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ZNACZENIE

SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH

Uważnie przeczytać
instrukcję obsługi przed pracą tą pilarką

Używać pilarki
trzymając ją zawsze oburącz

.

Zawsze używać:
Kasku ochronnego
Ochronników słuchu
Ochronników wzroku

Uwaga! Niebezpieczeństwo
odbicia(podrzutu).

Przeczytać ze zrozumieniem
i stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
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1. Zasady bezpieczeństwa

1.Nigdy nie obsługiwać pilarki kiedy jest się zmęczonym, chorym lub zdenerwowanym, pod
wpływem środków farmakologicznych wywołujących senność lub pod wpływem alkoholu
albo narkotyków.

2.Używać bezpiecznego obuwia, dopasowanej odzieży oraz środków ochrony wzroku, słuchu
i głowy.

3.Zawsze zachowywać ostrożność przy obchodzeniu się z paliwem. Wytrzeć wszystkie
wycieki i odsunąć się na minimum 3 m od miejsca tankowania przed uruchomieniem silnika.
3a.Usunąć wszelkie źródła iskier lub ognia (np. papierosy, otwarty ogień, lub prace
wytwarzające iskry) z miejsc, gdzie paliwo jest mieszane ,nalewne lub przechowywane.
3b.Nie palić tytoniu podczas manipulacji z paliwem i podczas pracy z pilarką.

4.Nie pozwalać innym osobom przebywać w pobliżu podczas uruchamiania i cięcia pilarką.
Utrzymywać osoby postronne i zwierzęta poza strefa pracy. Dzieci, zwierzęta domowe i
osoby postronne powinny znajdować się w odległości
minimum 10 m podczas uruchamiania i pracy pilarką.

5.Nidgy nie zaczynać cięcia nie mając oczyszczonego miejsca pracy, zrównoważonej i pewnej
podstawy i zaplanowanej drogi odejścia od upadającego drzewa.

6.Zawsze podczas ruchu silnika trzymać pilarkę mocno obydwoma rękami. Kciuk i
pozostałe palce powinny pewnie obejmować uchwyt pilarki.

7.Utrzymywać wszystkie części ciała z dala od pilarki podczas gdy silnik jest w ruchu.
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8.Przed uruchomieniem silnika należy upewnić się ,że łańcuch nie ma z czymkolwiek
kontaktu .
9.Zawsze należy przenosić pilarkę z wyłączonym silnikiem, prowadnicą i łańcuchem do tyłu i
tłumikiem na zewnątrz od ciała.

10.Zawsze przed każdym użyciem należy sprawdzić czy pilarka ma zużyte, luźne lub
uszkodzone części. Nigdy nie pracować ,gdy pilarka jest uszkodzona, niewłaściwie
wyregulowana, niekompletna, niewłaściwie zmontowana. Należy mieć pewność, że łańcuch
tnący zatrzymuje się, gdy dźwignia gazu nie jest wciśnięta.

1.

2.

Wszystkie czynności serwisowe, poza wymienionymi w Instrukcji Obsługi powinny być
wykonywane przez wykwalifikowany personel (np. do ściągnięcia koła magnesowego
niezbędne jest odpowiednie narzędzie ,aby nie doprowadzić do uszkodzenia tej części).
Zawsze wyłączyć silnik przed regulacjami pilarki.

13.Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia krzaków lub młodych drzewek
,ponieważ cienkie gałęzie mogą zostać przychwycone przez pilarkę i uderzyć w kierunku
operatora lub pociągnąć go wytrącając z równowagi.
14.Podczas okrzesywania napiętych gałęzi należy mieć się na baczności przed siłą
sprężystości, która nie występuje, gdy włókna drewna będą rozluźnione.

15.Nigdy nie ciąć przy silnym wietrze, przy złej pogodzie, w warunkach ograniczonej
widoczności ,w bardzo wysokich lub w bardzo niskich temperaturach. Zawsze sprawdzić
czy drzewo nie posiada martwych gałęzi ,które mogą spaść podczas czynności powalania.
16.Uchwyty pilarki muszą być utrzymywane w stanie suchym, w czystości i nie zalane olejem
lub mieszanką paliwa z olejem.

17.Pracować pilarką tylko w dobrze przewietrzanych przestrzeniach. Nigdy nie uruchamiać
silnika wewnątrz pomieszczeń i budynków. Spaliny zawierają niebezpieczny tlenek węgla.
18.Nie pracować pilarką przy cięciu drzewa bez przejścia specjalnego przeszkolenia.
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19.Wystrzegać się odbicia .Odbicie jest to ruch prowadnicy do góry występujący wtedy, gdy
końcówka prowadnicy dotknie jakiegoś obiektu. Odbicie może doprowadzić do utraty
kontroli nad pilarką.

20.W czasie transportowania pilarki, należy na prowadnicę założyć odpowiednią osłonę.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZAPOBIEGAJĄCE ODBICIU PILARKI
ŁAŃCUCHOWEJ

UWAGA
Odbicie (podrzut) może wystąpić gdy końcówka prowadnicy dotknie jakiegoś obiektu ,lub
gdy drewno zamknie i zakleszczy pilarkę w nacięciu. Kontakt wierzchołka może być
przyczyną błyskawicznej reakcji zwrotnej objawiającej się silnym odbiciem prowadnicy do
góry i do tyłu w kierunku operatora. Zakleszczenie
pilarki górną częścią prowadnicy również może wywołać ,gwałtowny ruch w tył w kierunku
obsługującego. Jednocześnie reakcja ta może być przyczyna utraty kontroli nad pilarką, co
może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
Nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach bezpieczeństwa wbudowanych do pilarki (np.
hamulec łańcucha).
Dlatego użytkownik pilarki powinien przestrzegać kilku kroków ,aby prowadzić prace
wycinkowe w sposób wolny od wypadków i obrażeń.
(1)Podstawą jest zrozumienie zjawiska odbicia , które może zredukować lub wyeliminować
element zaskoczenia. Gwałtowne zaskoczenie przyczynia się do wypadków.

(2)Należy dobrze uchwycić pilarkę obydwoma rękami ,prawą ręką za tylny uchwyt a lewą za
przedni uchwyt, gdy silnik jest w ruchu. Kciuk i palce powinny pewnie obejmować uchwyty
pilarki. Pewny chwyt pomaga zredukować odbicie i utrzymać kontrolę nad pilarką.
(3)Należy upewnić się ,że strefa cięcia jest wolna od przeszkód. Nie pozwalać aby
wierzchołek prowadnicy miał kontakt z kłodami, gałęziami lub innymi przeszkodami o które
mogłaby uderzyć pracująca pilarka.
(4)Ciąć przy wysokich obrotach silnika.
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(5) Nie wychylać się lub nie ciąć powyżej wysokości ramion ,oraz ciąć dolna częścią
prowadnicy.
(6)Przestrzegać zasad ostrzenia łańcucha zalecanych przez producenta oraz zasad
konserwacji.

(7)Używać jako części zamiennych – tylko prowadnic i łańcuchów tnących określonych przez
producenta lub ich zamienników .

2. Znaczenie symboli na pilarce

Dla bezpieczeństwa obsługi i konserwacji symbole są wytłoczone tworząc
wypukłości na obudowach pilarki. Stosowanie się do tych wskaźników, ustrzeże przed
popełnianiem błędów.

Przy korku paliwa: Napełniać tylko mieszanką oleju i paliwa.

Przy korku zbiornika oleju: napełniać tylko olejem do smarowania łańcucha.

Z przodu na górze uchwytu tylnego: ustawienie przełącznika w pozycję „O” powoduje
natychmiastowe zatrzymanie silnika.

Na wierzchu z prawej strony osłony filtra powietrza: jeśli pociągniemy za cięgno
ssania(na tylnej prawej stronie uchwytu dolnego) w kierunku na zewnątrz jak
wskazuje
strzałka to ustawimy następujące rodzaje startu:
Cięgno w pozycji pierwszej START- tryb służy do uruchamiania ciepłego silnika.
Cięgno w pozycji drugiej CHOKE- tryb służy do uruchamiania zimnego silnika.
Cięgno w pozycji wciśniętej RUN- tryb używany podczas pracy silnika.

Z lewej strony tylnego uchwytu:

H
L
T

Śruba pod znakiem „H” służy do regulacji wysokich obrotów.
Śruba pod znakiem „L” służy do regulacji niskich obrotów.
Śruba obok znaku „T” służy do regulacji obrotów biegu jałowego.
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Kierunki pokazują kiedy hamulec łańcucha jest odblokowany(biała strzałka ) a
kiedy włączony(czarna strzałka).

.

Od dołu urządzenia: jeśli przekręcimy za pomocą śrubokręta śrubę regulacyjną
intensywności wypływu oleju smarującego łańcuch w kierunku strzałki do pozycji
„MAX” wypływa więcej oleju na łańcuch, jeśli przekręcimy ją w pozycję „MIN”
wypłynie mniej oleju.

3. Montaż prowadnicy i łańcucha
Standardowo opakowanie z pilarka zawiera pozycje pokazane na ilustracji pozycje.

Osłona prowadnicy (opcja)
Prowadnica
Łańcuch tnący

Zespół napędowy

Klucz do świecy Śrubokręt do reg.gaźnika

Otworzyć pudełko i zamontować prowadnicę wraz z łańcuchem tnącym na zespole napędowym w
następujący sposób:

Łańcuch pilarki ma bardzo ostre krawędzie. Dla bezpieczeństwa należy
używać mocnych rękawic ochronnych.
1.Pociągnąć za osłonę hamulca w kierunku uchwytu przedniego, aby sprawdzić czy hamulec łańcucha
nie jest włączony.
2.Odkręcić nakrętkę i zdjąć pokrywę łańcucha.
3.Przykręcić haczyk do tylnej części zespołu napędowego za pomocą śruby.

4.Zamontować prowadnice i następnie umieścić łańcuch dookoła prowadnicy i zębatki napędowej.

kierunek ruchu łańcucha
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Pokrywa łańcucha

u góry :Otwór w prowadnicy
z dołu: Bolec napinacza łańcucha

Uwaga: Zwrócić uwagę ,aby założyć
łańcuch we właściwym kierunku.
Kierunek ruchu

5.Wpasować bolec napinacza łańcucha do dolnego otworu prowadnicy, następnie założyć pokrywę
łańcucha, założyć nakrętkę i dokręcić ja lekko palcami .

Przy montażu pokrywy łańcucha należy upewnić się, że jest ona dobrze
zaczepiona w tylnej części.
6.Trzymająć prowadnicę w kierunku do góry regulować naciąg łańcucha obracając śrubą regulacyjną
napinacza tak długo, aż ogniwa łańcucha znajdą się w rowku dolnej części prowadnicy.
Śruba regulacyjna napinacza

obrót w lewo: luzowanie

obrót w prawo: napinanie

7.Dokręcić nakrętkę pewnie trzymając prowadnicę w kierunku do góry(z siłą 118-14,7Nm/120-150 kg/cm). Potem
sprawdzić czy łańcuch swobodnie przesuwa się na prowadnicy i jest właściwie napięty obracając go ręką. W razie
konieczności wyregulować łańcuch ponownie.
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Dokręcanie
8.Dokrecić śrubę regulacyjną.

Nowy łańcuch ma tendencję do wydłużania się. Należy regularnie sprawdzać i
ponownie napinać łańcuch, ponieważ luźny łańcuch może łatwo wypaść z prowadnicy co
prowadzi do natychmiastowego uszkodzenia łańcucha i prowadnicy.

4. Paliwo i olej do smarowania łańcucha
* PALIWO
1. Pilarka wyposażona jest w silnik dwusuwowy zasilany mieszanką paliwową składającą
się z benzyny bezołowiowej PB 95 oktanów i oleju do dwusuwów (nigdy nie używać oleju do silników
czterosuwowych).
Zalecana proporcja przygotowania mieszanki czyli stosunek ilości benzyny do oleju
wynosi : 25:1 (4%).

2. Przygotowując mieszankę paliwową upewnić się, że w pobliżu nie ma otwartego ognia,
promiennika ciepła lub źródła iskier. Palenie podczas przygotowania mieszanki i napełniania zbiornika
jest zabronione. Mieszankę przygotować w odpowiednim kanistrze. Benzynę z olejem należy dobrze
wymieszać ,do benzyny dolać oleju.
3. Napełniać zbiornik paliwa tylko przy wyłączonym silniku, jeśli silnik jest gorący należy pozwolić aby
ostygł.
4. Jeśli podczas napełniania lub przygotowania mieszanki nastąpił wyciek paliwa
natychmiast wytrzeć i wysuszyć zabrudzenie. Przed uruchomieniem pilarki odsuń się
kilka metrów(minimum 3m) od miejsca przygotowania mieszanki.
5. Po nalaniu paliwa dokładnie zakręcić korek wlewu paliwa.
6. Kanister z paliwem oraz pilarkę przechowywać w suchym pomieszczeniu z dala od
źródła ciepła oraz ognia.

* OLEJ DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA
Zawsze podczas pracy pilarki używać oleju do smarowania prowadnicy i łańcucha.
Lepkość oleju wielosezonowego SAE10W-30, letniego SAE 30.

Uwaga: Nie stosować oleju odpadowego lub regenerowanego ,ponieważ może to być przyczyną
uszkodzenia pompy oleju.
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5. Obsługa silnika pilarki
Bardzo niebezpieczne jest uruchomienie pilarki ,która ma zamontowane
uszkodzone części lub z brakującymi częściami. Przed uruchomieniem silnika należy
upewnić się czy wszystkie części są na miejscu, oraz czy prowadnica i łańcuch jest
zamontowana poprawnie.
* URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Napełnić po kolei zbiornik paliwa i zbiornik oleju smarującego i pewnie dokręcić korki.

U góry: paliwo u dołu: olej
2.Tak długo naciskać przeźroczystą pompkę rozruchową aż ukaże się w niej paliwo.

3.Wyłącznik zapłonu ustawić w pozycję „I”
Blokada dźwigni gazu

Wyłącznik

Dźwignia gazu

4.Pociągnąć za cięgno ssania i ustawić je pozycji drugiej .W pozycji startowej ssanie zamknięte i
dźwignia gazu w pozycji startowej.

Cięgno gazu

poz. górna gdy silnik jest zimny
poz. środkowa gdy silnik jest ciepły
poz. dolna po uruchomieniu silnika

Uwaga: Jeśli po zatrzymaniu silnika, chcemy od razu ponownie go uruchomić to cięgno ssania ustawić w poz.
pierwszej (ssanie otwarte i dźwignia gazu w pozycji startowej-uruchamianie ciepłego silnika.

5.Pewnie trzymając pilarkę na podłożu jednocześnie energicznie pociągnąć linkę rozrusznika.
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Nie uruchamiać silnika trzymając pilarkę unosząc ją w jednym ręku. Łańcuch
pilarki może dotknąć Twego ciała. To jest bardzo ryzykowne.
6.Jeśli silnik zapali i zgaśnie wcisnąć cięgno ssania w pozycję pierwsza i ponownie pociągnąć linkę ,aby
uruchomić silnik.
7.Pozwolić,aby silnik rozgrzał się naciskając lekko na dźwignię gazu.

Przed uruchomieniem silnika należy mieć pewność, że łańcuch niczego nie
dotyka.

* SPRAWDZENIE SMAROWANIA OLEJEM

Upewnić się że na prowadnicę i łańcuch jest dostarczany olej smarujący, jeśli
nie to obracające się części są narażone na zniszczenie. Jest to bardzo niebezpieczne.
Po uruchomieniu silnika należy rozpędzić łańcuch na średnie obroty i zbadać czy wyrzucany olej tworzy
smugę jak pokazuje ilustracja.

Smuga oleju
Intensywność wypływu oleju smarującego można zmieniać wkładając śrubokręt do otworu od dołu od
strony sprzęgła. Regulacji dokonywać zależności od warunków pracy.

W lewo: większy wypływ
Śruba regulacji wypływu oleju
W prawo: mniejszy wypływ
Uwaga: Zbiornik oleju opróżnia się prawie w tym samym czasie co zbiornik paliwa ,dlatego należy go
napełniać za każdym razem gdy tankujemy paliwo.
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* REGULACJA GAŹNIKA
T- dysza obrotów biegu jałowego
W środku :H dysza wysokich obrotów

Na dole: L dysza niskich obrotów

Gaźnik jest wyregulowany fabrycznie-lecz czasami zachodzi konieczność powtórnego wyregulowania
gaźnika gdy zmienią się warunki pracy.
Regulacje gaźnika należy przeprowadzić z zamontowaną i właściwie smarowaną prowadnicą i łańcuchem,
z czystym filtrem powietrza i paliwa oraz z właściwie sporządzoną mieszanką paliwową.

Aby dokonać regulacji należy wykonać następujące czynności:
1.

2.

Wyłączyć silnik i wkręcić całkowicie obie śruby H i L zgodnie z ruchem wskazówek zegara do
oporu. Teraz wykręcić śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Śrubę H o

obrotu

Śrubę L o

obrotu

Uruchomić silnik i rozgrzać go na połowie obrotów, później pozwólić mu pracować bez obrotów
(na biegu jałowym).

3. Wkręcać wolno śrubę L zgodnie z ruchem zegara aż znajdziemy pozycję maksymalnych
obrotów. Potem przekręcić śrubę z powrotem (przeciwnie do ruchu wskazówek do ruchu
zegara) o ¼ obrotu.
4.
5.

Wkręcać śrubę T przeciwnie do z ruchu wskazówek zegara aż łańcuch zatrzyma się . Jeśli obroty
biegu jałowego są za wolne należy wkręcać śrubę T zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Wykonaj test cięcia pilarki i ustaw obroty H w optymalnym położeniu do dobrego cięcia ,nie na
maksymalnej prędkości obrotowej.

* HAMULEC ŁAŃCUCHA
Hamulec łańcucha jest urządzeniem którego zadaniem jest natychmiastowe zatrzymanie łańcucha w razie
wystąpienia obicia. Normalnie hamulec ten załączy się siłą inercji w sytuacji niebezpiecznej. Można też
tylko dla sprawdzenia aktywować hamulec ręcznie naciskając wierzchem lewej dłoni na dźwignię
hamulca w kierunku do przodu.
ODBLOKOWANIE HAMULCA
Pociągnąć za dźwignię hamulca w kierunku uchwytu aż hamulec zaskoczy na miejsce.

*Jeśli hamulec zadziała należy puścić dźwignię gazu ,aby zmniejszyć obroty silnika.
Kontynuowanie pracy z działającym hamulcem powoduje wytwarzanie ciepła ,co może być
przyczyną problemów.
* Test hamulca wykonać każdorazowo przed pracą pilarki według poniższych kroków .
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1.
2.

Uruchomić silnik i mocno chwycić rączki pilarki obiema rękami.
Wcisnąć dźwignię gazu ,aby łańcuch zaczął się obracać i wtedy popchnąć wierzchem lewej dłoni
dźwignię hamulca w kierunku do przodu .
3.Kiedy hamulec zadziała i łańcuch zatrzyma się puścić dźwignię gazu.
4.Odblokować hamulec.
Dźwignia w górze; hamulec wyłączony

Dźwignia przesunięta do przodu: hamulec zablokowany

* ZATRZYMYWANIE SILNIKA
1. Zwolnić dźwignię gazu i pozwolić aby silnik pracował na wolnych obrotach.
2. Ustaw wyłącznik zapłonu w pozycji „O” stop .
Wyłącznik

6. Technika cięcia
Przed startem przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystko jest
zrozumiałe. Jeśli wcześniej nigdy nie pracowano pilarką zalecane jest przeprowadzenie szkolenia
wstępnego. Pilarka może być używana tylko i wyłącznie do cięcia drewna. Każde inne zastosowanie
pilarki jest niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do wypadku.
Aby rozpocząć cięcie wprowadzić silnik pilarki na maksymalne obroty i wywołując delikatny nacisk
rozpocząć cięcie. Nigdy nie ciąć końcówką prowadnicy co może doprowadzić do
odbicia. Ciąć tylko dolną częścią prowadnicy. W tym przypadku siła napędowa łańcucha będzie
powodować wyciąganie pilarki do przodu co pozwala na łatwiejsze kontrolowanie pilarki .Jeśli cięcie
wykonywane jest górną części prowadnicy należy być szczególnie ostrożnym, ponieważ siła napędowa
łańcucha będzie pchała pilarkę w stronę operatora. Z tego też względu należy zawsze mocno trzymać
pilarkę mając jednocześnie mocne oparcie na ziemi. Jeśli prowadnica pilarki została zakleszczona w
ciętym materiale należy zatrzymać pilarkę i odblokować prowadnicę.
* ŚCINANIE DRZEW
Kierunek padania

2.cięcie powalające

1.wycinanie klina
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1. Uważnie przestudiować otaczające warunki, wysokość i nachylenie drzewa, rozkład gałęzi i ich ciężar,
nachylenie terenu oraz zdecydować w jakim kierunku drzewo powinno upaść.
2. Oczyścić teren pracy aby mieć mocne oparcie na ziemi i komfort pracy. Upewnić się, że istnieje
swobodna droga ucieczki w przypadku gdy drzewo lub gałęzie będą upadać. Zaplanować drogę ucieczki w
kierunku przeciwnym do kierunku zakładanego upadku drzewa.
3. Jako pierwsze z trzech cięć wykonać cięcie ukośne z góry na dół, po lewej stronie na rysunku, od strony
w jaką ma upaść drzewo. Cięcie wykonać do 1/4 średnicy drzewa.
4. Następnie wykonać cięcie poziome tak aby w jego wyniku wyciąć powstały klin.
Następnie z przeciwnej strony wykonać cięcie powalające poziome powyżej poziomego cięcia wykonanego
przy klinie. Najwcześniej jak to tylko możliwe wbić kliny (nie dostarczone z pilarką). Drzewo
zacznie się przewracać po osiągnięciu 1/10 średnicy pnia jaka pozostanie pomiędzy cięciem a klinem.
Natychmiast wyciągnąć pilarkę i szybko oddalić się w przeciwnym kierunku .

Jeśli ścinamy drzewo należy ostrzec pracujących w pobliżu pracowników o grożącym
niebezpieczeństwie.

Cięcie pni i gałęzi leżących na ziemi

* Zawsze mieć zapewnione mocne oparcie dla stóp. Nie stawać na przecinanej kłodzie.
* Uważać na staczające się z góry pnie. Zwłaszcza przy pracy na pochyłościach stawać
powyżej pnia.
* Przestrzegać „Zasad bezpieczeństwa” aby nie dopuścić do odbicia
(podrzutu) pilarki.

Przed rozpoczęciem pracy należy ocenić kierunek wewnętrznej siły prężności pnia ,który mamy
przecinać .Zawsze kończyć cięcie z przeciwnej strony niż kierunek siły prężności ,aby nie dopuścić do
zakleszczenia się prowadnicy w nacięciu.

Cięcie pni leżących na ziemi

Ciąć zawsze od góry do ponad połowy średnicy. Następnie odwrócić pień i ciąć z przeciwnej strony.

Cięcie pni leżących nad gruntem
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Jeśli pień jest podparty z jednej strony ( strefa A ) zawsze najpierw podciąć pień od dołu do 1/3 grubości
a następnie od góry aż do całkowitego przecięcia. Jeśli pień jest podparty z dwóch stron(strefa B) najpierw
tnij od góry do 1/3 grubości a następnie od dołu do całkowitego przecięcia.

Odcinanie gałęzi z powalonego drzewa

Jeśli gałąź jest oparta z jednej strony zawsze najpierw podetnij gałąź od góry 1 a następnie od dołu2 aż do
całkowitego przecięcia.

Mieć się na baczności przed sprężynującymi do tyłu przecinanymi gałęziami.

Przycinanie gałęzi stojącego drzewa

Zacząć podcinając gałąź od dołu do góry 1 do połowy jej średnicy a następnie tnij od góry 2 pomiędzy
dolnym cięciem a pniem w odległości 1 cm od dolnego cięcia w kierunku na dół.

* Nie pracować bez solidnego podparcia stóp lub na niestabilnej drabinie.
* Nie wychylać się.
* Nie ciąć powyżej wysokości ramion.
* Zawsze trzymać pilarkę obydwoma rękami.

7. Konserwacja
Przed czyszczeniem, sprawdzeniem lub naprawą urządzenia należy mieć pewność że
silnik jest wyłączony i zimny. Zdjąć przewód ze świecy zapłonowej ,aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu.
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* KONSERWACJA PO KAŻDORAZOWYM UŻYTKOWANIU
1.Filtr powietrza
Odkręcić pokrętło i zdjąć osłonę filtra. Wyjąć wkład filtra i wytrzepać go z kurzu, jeśli jest mocno
zabrudzony wymyć w benzynie. Całkowicie wysuszyć przed ponownym zainstalowaniem.

2.Otwór wypływu oleju smarującego
Zdemontować prowadnicę i sprawdzić czy otwór olejowy jest drożny.

Otwór olejowy
3.Prowadnica
Kiedy prowadnica jest zdemontowana wyczyścić z wiórów rowek prowadnicy i otwór olejowy
prowadnicy .Oczyścić i nasmarować zwrotnicę gwiaździstą na wierzchołku prowadnicy.
Otwór olejowy w prowadnicy

Otwór do smarowania zwrotnicy gwiaźdistej

Zwrotnica gwiaździsta
4.Inne czynności
Sprawdzić czy nie ma wycieków paliwa, luźnych zamocowań lub uszkodzonych ważnych części w
szczególności mocowań uchwytów lub prowadnicy. Jeśli znajdziemy defekt musimy go naprawić zanim
zaczniemy pracować pilarką.
* KONSERWACJA OKESOWA
1.Ożebrowanie cylindra
1.Zdjąć zespól rozrusznika.
2.Wyczyścić z wiórów przestrzenie pomiędzy żebrami cylindra.
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2.Filtr paliwa
(a) Używając haczyka wyjąć filtr przez otwór zbiornika paliwa.

Filtr paliwa
(b) Wymyć filtr w benzynie.
Wymienić na nowy w przypadku gdy jest całkowicie zatkany brudem.

Przy ponownym montażu filtra paliwa należy użyć szczypiec aby nie do szło do
zagięcia wężyka ssącego.

3.Filtr oleju
1. Używając haczyka wyjąć filtr przez otwór zbiornika oleju.
2. Wymyć filtr w benzynie.

Przy ponownym montażu filtra oleju należy użyć szczypiec aby nie do szło do zagięcia
wężyka ssącego.

Filtr oleju
4.Świeca zapłonowa

Wyczyścić elektrody świecy drucianą szczotka i jeśli to konieczne ustawić szczelinę na 0,6 mm.
5.Zębatka napędu łańcucha(bęben spzręgła)

Zębatka przenosi napęd z silnika na łańcuch. Sprawdzić czy rowki na zębatce napędu przekraczają
0,5,jeśli zużycie jest poważne wymienić zębatkę na nową. Nigdy nie zestawiać nowego łańcucha ze starą
zębatką lub pozostawić zużyty łańcuch wymieniając zębatkę .Zębatkę wymieniać wraz z łańcuchem.
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6.Chłodzenie powietrzem

*Metalowe części silnika mogą spowodować oparzenia skóry. Nigdy nie należy dotykać
cylindra, tłumika i świecy zapłonowej w czasie pracy lub bezpośrednio po zatrzymaniu silnika
* Przed uruchomieniem silnika sprawdzić czy nie ma wirów obok tłumika. wychylać s
jeśli tego nie zrobimy może dojść do przegrzania i zapalenia się ognia. Aby
zapobiec problemom należy utrzymywać czystość w pobliżu tłumika.
Ten silnik jest chłodzony powietrzem. Kurz i wióry zatykają wlot powietrza chłodzącego i żebra cylindra
powodując przegrzanie silnika Okresowo należy sprawdzać i czyścić żebra cylindra po zdjęciu filtra
powietrza i osłony cylindra (czynności te wykonujemy w autoryzowanym serwisie).

Wlot powietrza chłodzącego
7.Tłumik

Jeśli tłumik jest niewłaściwie zamontowany to po włączeniu silnika może się
poluzować i przepuszczać strumień rozgrzanych gazów wylotowych. Po
wyczyszczeniu tłumika należy zwrócić uwagę na właściwe jego zmontowanie w sposób pokazany
poniżej na rysunku .
1.Tłumik,osłona tłumika i przegroda muszą być prawidłowo zamontowane.

2.Upewnić się czy uszczelka nie jest zepsuta, jeśli tak wymienić ja na nową.
3.Przykręcić śruby tłumika.
4.Po wykonaniu testu na pracującym silnika ponownie dokręcić śruby (z siłą momentu obrotowego 6,9 do
7,8 Mm/ 70-80 kg/cm)

Od razu po wyłączeniu silnika, nie dotykać tłumika gołymi rękami ,ponieważ można
się oparzyć.
Sadze blokujące tłumik powodują spadek mocy wyjściowej oraz problemy ze startem silnika, po każdych
100 sprawdzić i wyczyścić tłumik.

18

8. Konserwacja łańcucha i prowadnicy
* ŁAŃCUCH
Powinien być regularnie ostrzony aby uzyskiwać dobre wyniki cięcia.
SPRAWDZIĆ CZY ŁAŃCUCH JEST NAOSTRZONY.
Łańcuch nie jest ostry gdy:
- wióry łańcucha są krótkie i wstępuje pylenie,
- wymagany jest większy niż zwykle nacisk na prowadnicę.
- cięcie nie jest proste,
- są zwiększone wibracje, szczególnie na prowadnicy,
- jest zwiększone zużycie paliwa.

OSTRZENIE
1) Sprawdzić czy łańcuch jest prawidłowo napięty.
2) Użyć pilnika o średnicy 4,0 mm (5/32”).
3) Ostrząc wykonywać trzy do cztery ruchy pilnika naciskając na dół jak pokazano na rysunku.
4) Kontrolować również okresowo wysokość ograniczników głębokości zębów tnących-jeżeli są za wysokie
należy je spiłowywać i zaokrąglać pilnikiem płaskim.
* PROWADNICA
Czyścić zwrotnicę gwiaździstą i rowek prowadnicy. Usuwać za pomocą pilnika spłaszczone krawędzie
prowadnicy.
Uszkodzona i nadmiernie zużyta prowadnica jest niebezpieczna musi być wymieniona na nową.

9. Rozwiązywanie problemów

W PRZYPADKU POWAŻNYCH PROBLEMÓW ZAWSZE KONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM SPRZEDAWCĄ LUB
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SERWISEM.

10. Dane techniczne
Pilarka łańcuchowa spalinowa Model Garland Forest 25
Zespół napędowy:
Pojemność silnika: ……………………………………25,4 cm3
Paliwo:…………. Mieszanka (benzyny bezołowiowa 25: olej
do dwusuwów 2T 1 = 4%)
Pojemność zbiornika paliwa:………………………….. 230 ml.
Pojemność zbiornika oleju smarującego:
160 ml.
Smarowanie:…….. Specjalne oleje do smarowania łańcuchów
Gaźnik :………………………………….Typu membranowego
Świeca zapłonowa:……………………………………….LD-M7
Sposób podawania oleju:…………………Pompa mechaniczna
Wymiary(Dł. x Szer. x Wys.)………...........265 x 220 x 220 mm
Waga bez paliwa i oleju :…………………….. ………….2,8 kg
Długość prowadnicy : ………………………. 10”/ 25cm,12”(30)
Typ prowadnicy : …………………………z zębatką gwiaździstą
Rodzaj łańcucha podziałka:………3/8”niski profil 0.05(1,3 mm)
Typ prowadnicy : ………………………..….końcówka ślizgowa
Rodzaj łańcucha podziałka:………………….1/4”, 0.05(1,3 mm)

11.Utylizacja i ochrona środowiska naturalnego
Nie wylewa zużytego oleju do kanalizacji ani do zlewu. Usuwaj zużyty olej w
sposób bezpieczny dla środowiska - oddawaj olej w punkcie recyklingu.
Przekaż urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o
ochronie środowiska naturalnego utylizacji.

Maszyn nie należy wyrzucać razem ze śmieciami domowymi.
Starannie opróżnij zbiornik oleju i oddaj piłę łańcuchową w punkcie recyklingu.
Użyte w produkcji piły elementy z tworzyw sztucznych i metalu można od siebie oddzielić i
poddać wybiórczej utylizacji. Spytaj w naszym Centrum Serwisowym.
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12. Deklaracja zgodności z normami UE
Niżej podpisany, Lisardo Carballal, upoważniony przez firmę McLand Products SL / La Fragua 22, Pol Ind Los Rosales,
Móstoles 28932 (Hiszpania), będącą w Unii Europejskiej autoryzowanym przedstawicielem firmy Garland Products
Co.LTD. 8Th Building No. 129 Da Jing Road, 201600 Shanghai Chiny oświadcza, że
Pilarka spalinowa Garland model Forest 25 (PN 2500)
z numerami seryjnymi wyszczególnionymi na urządzeniu, którego funkcją jest cięcie drewna spełnia wszystkie wymagania
Dyrektywy 2006/42/EC.
Urządzenia te spełniają również wymagania następujących dyrektyw:
97/68/EC zmodyfikowana przez 2004/26/EC dot. emisji gazów i zanieczyszczeń
cząsteczkowych (Euro II)
Dot. Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/EC
Zgodność z wymienionymi niżej Dyrektywami Unii Europejskiej potwierdzają testy, przeprowadzone przez następujące
Jednostki Notyfikujące, które wydały certyfikaty o numerach:
-

2006/42/EC:
Intertek Deutschland GmbH
Numer certyfikatu: 08SHW2072-03
Raport z testów: SH08040097-001:2008-08-13 ; SH08040097-001+ A1:2009-10-21; SH08040097001+A2:2010-01-11
Normy zharmonizowane: EN ISO 11681-2:2008

-

97/68/EC zmodyfikowana przez 2004/26/EC:
The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Eastgate Road, Bristol, BS5 6XX, UK
Numer certyfikatu: e11*97/68*2004/26*0977*00 (1E34F)
Raport z testów: CSH185592(1E34F)

-

2004/108/EC:
Intertek Testing Services Ltd. China
Numer certyfikatu: SH08040098-V1
Raport z testów : SH08040098-001
Normy zharmonizowane: EN ISO 14982:1998

Poziom ciśnienia akustycznego docierającego do uszu operatora: 97,1 dB (A)
Poziom mocy akustycznej docierającej do uszu operatora: 106,5 dB (A)
Madryt, 12.01.2010
Osoba odpowiedzialna za dokumentację urządzenia: Lisardo Carballal

Lisardo Carballal
Dyrektor ds.
produkcji

21

22

