odkręcając śruby mocujące pokrywę.
Pokrywę można zdjąć (rys. 18a).
2. Wyciągnąć filtr powietrza (B) ze
skrzynki powietrznej (rys. 18b).
3. Wyczyścić filtr powietrza. Umyć filtr
powietrza w ciepłym, czystym
roztworze mydlanym. Pozostawić go
na powietrzu do całkowitego
wysuszenia.
Wskazówka: Zaleca się posiadanie
zapasowego filtra.
4. Włożyć filtr powietrza.. Założyć
pokrywę filtra powietrza. Sprawdzić,
czy pokrywa została odpowiednio
założona. Dokręcić śruby mocujące
pokrywę.
7.2.3 Filtr paliwa
Uwaga: Nigdy nie uruchamiać pilarki bez
filtru paliwa. Po każdych 100 godzinach
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roboczych filtr paliwa musi zostać
wyczyszczony, a w przypadku uszkodzenia
wymieniony. Opróżnić zbiornik paliwa
przed wymianą filtra.
1. Odkręcić korek zbiornika paliwa.
2. Odpowiednio wygiąć miękki drut.
3. Włożyć go w otwór zbiornika paliwa i
uchwycić wąż paliwa. Ostrożnie
pociągnąć wąż paliwa w kierunku
otworu, aż będzie go można złapać
palcami.
Wskazówka: Nie wyciągać całkowicie węża
ze zbiornika.
4. Wyjąć filtr (A) ze zbiornika (rys. 19).
5. Wyciągnąć filtr odkręcając go,
wyczyścić filtr. Jeśli jest uszkodzony
należy go zutylizować.
6. Założyć nowy lub wyczyszczony filtr.
Włożyć koniec filtra w otwór zbiornika.
Upewnić się, że filtr znajduje się w
dolnym rogu zbiornika. W razie
potrzeby za pomocą śrubokręta
przesunąć filtr na właściwe miejsce.
7. Napełnić zbiornik świeżą mieszanką
paliw. Patrz akapit PALIWA I OLEJ.
Założyć korek zbiornika.

7.2.6 Konserwacja prowadnicy łańcucha
Wymagane jest regularne oliwienie
prowadnicy łańcucha. Konserwacja
prowadnicy, którą opisano w poniższym
akapicie jest niezbędna w celu osiągnięcia
optymalnej mocy pilarki.

7.2.4 Świeca zapłonu (rys. 18C)

Wskazówka: Do smarowania zębów
prowadnicy nie trzeba ściągać łańcucha
tnącego. Smarować można jeśli silnik jest
wyłączony.

Uwaga: Dla zachowania mocy silnika
pilarki konieczne jest zachowanie świecy
zapłonu w czystości i z prawidłowym
odstępem elektrod (0,6). Świeca zapłonu musi
być czyszczona co 20 godzin roboczych,
ewentualnie powinna być zamieniona.
1. Ustawić włącznik/ wyłącznik na pozycji
“Stop (0)”.
2. Ściągnąć górną pokrywę (A),
odkręcając śruby mocujące pokrywę
(B). Można zdjąć pokrywę (rys. 18A).
3. Wyjąć filtr powietrza (rys. 18B/poz. C).
4. Zdjąć przewód zapłonowy (D) przez
pociągnięcie i jednoczesne
przekręcanie świecy zapłonu (rys.
18C).
5. Wykręcić świecę zapłonu kluczem do
końcówki przewodu świecy
zapłonowej. NIE UŻYWAC INNEGO
NARZĘDZIA.
6. Wyczyścić świecę zapłonu za pomocą
miedzianej szczotki i wkręcić ja
powrotem lub wymienić na nową
świecę jeśli zajdzie taka potrzeba.
7.2.5 Regulacja gaźnika
Gaźnik został fabrycznie wyregulowany na
optymalną moc. Jeśli dodatkowe ustawienia są
wymagane należy oddać pilarkę do
autoryzowanego serwisu.

Uwaga: Zęby nowej pilarki zostały z góry
fabrycznie nasmarowane. Niewłaściwe
smarowanie zębów powoduje utratę ostrości
zębów, a tym samym zmniejsza się wydajność
pracy, przez co utracona zostaje gwarancja.
Narzędzia do smarowania
Zaleca się stosowanie smarowniczki do
nanoszenia smaru na zęby prowadnicy
łańcucha. Smarowniczka posiada końcówkę
igłową, potrzebną do nanoszenia smaru na
zębatą końcówkę.
Oliwienie uzębienia
Uzębienie powinno być smarowane po 10
godzinach roboczych lub raz na tydzień. Przed
smarowaniem należy gruntownie wyczyścić
zęby.

Uwaga: Podczas pracy z prowadnicą i
łańcuchem nosić mocne rękawice ochronne.
1. Ustawić włącznik/ wyłącznik na pozycji
“Stop (0)”.
2. Wyczyścić zęby prowadnicy łańcucha.
3. Końcówkę igłową smarowniczki
włożyć do otworu smarowego i
wtrysnąć smar do środka, aż zacznie
wypływać po zewnętrznej stronie
uzębienia (rys. 20).
4. Ręcznie pokręcić łańcuchem tnącym.
Powtarzać smarowanie, aż do
nasmarowania całego uzębienia.
Większość problemów związanych z
prowadnicą łańcucha można uniknąć, jeśli
pilarka łańcuchowa jest dobrze
konserwowana. Niewystarczające
nasmarowanie prowadnicy łańcucha oraz
użycie pilarki ze zbyt naprężonym łańcuchem
prowadzą do szybkiego zużycia prowadnicy.
W celu zmniejszenia zużycia prowadnicy
zaleca się przeprowadzanie następujących
czynności konserwacyjnych prowadnicy
łańcucha.
Uwaga: W trakcie prac konserwacyjnych
nosić zawsze rękawice ochronne. Nie
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przeprowadzać czynności konserwacyjnych
pilarki, jeśli silnik jest jeszcze gorący.
Odwracanie prowadnicy łańcucha
Prowadnica łańcucha musi być odwracana co
8 godzin roboczych w celu zapewnienia
równoczesnego jej zużycia.
Zawsze czyścić rowki prowadnicy i otwór
smarowy narzędziem czyszczącym do rowków
prowadnicy(rys. 21A).Regularnie sprawdzać
zużycie poprzeczki prowadnicy, usuwać
zadziory i w razie potrzeby wyrównać
poprzeczkę płaskim pilnikiem (rys. 21B).
Uwaga: Nigdy nie montować nowego
łańcucha na zużytej prowadnicy.
Kanaliki olejowe
Kanaliki olejowe na prowadnicy powinny być
wyczyszczone w celu zapewnienia
prawidłowego naoliwienia prowadnicy i
łańcucha podczas użytkowania.
Wskazówka: Stan kanalików olejowych
można łatwo sprawdzić. Jeśli kanaliki są
czyste, łańcuch automatycznie rozpyla olej w
kilka sekund po uruchomieniu piły. Pilarka
posiada automatyczny system smarowania
.
Automatyczne smarowanie łańcucha
Pilarka łańcuchowa wyposażona jest w
automatyczny system smarowania z napędem
zębatym. System automatycznie zabezpiecza
prowadnicę i łańcuch odpowiednią ilością oleju
smarowniczego. Dopóki silnik przyspiesza, olej
wpływa szybciej do płyty prowadnicy.
Smarowanie łańcucha zostało ustawione
fabrycznie. Jeśli wymagane są dodatkowe
ustawienia należy oddać pilarkę do
autoryzowanego serwisu.
Na spodniej stronie pilarki łańcuchowej
znajduje się śruba regulująca naoliwianie
łańcucha (rys. 26/ poz. A). Obracanie śruby w
lewo zmniejsza naoliwianie łańcucha.
Obracanie śruby w prawo zwiększa
smarowanie łańcucha.
W celu kontroli systemu smarowania łańcucha
należy przytrzymać łańcuch nad kartką
papieru i przez kilka sekund dać pełen gaz. Na
papierze ukaże się skontrolowana ustawiona
ilość oleju.
7.2.7 Konserwacja łańcucha
Ostrzenie łańcucha
Do naostrzenia łańcucha potrzebne są
specjalistyczne narzędzia, które zapewniają

naostrzenie ogniw łańcucha pod odpowiednim
kątem i na odpowiedniej głębokości. Zaleca
się, aby osoby niedoświadczone w obsłudze
pilarki łańcuchowej oddawały łańcuch do
naostrzenia odpowiedniemu autoryzowanemu
serwisowi. Jeśli chcą Państwo ostrzyć łańcuch
we własnym zakresie, proszę nabyć
odpowiednie specjalistyczne narzędzia w
autoryzowanym serwisie.
Ostrzenie łańcucha (Rys. 22)
Ostrzyć łańcuch okrągłym pilnikiem Ø 4,0 mm
w rękawicach ochronnych. Końce ostrzyć
ruchami skierowanymi na zewnątrz (rys. 23) i
przestrzegać wartości podanych na rys. 22. Po
naostrzeniu wszystkie ogniwa tnące powinny
mieć tą samą długość i szerokość.
Uwaga: Ostry łańcuch tworzy odłamki o
odpowiednich kształtach. Jeśli łańcuch
wytwarza mączkę drzewną musi zostać
naostrzony. Po każdych 3-4 naostrzeniach
ogniw łańcucha należy sprawdzić wysokość
ogranicznika głębokości i w razie potrzeby
obniżyć go płaskim pilnikiem, a następnie
zaokrąglić krawędź ogranicznika. (rys. 24)
Naprężenie łańcucha
Regularnie sprawdzać naprężenie łańcucha i
w razie potrzeby nastawić, aby łańcuch ciasno
przylegał do prowadnicy, ale jednocześnie był
na tyle luźny, by można było pociągnąć go
ręcznie. patrz punkt 5.3)
Docieranie nowego łańcucha tnącego
Nowy łańcuch oraz prowadnica muszą zostać
nastawione po mniej niz. 5 cięciach. o jest
normalne w okresie docierania, potem korekty
regulacji przeprowadza się coraz rzadziej.
Smarowanie łańcucha
Zawsze sprawdzać, czy automatyczny system
smarowania funkcjonuje poprawnie. Uważać
na to, by zbiornik oleju był zawsze napełniony.
W czasie prac związanych z pilarką
prowadnica i łańcuch muszą być zawsze
dobrze naoliwione w celu zmniejszenia tarcia
prowadnicy łańcucha.
Prowadnica i łańcuch muszą być zawsze
nasmarowane. Użytkowanie pilarki bez oleju
lub z małą jego ilością zmniejsza wydajność
cięcia, skraca „żywotność” pilarki łańcuchowej,
łańcuch robi się szybciej tępy, a prowadnica
zużywa się silniej przez przegrzanie. Zbyt
małą ilość oleju rozpozna się po dymieniu i
zmianie koloru prowadnicy.
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7.3 Przechowywanie
Uwaga: Nie przechowywać pilarki
łańcuchowej dłużej niż 30 dni bez wykonania
następujących czynności.
Przechowywanie pilarki łańcuchowej
Jeśli pilarka będzie przechowywana dłużej niż
30 dni, należy ją do tego przygotować. W
przeciwnym razie ulatniają się znajdujące się
w gaźniku pozostałości paliwa, które
pozostawiają gumowy osad. To może
utrudnić uruchomienie urządzenia i
doprowadzić do kosztownych prac
naprawczych.
1. Odkręcić korek zbiornika paliwa, aby
ewentualnie spuścić ciśnienie.
Ostrożnie opróżnić zbiornik.
2. W celu usunięcia paliwa z gaźnika
należy włączyć silnik i pozostawić
włączony, aż zatrzyma się pilarka.
3. Zostawić urządzenie do schłodzenia
(ok. 5 min.).
4. Wykręcić świecę zapłonu kluczem do
świec.
5. Do komory spalania wlać 1 łyżeczkę
czystego oleju 2-suwowego. Kilka razy
powoli pociągnąć linkę startową w celu
nałożenia na siebie wewnętrznych
komponentów. Ponownie wkręcić
świecę zapłonu (rys. 25).

 Numer części zamiennej
Informacje znajdują się na stronie:
www.krysiak.pl Tel: 61 6507534

8. Usuwanie odpadów i recycling
Nie wylewaj zużytego oleju i resztek benzyny
do kanalizacji ani do zlewu. Usuwaj zużyty olej
i resztki benzyny w sposób bezpieczny dla
środowiska – oddawaj w punkcie recyclingu.
Przekaż urządzenie, jego akcesoria i
opakowanie do zgodnej z przepisami o
ochronie środowiska utylizacji.
Urządzeń nie należy wyrzucać razem z
odpadami domowymi.
Oddaj urządzenie w punkcie recyklingu. Użyte
do produkcji części plastikowe i metalowe
mogą zostać od siebie precyzyjnie oddzielone,
a następnie poddane utylizacji. Zwróć się o
poradę do naszego Centrum Serwisowego.

Wskazówka: Przechowywać pilarkę w
suchym miejscu i w sporej odległości od
możliwych źródeł zapalenia, np. pieca, bojlera
na ciepłą wodę z gazem, suszarki gazowej itp.
Ponowne uruchomienie pilarki
1. Wyjąć świecę zapłonu.
2. Gwałtownie pociągnąć linkę startową,
aby usunąć wypływający olej z komory
spalania.
3. Wyczyścić świece zapłonu i sprawdzić
właściwy odstęp elektrod na świecy
zapłonu lub włożyć nową świecę
zapłonu z właściwym odstępem
elektrod.
4. Przygotować pilarkę do użytku.
5. Napełnić zbiornik właściwą mieszanką
paliwa i oleju. Patrz akapit PALIWA I
OLEJ.

7.4 Zamawianie części zamiennych
Przy zamawianiu części zamiennych należy
podać następujące dane:
 Typ urządzenia
 Numer artykułu
 Numer identyfikacyjny
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9. Plan wyszukiwania usterek
Problem
Silnik nie zapala albo zapala, ale
potem gaśnie

Możliwe przyczyny
Nieprawidłowy przebieg rozruchu

Źle wyregulowany skład mieszanki
w gaźniku
Zakopcona świeca zapłonu

Silnik uruchamia się, ale nie
pracuje na pełnych obrotach

Silnik dławi się
Brak mocy przy obciążeniu
Silnik pracuje nierówno
Silnik nadmiernie kopci
Brak mocy przy obciążeniu
Silnik przestaje pracowad

Niewystarczające nasmarowanie
łaocucha

Zapchany filtr paliwa
Zanieczyszczony filtr powietrza
Źle wyregulowany skład mieszanki
w gaźniku
Źle wyregulowany skład mieszanki
w gaźniku
Nieprawidłowe ustawienie świecy
zapłonu
Źle wyregulowany skład mieszanki
w gaźniku
Nieprawidłowa mieszanka paliwa
Tępy łaocuch
Łaocuch poluzowany
Zbiornik paliwa pusty
Filtr paliwa w zbiorniku ustawiony
nieprawidłowo
Pusty zbiornik na olej łaocuchowy

Usuwanie
Prosimy stosowad się do
wskazówek zawartych w tej
instrukcji
Wyregulowad gaźnik w
autoryzowanym serwisie
Wyczyścid/wyregulowad lub
wymienid świecę
Wymienid filtr paliwa
Wyciągnąd filtr, wyczyścid lub
wymienid na nowy
Wyregulowad gaźnik w
autoryzowanym serwisie
Wyregulowad gaźnik w
autoryzowanym serwisie
Wyczyścid/wyregulowad lub
wymienid świecę
Wyregulowad gaźnik w
autoryzowanym serwisie
Użyd właściwej mieszanki
Naostrzyd lub wymienid łaocuch
Naciągnąd łaocuch
Napełnid zbiornik paliwa
Ustawid inaczej filtr paliwa w
zbiorniku
Napełnid zbiornik na olej
łaocuchowy
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10. Deklaracja zgodności WE
Produkt:
Model:
Nr seryjny:

Pilarka łańcuchowa spalinowa Faworyt MG46
MG4600
MG100001 do MG199999

My, BHU A. KRYSIAK, UL. ROLNA 6, 62-081 BARANOWO,
Oświadczamy, że powyżej oznaczone produkty są zgodne poniższymi Dyrektywami UE i spełniają
podstawowe wymogi bezpieczeństwa i zdrowia. Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w
stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części, które zostały dodane i/lub
przeprowadzonych napraw przez użytkownika.
2006/42/EC –Dyrektywa maszynowa
2000/14/EC & 2005/88/EC –Dyrektywa hałasu
2004/108/EC –Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
2004/26/EC – Dyrektywa dotycząca emisji spalin
Zmierzony poziom hałasu LwA
112,1 dB(A)
Gwarantowany poziom hałasu LwA
116 dB(A)
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego LpA 104 dB(A)
2

2

2

Wibracje przy uchwycie: przedni – 5,99 m/s , tylny – 7,54 m/s (k=1,5 m/s )
Procedura oceny zgodności wg aneksu V dyrektywy 2000/14/EC i 2005/88/EC
Jednostka notyfikująca: Intertek (NB 0905) - nr badań: JSH007020388-001, JSH007020387-001

Normy i dane techniczne z :
EK9-BE-66:2009
EN ISO 11681-1:2008
EN ISO 14982
EN ISO 22868

Upoważniony przedstawiciel producenta
18.05.2011, Baranowo

Podpis:
Za przygotowanie dokumentacji technicznej na terenie UE odpowiada:
Andrzej Krysiak, ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo
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