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Technical Data,Safety Instructions, Speci�ed Conditions of Use, 
EC-Declaration of Conformity, Mains connection, Maintenance, Symbols

Please read and save  
these instructions! English 12

Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung, 
CE-Konformitätserklärung, Netzanschluss, Wartung, Symbole

Bitte lesen und  
aufbewahren! Deutsch

Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux 
prescriptions, Déclaration CE de Conformité, Branchement secteur, Entretien, Symboles

A lire et à conserver  
soigneusement Français

Dati tecnici,Norme di sicurezza,Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità CE,  
Collegamento alla rete, Manutenzione, Simboli

Si prega di leggere e  
conservare le istruzioni! Italiano

Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la �nalidad,  
Declaracion de Conformidad CE, Conexión eléctrica, Mantenimiento, Símbolos

Lea y conserve estas  
instrucciones por favor! Español

Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada, 
Declaração de Conformidade CE, Ligação à rede, Manutenção, Symbole

Por favor leia e conserve  
em seu poder! Português

Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het 
systeem, EC-Konformiteitsverklaring, Netaansluiting,Onderhoud, Symbolen

Lees en let goed op  
deze adviezen! Nederlands

Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål, 
CE-Konformitetserklæring, Nettilslutning, Vedligeholdelse, Symboler

Vær venlig at læse  
og Opbevare! Dansk

Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk, 
CE-Samsvarserklæring, Nettilkopling, Vedlikehold, Symboler Vennligst les og oppbevar! Norsk

Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna,  
CEFörsäkran, Nätanslutning, Skötsel, Symboler Läs igenom och spara! Svenska

Tekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö, 
Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Verkkoliitäntä, Huolto, Symbolit Lue ja säilytö! Suomi  
Τεχνικά στοιχεία, Ειδικές υποδείξεις ασφάλειας, Χρήση σύμφωνα με το σκοπό  
προορισμού, Δήλωση πιστότητας ΕΚ, Μπαταρίες, Χαρακτηριστικά, Συντήρηση, Σύμβολα. Ελληνικά

Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice,  
Şebeke bağlantisi, Bakim, Semboller Lütfen okuyun ve saklayın Türkçe

Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití, 
Ce-prohlášení o shodě, Připojení na sít, Údržba, Symboly Po přečtení uschovejte Česky

Technické údaje, Špeciálne bezpčènostné pokyny, Použitie podl’a predpisov, 
CE-Vyhlásenie konformity, Siet’ová prípojka, Údrzba, Symboly Prosím prečítať a uschovať! Slovensky

Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpiecze´nstwa, Użytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Podłączenie do sieci, Gwarancja, Symbole

Należy uważnie przeczytać i 
zachować do wglądu! Polski

Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat, 
Ce-azonossági nyilatkozat, Hálózati csatlakoztatás, Karbantartás, Szimbólumok Olvassa el és őrizze meg Magyar

Tehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo, 
Ce-izjava o konformnosti, Omrežni priključek, Vzdrževanje, Simboli

Prosimo preberite  
in shranite! Slovensko

Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba, 
CE-Izjava konformnosti, Priključak na mrežu, Održavanje, Simboli Molimo pročitati i sačuvati Hrvatski

Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums, 
Atbilstība CE normām, Tīkla pieslēgums, Apkope, Simboli Pielikums lietošanas pamācībai Latviski

Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirti, 
CE Atitikties pareiškimas, Elektros tinklo jungtis, Techninis aptarnavimas, Simboliai

Prašome perskaityti  
ir neišmesti! Lietuviškai

Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele, 
EÜ Vastavusavaldus, Võrku ühendamine, Hooldus, Sümbolid Palun lugege läbi ja hoidke alal! Eesti

      
      

Пожалуйста прочтите и  
сохраните эту инструкцию. Pусский

         
       Моля прочетете и запазете! Български

Date tehnice, Instrucţiuni de securitate, Condiţii de utilizare specifcate,  
Declaraţie de conformitate, Acumulatori, Intreţinere, Simboluri

Va rugăm citiţi şi păstraţi   
aceste instrucţiuni Română

        
    БАТЕРИИ  њ  

Ве мoлиме прочитаjте го и  
чувајте го ова упатство! Мaкeдohcки

Технічні характеристики, Вказівки З Техніки Безпеки, Використання за призначенням, 
Сертифікат Відповідності Вимогам Єс, Підключення до мережі, Обслуговування, Символи

Прочитайте та збережіть  
цю інструкцію. Українська
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Čes

TECHNICK Á  DATA 
Řetězová pila

M18 FCHS

Výrobní číslo 4678 37 01 ...
... 000001-999999

Řetězová rychlost v nezatíženém stavu 12,4 m/s
Délka lišty max. 406 mm (16“)
Použitelná řezná délka 380 mm
Napětí výměnného akumulátoru 18 V
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 (Li-Ion 2,0 Ah ... 12,0 Ah)  5,3 ... 6,4 kg
Doporučená teplota okolí pro provoz -18°C ... +50°C
Doporučené akupaky M18B, M18HB12
Doporučené nabíječky M12-18,  M1418 C6
Kapacita nádrže řetězového oleje 200 ml
Informace o hluku 
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60745. V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A)) 
Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A))
Používejte chrániče sluchu !

77,67 dB(A)
97,69 dB(A)

Informace o vibracích
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěnéve smyslu EN 60745. 
 
Hodnota vibračních emisí ahmax 4,96 m/s2

Kolísavost K= 1,5 m/s2

 
VAROVÁNI
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být použita pro 
porovnání elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním.
Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné účely, s 
odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení chvěním během celé 
pracovní doby.
Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy, během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu, ale skutečně 
se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní doby značně snížit.
Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba elektrického nářadí 
a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.

VAROVÁNI! 
Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, popisy 
a údaje, které obdržíte s přístrojem.  Zanedbání při dodržování 
varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder 
elektrickým proudem, požár a ebo těžká poranění. 
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.

 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO 
ŘETĚZOVOU PILU

Při provozu řetězové pily uchovávejte všechny části těla dál 
od řetězové pily. Před spuštěním řetězové pily se ujistěte, 
že řetěz pily se ničeho nedotýká. Moment nepozornosti při 
provozu řetězových pil může způsobit zapletení se vašeho oblečení 
nebo těla do řetězu pily.

Vždy držte řetězovou pilu pravou rukou na zadní rukojeti a 
levou rukou na přední rukojeti. Držení řetězové pily s kon�gu-
rací opačně položených rukou zvyšuje riziko zranění osob a nikdy by 
se to tak nemělo dělat.
Držte řetězovou pilu pouze za izolované uchopovací plochy, 
protože řetěz pily může zasáhnout skryté vedení.  Řetězy 
pily, které se dotýkají „živého“ vedení, mohou vystavené kovové 
části řetězové pily udělat „živými“ a mohou způsobit úraz elekt-
rickým proudem pracovníkovi obsluhy.
Používejte ochranu očí. Další ochranné pomůcky pro sluch, 
hlavu, ruce a nohy jsou doporučené. Přiměřené ochranné 
prostředky snižují zranění osob způsobené létáním úlomků nebo 
náhodným kontaktem s řetězem pily.
Nepoužívejte řetězovou pilu na stromě, na žebříku, na 
střeše nebo na nestabilní podpěře. Provoz řetězové pily 
takovýmto způsobem může způsobit vážné zranění osob.

Česky
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Česky

Čes

Vždy dodržujte správné postavení a používejte řetězovou 
pilu pouze v případě, pokud stojíte na pevném, bezpečném 
a rovném povrchu. Kluzké nebo nestabilní povrchy mohou 
způsobit ztrátu rovnováhy nebo kontroly nad řetězovou pilou.
Při řezání větve, která je pod napětím, buďte opatrní z 
důvodu odpružení. Když se uvolní napětí v dřevěných vláknech, 
může větev zatížená pružením udeřit pracovníka obsluhy a / nebo 
vyrazit řetězovou pilu mimo kontrolu.
Při řezání tenkých větví a malých stromků buďte obzvlášť 
opatrní. Tenký materiál může zachytit řetěz pily a šlehnout 
směrem k vám nebo vás vyvést z rovnováhy.
Noste řetězovou pilu za přední rukojeť s vypnutou 
řetězovou pilou a dále od vašeho těla. Při přepravě nebo 
skladování řetězové pily vždy zasuňte kryt vodicí lišty. 
Správné zacházení s řetězovou pilou sníží pravděpodobnost náhod-
ného kontaktu s pohybujícím se řetězem pily.
Postupujte podle pokynů na mazání, napnutí řetězu a 
výměnu lišty a řetězu. Nesprávně napnutý nebo namazaný řetěz 
se může buď přetrhnout nebo může zvýšit šanci na zpětný ráz.

Udržujte rukojeti suché, čisté a bez oleje a mastnoty. 
Mastné, olejové rukojeti jsou kluzké, což způsobuje ztrátu kontroly.
Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte řetězovou pilu na 
neschválené účely. Například: nepoužívejte řetězovou pilu 
na řezání kovových, plastových, zdících nebo nedřevěných 
stavebních materiálů. Použití řetězové pily na provoz, který je 
odlišný od schváleného provozu, může vést k nebezpečné situaci. 
Nepokoušejte se uříznout strom, dokud nerozumíte rizikům 
a způsobu, jak se jim vyhnout. Během řezání stromu může dojít 
k vážnému zranění pracovníka obsluhy nebo okolostojících osob.
Při odstraňování zaseknutého materiálu, skladování nebo 
servisu řetězové pily dodržujte všechny pokyny. Zkont-
rolujte, zda je spínač vypnutý a akumulátorový článek je 
vytáhnutý. Neočekávané uvedení řetězové pily do činnosti při 
odstraňování zaseknutého materiálu nebo při servisu může mít za 
následek vážné zranění osob.
Příčiny a prevence zpětného rázu pracovníka obsluhy:
Zpětný ráz může nastat, když se přední část nebo hrot vodicí lišty 
dotkne nějakého předmětu nebo když se dřevo zavře a sevře řetěz 
pily v řezu.
Při kontaktu hrotu může v některých případech dojít k náhlé 
reverzní reakci, vyražení vodicí lišty nahoru a zpět do pracovníka 
obsluhy.
Sevření řetězu pily podél horní části vodicí lišty může zatlačit vodicí 
lištu rychle zpět směrem k pracovníkovi obsluhy.
Každá z těchto reakcí může způsobit, že ztratíte kontrolu nad pilou, 
což může mít za následek vážné zranění osob. Nespoléhejte se 
výhradně na bezpečnostní zařízení zabudované do vaší pily. 
Jako uživatel řetězové pily byste měli udělat několik kroků, aby vaše 
práce při řezání byla bez nehod nebo zranění.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití nástroje a/nebo 
nesprávných provozních postupů či podmínek a lze se mu vyhnout 
tím, že přijmete příslušná opatření uvedena níže:
Zachovejte pevný úchyt pomocí palců a ostatních prstů 
obklopujících rukojeti řetězové pily, s oběma rukama na 
pile a s polohou vašeho těla a rukou, která vám umožní 
odolávat silám zpětného rázu. Síly zpětného rázu může kon-
trolovat pracovník obsluhy, pokud se provedou vhodná opatření. 
Nespouštějte řetězovou pilu.

Nepřesáhněte a neřežte nad výškou ramen. TTo pomáhá 
zabránit neúmyslnému kontaktu hrotu a umožňuje lepší kontrolu 
řetězové pily v neočekávaných situacích.
Používejte pouze výměnné lišty a řetězy speci�kované 
výrobcem. INesprávné výměnné vodicí lišty a řetězy mohou 
způsobit přetržení řetězu a/nebo zpětný ráz.
Dodržujte pokyny výrobce pro ostření a údržbu řetězu pily. 
Snížení výšky hloubkového dorazu může vést k většímu zpětnému 
rázu.

Další bezpečnostní a pracovní pokyny
Při prvním používání stroje se doporučuje řezat kulatinu na kozách 
nebo v kolébce na řezání dřeva.
Zajistěte, aby byly všechny ochranné kryty, rukojeti a ozubený 
doraz správně namontovány a byly v dobrém stavu.
Osoby používající řetězovou pilu by měly být v dobrém zdravotním 
stavu. Řetězová pila je těžká, takže pracovník obsluhy musí být 
fyzicky v dobré kondici.
Pracovník obsluhy by měl být ostražitý, mít dobrý zrak, pohybli-
vost, rovnováhu a manuální zručnost. Pokud existují pochybnosti, 
nepoužívejte řetězovou pilu.
Nezačínejte používat řetězovou pilu, dokud nebudete mít čistý 
pracovní prostor, bezpečné postavení a naplánovanou ústupovou 
cestu pryč od padajícího stromu. Dávejte pozor na vypouštění 
mazací mlhy a vystřelování pilin.Pokud je to nutné, noste masku 
nebo respirátor.
Neřežte révu a/nebo malý podrost (méně než 75 mm v průměru).
Vždy držte řetězovou pilu během provozu oběma rukama. 
Používejte pevný úchyt pomocí palců a ostatních prstů obklopu-
jících rukojeti řetězové pily. Pravá ruka musí být na zadní rukojeti a 
levá ruka na přední rukojeti.
Před spuštěním řetězové pily se ujistěte, že řetěz pily se ničeho 
nedotýká.
Neupravujte řetězovou pilu žádným způsobem ani nepoužívejte 
pro vaši řetězovou pilu příslušenství nebo zařízení, která nejsou 
schválena výrobcem.
Měla by být k dispozici v blízkosti pracovníka obsluhy souprava 
první pomoci obsahující velké obvazy na rány a prostředky pro 
vyvolání pozornosti (např. píšťalka). Větší komplexní sada by měla 
být v rozumné blízkosti.
Nesprávně napnutý řetěz může vyskočit z vodicí lišty a způsobit 
vážná poranění nebo smrt. Délka řetězu závisí na teplotě. 
Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu.
Měli byste se seznámit se svou novou řetězovou pilou tím, že 
uděláte jednoduché řezy v bezpečně podepřeném dřevě. Dělejte to 
vždy i poté, co delší dobu nepoužíváte řetězovou pilu.Abyste snížili 
riziko poranění při kontaktu s pohyblivými částmi, vždy zastavte 
motor, aktivujte brzdu řetězu, vyjměte akumulátor a ujistěte se, že 
všechny pohyblivé části se zastavily před:
• čištěním nebo odstraněním zablokování
• zanecháním stroje bez dozoru
• instalací nebo odstraněním příslušenství
• kontrolou, prováděním údržby nebo prací na stroji
Velikost pracovního prostoru závisí na vykonávaném úkolu, jakož 
i na velikosti příslušného stromu nebo obrobku.Například uříznutí 
stromu vyžaduje větší pracovní prostor jako provádění jiných řezů, 
t.j. zkracovacích řezů, atd. Pracovník obsluhy si musí být vědom 
všeho, co se děje v pracovním prostoru a mít to pod kontrolou.
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Neřežte v pozici, kdy je vaše tělo v jedné linii s vodicí lištou a 
řetězem.Pokud dojde k zpětnému rázu, pomůže to zabránit tomu, 
aby řetěz přišel do kontaktu s vaší hlavou nebo tělem.
Nepoužívejte při řezání pohyb vpřed a vzad, nechte řetěz vykonat 
svou práci.Udržujte řetěz ostrou a nepokoušejte se tlačit řetěz 
během řezu.
Nevyvíjejte tlak na pilu na konci řezu.Buďte připraveni zachytit 
hmotnost pily, když už řeže mimo dřeva.Selhání v tomto může mít 
za následek vážné zranění osob.
Nezastavujte pilu uprostřed operace řezání.
Nechte pilu běžet, dokud není úplně ven z řezu.Při ručním vedení 
pily nearetujte vypínač.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout 
výměnný  akumulátor.
VAROVÁNI! Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného 
zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte 
nářadí, výměnnou baterii nebo nabíječku do kapalin a zajistěte, 
aby do zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující 
nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí 
prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit 
zkrat.
Akumulátor systému M18 nabíjejte pouze nabíječkou systému M18. 
Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je 
v suchu, chraňte před vlhkem. 

Tlačit a táhnout
Reakční síla je vždy opačná ke směru pohybu řetězu. Proto musí být 
pracovník obsluhy připraven řídit tendenci stroje odtáhnout (pohyb 
vpřed) při řezání na spodním okraji lišty a tlačit dozadu (směrem k 
pracovníkovi obsluhy) při řezání podél horního okraje.

Pila zachycena v řezu
Zastavte řetězovou pilu a zajistěte ji. Nepokoušejte se vytrhnout 
řetěz a lištu z řezu, protože je pravděpodobné, že by došlo k 
přetržení řetězu, rozkývání a nárazu do pracovníka obsluhy. 
Tato situace se obvykle vyskytuje proto, že dřevo je nesprávně 
podepřeno, což způsobuje, že řez se uzavře pod tlakem, čímž se 
čepel zasekne. Pokud úprava podpěry neuvolní tyč a řetěz, použijte 
dřevěné klíny nebo páku na otevření řezu a uvolnění pily. Nikdy se 
nepokoušejte nastartovat řetězovou pilu, když už je vodící lišta v 
řezu nebo zářezu.

Nerovnoměrný pohyb po povrchu / Nadskakování
Když se řetězová pila během řezání nezařízne dnu, vodící lišta může 
začít nadskakovat nebo nebezpečně se klouzat podél povrchu 
kulatiny nebo větve, což může mít za následek ztrátu kontroly 
nad řetězovou pilou. Chcete-li zabránit nebo snížit nerovnoměrný 
pohyb po povrchu nebo nadskakování, vždy používejte pilu oběma 
rukama, abyste zajistili, že řetěz pily vytvoří drážku na řezání.Nikdy 
neřežte vaší řetězovou pilou malé a pružné větve nebo tenké větve. 
Jejich velikost a Äexibilita mohou snadno způsobit, že se pila odrazí 
směrem k vám nebo naakumuluje dostatečnou sílu na způsobení 
zpětného rázu. Nejlepším nástrojem pro tento druh práce je ruční 
pila, zahradnické nůžky, sekera nebo jiné ruční nářadí.

Osobní ochranné pomůcky
Během provozu stroje noste vždy přilbu. Přilba vybavená síťovým 
štítem může pomoci snížit riziko zranění obličeje a hlavy, pokud 
dojde k zpětnému rázu.Používejte chrániče sluchu. Nadměrný hluk 
může vést ke ztrátě sluchu.

Kvalitní osobní ochranné prostředky, které používají profesi-
onálové, pomohou snížit riziko zranění pracovníka obsluhy. Při 
provozu stroje by se měly používat následující prostředky:

Bezpečnostní přilba
by měla být v souladu s EN 397 a označena CE
Ochrana sluchu
by měla být v souladu s EN 352-1 a označena CE
Ochrana očí a obličeje
by měla být označena CE a být v souladu s EN 166 (pro bezpečnostní 
brýle) nebo EN 1731 (pro síťové štíty)
Rukavice 
by měly být v souladu s EN381-7 a označeny CE
Ochrana nohou (kožené chrániče kalhot) 
by měla být v souladu s EN 381-5, označená CE a poskytovat 
všestrannou ochranu
Bezpečnostní obuv pro řetězovou pilu
by měla být v souladu s EN ISO 20345:2004 a označena štítem, 
který znázorňuje řetězovou pilu, aby se prokázal soulad s EN 381-3. 
(Příležitostní použivatelé mohou používat bezpečnostní obuv s 
ocelovou špičkou s ochrannými kamašemi, které vyhovují normě EN 
381-9, pokud je povrch rovný a existuje jen malé riziko klopýtnutí 
nebo zachycení se na podrostu)
Bundy pro řetězové pily na ochranu horní části těla 
by měly být v souladu s EN 381-11 a označeny CE

POZNE J SVOU ŘETĚZOVOU PILU
1  Uvolnění spouště
2  Spoušť na škrticí klapce
3  Řetězový pohon
4  Drážka lišty
5  Zadní rukojeť
6  Akumulátory
7  Přední rukojeť
8  Přední rukojeť / Brzda 

řetězu
9  Uzávěr maziva řetězu 

10  Řetěz pily
11  Vodící lišta

12  Kryt vodící lišty
13  Kryt řetězu
14  Montážní matice lišty
15  Ozubený doraz
16  Kombinovaný klíč
17  Zachycovač řetězu
18  Šroub napnutí řetězu
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BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

VAROVÁNI! 

Důsledky nesprávné údržby, odstranění nebo změny 
bezpečnostních prvků, jako je brzda řetězu, spínač zapalo-
vání, ochranný kryt ruky (přední a zadní), ozubený doraz, 
zachycovač řetězu, vodící lišta, řetěz pily s nízkým zpětným 
rázem, mohou způsobit, že bezpečnostní prvky nebudou 
fungovat správně, čímž se zvyšuje potenciál vážného 
zranění.

Řetěz pily s nízkým zpětným rázem
Řetěz pily s nízkým zpětným rázem pomáhá snižovat možnost 
případu zpětného rázu.Vzpěry (hloubkové dorazy) před každou 
řezací částí mohou minimalizovat sílu reakce zpětného rázu tím, že 
zabraňují příliš hlubokému zaboření se řezacích částí. Používejte 
pouze kombinace výměnné vodicí lišty a řetězu doporučené výrob-
cem.Když jsou řetězy pily naostřeny, ztrácejí některé z vlastností 
nízkého zpětného rázu a je nutná mimořádná opatrnost. Pro vaši 
bezpečnost vyměňte řetězy pily při snižování řezacího výkonu.

Ozubený doraz
Integrovaný ozubený doraz může být použit jako bod otáčení, když 
se má provést řez. Je užitečné, abyste při řezání stabilně drželi 
těleso pily. Při řezání tlačte stroj dopředu, dokud kovové čepy 
neproniknou do hrany dřeva. Když pak zvednete zadní rukojeť 
směrem nahoru nebo dolů ve směru řezu, může se snížit fyzické 
zatížení řezání.

Vodící lišta
Obecně mají vodící lišty s hroty malého poloměru o něco nižší 
potenciál zpětného rázu. Měli byste používat vodicí lištu a 
odpovídající řetěz, který je dostatečně dlouhý na danou práci. Delší 
lišty zvyšují riziko ztráty kontroly při řezání. Pravidelně kontrolujte 
napnutí řetězu. Při řezání menších větví (méně než je celá délka 
vodící lišty) je pravděpodobnější, že řetěz bude odhozena, pokud 
napětí není správné.

Brzda řetězu
Brzdy řetězu jsou navrženy tak, aby rychle zastavili řetěz od otáčení 
se. Když se páka brzdy řetězu/ochranný kryt ruky zatlačí směrem 
k liště, řetěz by se měl ihned zastavit. Brzda řetězu nezabrání 
zpětnému rázu. Jen snižuje riziko poranění, když se řetězová lišta 
dotkne těla pracovníka obsluhy během případu zpětného rázu. 
Brzda řetězu by se měla před každým použitím zkontrolovat z 
hlediska správného provozu v poloze jízdy i brzdění.

Zachycovač řetězu
Zachycovač řetězu zabraňuje tomu, aby byl řetěz pily zpětně 
odhozen směrem k pracovníkovi obsluhy, pokud se řetěz pily uvolní 
nebo se přetrhne.

POKYNY T ÝKA JÍCÍ SE SPRÁVNÝCH TECHNIK PRO 

ZÁKLADNÍ ŘEZÁNÍ, OŘEZÁVÁNÍ VĚTVÍ A PRŮŘEZ

Pochopení sil působících ve dřevě
Když pochopíte směrové tlaky a namáhání uvnitř dřeva, můžete 
zredukovat „sevření“ nebo je alespoň očekávat během řezání. 
Napětí ve dřevě znamená, že se oddělují vlákna a pokud řežete v 
této oblasti, „zářez“ nebo řez budou mít tendenci otevírat se při 
přechodu pily. Pokud je na koze na řezání dřeva podepřena kulatina 
a konec je na koncích nepodepřený, na horní ploše se vytvoří napětí 
v důsledku váhy převislé kulatiny, které natahuje vlákna. Stejně tak 
bude spodní část kulatiny pod tlakem a vlákna budou stlačovány 
dohromady. Pokud se v této oblasti udělá řez, zářez bude mít 
tendenci uzavřít se během řezu. Tím by se čepel sevřela.

Kácení stromu
Jestliže stromy nařezávají a kácejí dvě a více osob současně, 
vzdálenost mezi osobami, které nařezávají a kácejí stromy, by měla 
být alespoň dvojnásobek výšky káceného stromu.
Při kácení stromů je třeba dbát na to, aby jiné osoby nebyly vysta-
veny žádnému nebezpečí, aby nedošlo k zasažení napájecích vedení 
a aby nedošlo k žádné materiální škodě.
Jestliže strom přijde do kontaktu s napájecím vedením, tak musí 
být okamžitě informován dodavatel energie.
Měla by být naplánována úniková cesta a v případě potřeby by měla 
být tato před začátkem kácení vyčištěna. Úniková cesta by měla 
vést od přímky očekávaného pádu šikmo dozadu.
Předtím, než začnete s pokácením, zohledněte přirozený sklon 
stromu, polohu větších větví a směr větru, abyste mohli odhadnout, 
kterým směrem bude strom padat.
Případně odstraňte ze stromu nečistoty, kameny, uvolněnou kůru, 
hřebíky, skoby a dráty.
Nepokoušejte se kácet stromy, které jsou prohnilé nebo poškozené 
větrem, ohněm, bleskem atd. To je mimořádně nebezpečné a mělo 
by to být provedeno profesionálními ošetřovateli stromů.
1.Vrubový zářez

Udělejte zářez s hloubkou 1/3 průměru stromu v pravém úhlu ke 
směru pádu. Nejprve proveďte spodní horizontální řez. Tím se 
zabrání zaseknutí pilového řetězu nebo vodicí lišty při nastavení 
druhého řezu.

2. Hlavní řez
Hlavní řez proveďte nejméně o 50 mm výše než je horizontální 
vrubový zářez. Hlavní řez proveďte paralelně k horizontálnímu 
vrubovému zářezu. Hlavní řez vyřízněte jen tak hluboko, aby 
ještě zůstal stát můstek (srážecí pás), který může působit 
jako závěs. Můstek zabraňuje tomu, aby se strom otočil a padl 
nesprávným směrem.
Můstek nepřeřezávejte.
Když se hlavní řez přiblíží k můstku, strom by měl začít padat. 
Pokud existuje nebezpečí, že strom nespadne v požadovaném 
směru nebo se zpětně nakloní a pilový řetěz se zasekne, zas-
tavte řezání před tím, než je hlavní řez zcela proveden a použijte 
dřevěné, plastové nebo hliníkové klíny, abyste řez rozšířili a 
strom nechali padnout v požadovaném směru pádu.
Jakmile strom začne padat, vytáhněte pilu z řezu, vypněte 
motor, odstavte řetězovou pilu a pak opusťte prostor naplá-
novanou ústupovou cestou. Dávejte pozor na padající větve a 
nezakopněte.
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Odstranění kořenových výstupků
Kořenový výstupek je velký kořen, který vyčnívá nad zemí z 
kmene stromu. Velké kořenové výstupky se musí před pokácením 
odstranit. Nejprve nařežte kořenový výstupek horizontálně a 
potom vertikálně. Odstraňte volný kořenový výstupek z pracovního 
prostoru. Po odstranění velkých kořenových výstupků dodržujte 
správný postup pro kácení stromu.

Odvětvení stromu
Odvětvení je odstranění větví pokáceného stromu. Při odvětvení 
nechte větší, dole ležící větve jako podpěry, aby strom zůstal nad 
zemí. Odstraňte menší větve jedním řezem. Větve, které jsou 
pod napětím, by měly být řezané zdola nahoru, aby se zabránilo 
zaseknutí řetězové pily.

Řezání kmene stromu na délku
Řezání na délku je řezání kmene stromu na kusy. Je důležité, abyste 
měli pevné postavení a Vaše hmotnost byla rovnoměrně rozložena 
na obě nohy. Pokud je to možné, kmen by měl být zvednutý a 
podepřený větvemi, kmeny nebo dřevěnými klíny. Postupujte podle 
následujících pokynů, abyste si usnadnili řezání: Pokud je kmen 
podepřen po celé délce, je řezaný shora (horní řez). Pokud je kmen 
podepřen na jednom konci, řežte přes jednu třetinu průměru ze 
spodní strany (spodní řez). Potom proveďte konečný řez jako horní 
řez, který zasáhne přesně do prvního řezu.
Postupujte podle jednoduchých pokynů na jednoduché řezání. Když 
je kulatina podepřena po celé své délce, je řezaná shora (horní řez).
Když je kulatina podepřena na jednom konci, vyřízněte 1/3 
průměru ze spodní strany (spodní řez). Potom proveďte hotový řez 
pomocí horního řezu, abyste se napojili na první řez.
Pokud je kmen podepřen na obou koncích, řežte přes jednu třetinu 
průměru z horní strany (horní řez). Potom proveďte konečný řez 
jako spodní řez přes spodní 2/3, který zasáhne přesně do prvního 
řezu.
Při řezání na délku ve svahu vždy stůjte na vyšší straně směrem 
od kmene. Pokud si chcete udržet úplnou kontrolu na konci řezu, 
snižte řezný tlak směrem ke konci řezu bez uvolnění Vašeho 
pevného sevření kolem rukojeti řetězové pily. Nedovolte, aby se 
řetěz dostal do kontaktu se zemí. Po ukončení řezu počkejte, dokud 
se pilový řetěz nezastaví, pak můžete s řetězovou pilou hýbat. Před 
přesunem od jednoho stromu ke druhému stromu vždy vypněte 
motor.

Řezání napjatého dřeva
Napjaté dřevo je kmen, větev, zakořeněný pařez nebo výhonek, 
který je ohnutý pod napětím jiným dřevem a rychle se vrátí zpět, 
když se jiné dřevo řeže nebo odstraňuje.
Při kácení stromu je velmi pravděpodobné, že zakořeněný pařez 
se rychle vrátí zpět do své vzpřímené polohy, když se kmen oddělí 
při zkracování délky od pařezu. Dávejte pozor na napjaté dřevo, 
protože je velmi nebezpečné.
VAROVÁNI! Napjatá dřeva jsou nebezpečná a mohou udeřit 
do pracovníka obsluhy, což způsobí, že ztratí kontrolu nad 
řetězovou pilou. Mohlo by to vést k vážnému nebo smrtel-
nému zranění pracovníka obsluhy. Toto by měli provádět 
vyškolení uživatelé.

DOPLŇKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

V některých regionech může být používání tohoto stroje omezeno 
předpisy. Nechte si poradit na svém místně příslušném úřadě.
Nikdy nedovolte používat tento stroj dětem nebo osobám, které 
nejsou seznámeny s těmito pokyny. Místní legislativa upravuje 
minimální věk uživatele.
Před každým použitím se ujistěte, že všechny ovládací prvky a 
všechna bezpečnostní zařízení fungují správně. Stroj nepoužívejte, 
pokud spínač „vyp“ nezastaví motor.
Nenoste volné oblečení, krátké kalhoty nebo šperky jakéhokoliv 
druhu.
Zabezpečte dlouhé vlasy tak, aby byly nad úrovní ramen, aby se 
zabránilo jejich zamotání v pohyblivých částech.
Dejte si pozor na odhazované, létající nebo padající předměty. 
Všechny okolostojící osoby, děti a zvířata držte ve vzdálenosti 
nejméně 15 m od pracovního prostoru.
Nepracujte při slabém osvětlení. Pracovník obsluhy potřebuje jasný 
pohled na pracovní prostor k identi�kaci potenciálních nebezpečí.
Používání ochrany sluchu snižuje schopnost slyšet varování (výkřiky 
nebo poplachy). Pracovník obsluhy musí věnovat zvýšenou pozorn-
ost tomu, co se děje v pracovním prostoru.
Používání podobných nástrojů v blízkosti zvyšuje riziko poškození 
sluchu a potenciál pro vstup dalších osob do pracovního prostoru.
Udržujte pevné postavení a rovnováhu. Nedělejte přesahy.
Dělání přesahů může mít za následek ztrátu rovnováhy a může 
zvýšit riziko zpětného rázu.
Udržujte všechny části vašeho těla mimo jakékoliv pohybující se 
části.
Před každým použitím zkontrolujte řetězovou pilu. Zkontrolujte 
správnou funkčnost všech ovládacích prvků včetně brzdy řetězu. 
Zkontrolujte, zda upevňovací prostředky nejsou uvolněné, zda jsou 
všechny ochranné kryty a rukojeti správně a bezpečně připojeny. 
Před použitím odstraňte jakékoliv poškozené části.
Neupravujte stroj žádným způsobem ani nepoužívejte části a 
příslušenství, které nejsou doporučeny výrobcem.
VAROVÁNI! Pokud stroj spadne na zem, utrpí silný náraz 
nebo začne neobvykle vibrovat, okamžitě zastavte stroj a 
zkontrolujte poškození nebo identi�kujte příčinu vibrací.
Jakékoliv poškození by mělo být řádně opraveno nebo 
vyměněno servisní stanicí MILWAUKEE.
Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. 
Milwaukee nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u 
vašeho obchodníka s nářadím.Náhradní akumulátor neskladujte 
s kovovými předměty, nebezpečí zkratu.
Akumulátor systému M18 nabíjejte pouze nabíječkou systému M18. 
Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.
Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékat 
kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě zasažená místa 
omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po 
dobu alespoň 10min.omývat a neodkladně vyhledat lékaře.

ZBÝ VA JÍCÍ RIZIKA

Dokonce ani při řádném používání výrobku podle předpisů se nedají 
zcela vyloučit zbývající rizika. Při používání mohou vzniknout násle-
dující rizika, a proto by obsluha měla dodržovat následující pokyny:
• Zranění způsobeno vibracemi 

Vždy používejte správný nástroj pro daný úkol. Používejte určené 
rukojeti. Omezte pracovní dobu a expozici.

Česky

Čes
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Česky

Čes

• Poškození sluchu v důsledku expozice hluku 
Používejte ochranu sluchu a omezujte expozici.

• Zranění způsobeno kontaktem s odkrytými pilovými zuby řetězu
• Zranění způsobeno vyvrženými kusy obrobku (dřevěné třísky, 

úlomky)
• Zranění způsobeno prachem a částicemi
• Zranění kůže způsobeno kontaktem s mazivy
• Části vyvržené z řetězu pily (nebezpečí pořezání/vstřikování)
• Nepředvídatelný, náhlý pohyb nebo zpětný ráz vodicí lišty 

(nebezpečí pořezání)“

SNÍŽENÍ RIZIKA
• Byla vydána zpráva o tom, že vibrace z ručních nástrojů mohou 

přispět ke vzniku stavu nazývaného Raynaudův syndrom 
u některých jedinců. Příznaky mohou zahrnovat brnění, 
znecitlivění a blednutí prstů, obvykle zřejmé po expozici chladu. 
Zdá se, že dědičné faktory, expozice účinkům chladu a vlhkosti, 
dieta, kouření a pracovní postupy přispívají k rozvoji těchto 
příznaků. Existují opatření, která může pracovník obsluhy 
přijmout pro snížení účinků vibrací:

• Mějte své tělo v teple i v chladném počasí. Během práce 
používejte rukavice, abyste udržovali ruce a zápěstí v teple.

• 
• Dělejte si časté pracovní přestávky. Omezte množství expozice 

za den.
• Ochranné rukavice, které jsou k dispozici od profesionálních 

maloobchodníků s řetězovými pilami, jsou navrženy speciálně 
pro použití řetězové pily a poskytují ochranu, dobré uchopení a 
také snižují vliv vibrací rukojeti. Tyto rukavice by měly vyhovovat 
normě EN 381-7 a musí mít označení CE.

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z příznaků tohoto stavu, ihned 
přerušte používání a navštivte svého lékaře.

VAROVÁNI!  Zranění mohou být způsobena nebo zhoršena 
dlouhodobým používáním nástroje. Pokud používáte jakýkoli 
nástroj prodlouženou dobu, zajistěte, abyste si dělali pravidelné 
přestávky.

OBLAST  VYUŽITÍ
Bezšňůrová řetězová pila je určena pouze pro použití venku.
Z bezpečnostních důvodů musí být řetězová pila dostatečně kontro-
lována pomocí neustálého obouručního provozu.
Řetězová pila je určena k řezání větví, kmenů, kulatiny a trámů s 
průměrem určeným řeznou délkou vodicí lišty. Je určena pouze k 
řezání dřeva. Mají ji používat pouze dospělí, kteří absolvovali odpo-
vídající školení o nebezpečích a preventivních opatřeních/krocích, 
které je třeba provést během používání řetězové pily.
Nepoužívejte řetězovou pilu na žádné jiné účely než ty výše 
uvedené. Nesmí se používat v rámci profesionální péče o stromy. 
Řetězovou pilu nesmí používat děti ani osoby, které nenosí 
potřebné osobní ochranné prostředky a oblečení.
VAROVÁNI! Při používání této řetězové pily je třeba 
dodržovat bezpečnostní pravidla. Pro svou vlastní 
bezpečnost a bezpečnost třetích osob si před použitím 
řetězové pily přečtěte tyto pokyny. Měli byste absolvovat 
profesionálně organizovaný kurz o bezpečném používání, 
preventivních opatřeních, první pomoci a údržbě řetězové 
pily. Prosím, uschovejte si pokyny pro pozdější použití.

VAROVÁNI! Řetězové pily jsou potenciálně nebezpečné nást-
roje. Nehody spojené s použitím řetězových pil často vedou 
ke ztrátě končetin nebo k smrti. Avšak nejen řetězová pila 
představuje nebezpečí. Padající větve a stromy a valící se 
kulatina mohou zabíjet. Nemocí napadené nebo hnilobné 
dřevo představuje další nebezpečí. Měli byste posoudit 
svou schopnost bezpečně dokončit úkol. Pokud existují 
nějaké pochybnosti, nechte to na profesionálního pilaře 
stromů.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

MONTÁ Ž

Montáž řetězu pily a vodící lišty

VAROVÁNI!  Pokud jsou některé části poškozeny 
nebo chybí, nepoužívejte stroj, dokud se části nevymění. 
Nedodržení tohoto varování může způsobit vážné zranění 
osob.
Nezapomeňte odstranit akumulátor. Používejte ochranné rukavice!
1. Odstraňte montážní matice lišty s použitím dodaného kombi-
novaného klíče.
2. Odstraňte kryt řetězu.
3. Nasaďte řetěz ve správném směru na lištu a přesvědčte se, že 
vodicí články jsou zarovnány v drážce lišty.
4. Připojte lištu k řetězové pile a oviňte řetěz kolem hnacího 
ozubeného kola.
5. Vyměňte kryt řetězu a montážní matice lišty.
6. Rukou přišroubujte montážní matice lišty. Lišta se musí volně 
pohybovat při nastavení napnutí řetězu.
7. Nastavte napnutí řetězu. Viz část „Nastavení napnutí řetězu“.
8. Držte hrot vodicí lišty nahoru a bezpečně utáhněte montážní 
matice lišty.

VAROVÁNI!  Řetěz pily je ostrá. Při údržbě řetězu vždy 
používejte ochranné rukavice.

Nastavení napnutí řetězu
Před prováděním jakýchkoliv prací na řetězové pile vyberte 
akumulátorový článek.
Pro zvýšení napnutí řetězu otočte napínací šroub řetězu ve směru 
hodinových ručiček a často kontrolujte napnutí řetězu. Pro snížení 
napnutí řetězu otočte napínací šroub řetězu proti směru hodino-
vých ručiček a často kontrolujte napnutí řetězu.
Napnutí řetězu je správné, když je mezera mezi řeznou částí v 
řetězu a lištou přibližně 6,8 mm. Zatáhněte řetěz uprostřed spodní 
strany lišty směrem dolů (pryč od lišty) a změřte vzdálenost mezi 
lištou a řezacími částmi řetězu.Upevněte montážní matice lišty 
otočením proti směru hodinových ručiček.
Poznámka  Nepřetěžujte řetěz - nadměrné napnutí způsobí 
nadměrné opotřebení a sníží životnost řetězu a může poškodit lištu. 
Během úvodního používání by se nové řetězy mohly roztáhnout a 
uvolnit. Během prvních dvou hodin používání vyberte akumuláto-
rový článek a často kontrolujte napnutí řetězu.Teplota řetězu se 
během běžného provozu zvyšuje, čímž se řetěz roztáhne. Kontro-
lujte často napnutí řetězu a podle potřeby upravte. Řetěz napnutý 
za tepla může být při ochlazení příliš těsný. Ujistěte se, že napnutí 
řetězu je správně nastaveno tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
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PROVOZ

Přidání mazacího oleje řetězu
VAROVÁNI! Nikdy nepracujte bez maziva řetězu. Pokud 
řetěz pily pracuje bez maziva, může dojít k poškození vodící 
lišty a řetězu pily. Je nezbytné často kontrolovat hladinu 
oleje v ukazateli hladiny oleje a před zahájením používání 
řetězové pily.
Nádržku udržujte naplněnou na více než ¼ objemu, abyste zajistili 
dostatek oleje pro danou úlohu.
Poznámka Při prořezávání stromů se doporučuje použít řetězový 
olej na rostlinné bázi. Minerální olej může poškodit stromy. Nikdy 
nepoužívejte odpadní olej, automobilový olej nebo velmi husté 
oleje. Mohlo by dojít k poškození řetězové pily.Vyčistěte povrch 
kolem uzávěru oleje, abyste zabránili znečištění.
1. Odšroubujte a odstraňte uzávěr z olejové nádrže.
2. Olej nalijte do olejové nádrže a sledujte ukazatel hladiny oleje.
3. Uzávěr oleje dejte zpět a utáhněte. Otřete jakékoliv rozlití.

Držení řetězové pily
Vždy držte řetězovou pilu pravou rukou na zadní rukojeti a levou 
rukou na přední rukojeti. Uchopte obě rukojeti palci a ostatními 
prsty obepínajícími rukojeti.

Startování řetězové pily
Před nastartováním řetězové pily byste měli instalovat akumuláto-
rový článek do řetězové pily a ujistit se, že brzda řetězu je v provozní 
poloze zatažením páčky brzdy řetězu/ochranného krytu ruky 
směrem k přední rukojeti.
Startování řetězové pily

Kontrola a obsluha brzdy řetězu
Aktivujte řetězovou brzdu tím, že levou ruku otočíte okolo přední 
rukojeti. Stiskněte páku řetězové brzdy/ochranu ruky pomocí 
hřbetu Vaší ruky směrem k vodící liště, zatímco se řetěz rychle 
pohybuje. Ujistěte se, že jsou obě ruce vždy na rukojetích.
Resetujte brzdu řetězu zpět do provozní polohy tím, že uchopíte 
horní část páčky brzdy řetězu/ochranného krytu ruky a potáhnete 
směrem k přední rukojeti, dokud neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNI! Pokud brzda řetězu ihned nezastaví řetěz 
nebo pokud brzda řetězu nezůstane v provozní poloze bez 
pomoci, přineste před použitím řetězovou pilu do servis-
ního střediska MILWAUKEE na opravu.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při skladování vždy zlehka namažte řetěz olejem, abyste zabránili 
vzniku rzi. Při skladování vždy vyprázdněte olejovou nádrž, abyste 
předešli úniku.
Zastavte stroj, vyjměte baterii a nechte vychladnout před 
uskladněním nebo přepravou.
Vyčistěte všechny cizí materiály ze stroje. Stroj uchovávejte 
na chladném, suchém a dobře větraném místě, které je dětem 
nedostupné.Uchovávejte mimo dosah korozivních látek, jako jsou 
například zahradní chemikálie a odmrazovací soli. Neskladujte 
venku.
Před uskladněním stroje nebo během přepravy namontujte kryt 
vodicí lišty.

Při přepravě ve vozidlech zajistěte stroj proti pohybu nebo pádu, 
aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození stroje.

ÚDRŽBA

VAROVÁNI! Používat výhradně příslušenství Milwaukee a 
náhradní díly Milwaukee. Pokud tak neučiníte, může to způsobit 
možné zranění, přispět k slabému výkonu a může udělat vaši 
záruku neplatnou. 
Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly 
Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v 
autorizovaném servisu (viz.“Záruky / Seznam servisních míst)

VAROVÁNI! Servis vyžaduje mimořádnou péči a znalosti a měl 
by být prováděn pouze kvali�kovaným servisním technikem. Pro 
servis doporučujeme, abyste stroj přinesli do nejbližší servisní 
stanice MILWAUKEE k provedení opravy. Při servisu používejte 
pouze identické náhradní díly.VAROVÁNI!Před nastavením, údržbou 
nebo čištěním vyjměte baterii. Selhání v tomto může mít za 
následek vážné zranění osob.Můžete provést pouze nastavení nebo 
opravy popsané v tomto manuálu. Pro jiné opravy se obraťte na 
autorizovaného servisního zástupce.
Důsledky nesprávné údržby mohou způsobit, že brzda řetězu a další 
bezpečnostní prvky nebudou fungovat správně, čímž se zvyšuje 
potenciál vážného zranění.
Mějte svou řetězovou pilu profesionálně udržovanou a bezpečnou. 
• Bezpečné naostření řetězu je úkol vyžadující dovednosti. Proto 
výrobce důrazně doporučuje, aby byla opotřebovaná nebo tupá 
řetěz nahrazena novou, dostupnou u vašeho servisního zástupce 
společnosti MILWAUKEE. Číslo dílu je k dispozici v tabulce speci�kací 
výrobku v této příručce.
Postupujte podle pokynů na mazání a kontrolu a nastavení napnutí 
řetězu.
Po každém použití stroj vyčistěte měkkým suchým hadříkem.
Odstraňte všechny třísky, nečistoty a úlomky v úložišti baterie.
Kontrolujte všechny matice a šrouby v pravidelných intervalech 
z hlediska bezpečnosti, abyste zajistili, že stroj je v bezpečném 
provozním stavu. Kterákoliv poškozená část by měla být řádně 
opravena nebo vyměněna servisní stanicí MILWAUKEE.
Výměna vodicí lišty a řetězu pily
Používejte ochranné rukavice.
1. Odstraňte montážní matice lišty s použitím dodaného kombi-
novaného klíče.
2. Odstraňte kryt řetězu.
3. Nasaďte řetěz ve správném směru na lištu a přesvědčte se, že 
vodicí články jsou zarovnány v drážce lišty.
4. Připojte lištu k řetězové pile a oviňte řetěz kolem hnacího 
ozubeného kola.
5. Vyměňte kryt řetězu a montážní matice lišty.
6. Rukou přišroubujte montážní matice lišty. Lišta se musí volně 
pohybovat při nastavení napnutí řetězu.
7. Nastavte napnutí řetězu. Viz část „Nastavení napnutí řetězu“.
8. Držte hrot vodicí lišty nahoru a bezpečně utáhněte montážní 
matice lišty.
VAROVÁNI! Tupý nebo nesprávné naostřený řetěz může 
během řezání způsobit nadměrné otáčky motoru, což může 
vést k vážnému poškození motoru.

Česky

Čes
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VAROVÁNI! Nesprávné naostření řetězu zvyšuje potenciál 
zpětného rázu.
VAROVÁNI! Zanedbání výměny nebo opravy poškozeného 
řetězu může způsobit vážné zranění.
VAROVÁNI! Řetěz pily je ostrá. Při údržbě řetězu vždy 
používejte ochranné rukavice.
Kontrola a čištění brzdy řetězu
Vždy udržujte mechanizmus brzdy řetězu čistý pomocí jemného 
kartáčování spoje.
Po čištění vždy zkontrolujte výkon brzdy řetězu..
Další informace naleznete v části „Kontrola a obsluha brzdy řetězu“ 
v této příručce.

Plán údržby
Denní kontrola
Mazání lišty  Před každým použitím
Napnutí řetězu  Před každým použitím a častěji
Ostrost řetězu  Před každým použitím, vizuální 
kontrola
Pro poškozené části  Před každým použitím
Pro uvolněné upevňovací prostředky  Před každým použitím
Funkce brzdy řetězu  Před každým použitímKontrola a 
čištění
Vodící lišta   Před každým použitím
Kompletní pila  Po každém použití
Brzda řetězu   Každých 5 hodin provozu

Náhradní díly (Lišta a řetěz)
Výrobce MILWAUKEE OREGON
Řetěz 4932464873 90PX056G
 Vodící lišta 4931469379 MLEA041
Řetěz musí být vybavena lištou od stejného výrobce podle výše 
uvedených kombinací.

Montážní rozvrhový pohled
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací 
o typu a čísle přímo servis a nebo výrobce, Techtronic Industries 
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

 AKUMULÁTORY

Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znovu nabít.
Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před 
dlouhým přehříváním na slunci či u topení.
Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.
Pro optimální životnost je nutné akumulátory po použití plně dobít.
K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabití 
vyjmout z nabíječky.
 Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní: Skladujte 
akumulátor v suchu při cca 27°C. Skladujte akumulátor při cca 30%-
50% nabíjecí kapacity. Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 
měsíců.
V nabíjecím postu nabíječky neskladujte kovové předměty, 
nebezpečí zkratu.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU

Při přetížení akumulátoru prostřednictvím příliš vysoké spotřeby 
proudu, např. extrémně vysoké krouticí momenty, uvíznutí nasazo-
vaného nářadí, prudké nečekané zastavení nebo zkrat, se elektrické 
nářadí na 2 sekundy zastaví a samostatně se vypne. 

PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ

Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod 
přepravu nebezpečného nákladu.
Přeprava těchto baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, 
vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.
Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po 
komunikacích.
Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím 
přepravních �rem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného 
nákladu. Přípravu k vyexpedování a samotnou přepravu smějí 
vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na celý proces se musí 
odborně dohlížet.
Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:
Zajistěte, aby kontakty byly chráněné a izolované, aby se zamezilo 
zkratům. Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámci balení 
nemohl sesmeknout. Poškozené a vyteklé baterie se nesmějí 
přepravovat. Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní 
�rmu.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že produkt popsán 
v části „Technické údaje“ splňuje všechna příslušná ustanovení 
směrnic 
2011/65/EU (RoHS) 
2006/42/ES 
2014/30/EU 
a byly použity následující harmonizované normy 
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-13:2009/A1:2010
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015 
EN 50581:2012
Naměřená hladina akustického výkonu: 97,69 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu: 100 dB(A)

Postup posouzení shody podle 2000/14/ES pozměněný a doplněný 
směrnicí 2005/88/ES k Příloze V.

 Winnenden, 2018-04-25

Alexander Krug / Managing Director
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
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SYMBOLY

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný  akumulátor.

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k 
používání.
Noste ochrannou přilbu. 
Používejte chrániče sluchu ! 
Používejte ochranné brýle.

Noste vždy ochranný oděv a pevnou obuv.

Používejte bezpečnostní obuv s ochranou proti 
pořezání, tlustou podrážkou a ocelovou špičkou!

Používejte ochranné rukavice!

Nevystavujte stroj dešti.

Dávejte pozor na zpětný ráz řetězové pily a vyhýbejte 
se kontaktu s hrotem lišty

Nepoužívejte jen s jednou rukou

Vždy používejte řetězovou pilu se dvěma rukama

EDITION : A

941300087018237005

0.5 g

50# UL silver foil

Matt PP

Permanent Acrylic     Removeable Acrylic
Other

CM00xxx

Tony Zhou
2018.01.11

01

Black+PMS152C+PMS2945C +Milwaukee Tool Red

018237005(M18 FCHS-0 EMEA) warning label Description:

MODEL NO

WEIGHT

VENDOR

PART NO

ITEM ID

REV.SIZE

SCALE : 100%

Approved By:
Graphic Designer

Approved By:
Electrical Engineer

Approved By:
Quality Assurance

Approved By:
Chief Designer / Eng, Manager

MATERIAL

ECN#

CORE:

LAMINATION:

ADHESIVE:
COLOR

< 110 mm
Single Row

ECN-CMXXXX

137.8x13.5(+/-0.2) mm

SAP PN :  4931 4678 44

Nastavte brzdu řetězu do polohy RUN.

EDITION : A

941300087018237005

0.5 g

50# UL silver foil

Matt PP

Permanent Acrylic     Removeable Acrylic
Other

CM00xxx

Tony Zhou
2018.01.11

01

Black+PMS152C+PMS2945C +Milwaukee Tool Red

018237005(M18 FCHS-0 EMEA) warning label Description:

MODEL NO

WEIGHT

VENDOR

PART NO

ITEM ID

REV.SIZE

SCALE : 100%

Approved By:
Graphic Designer

Approved By:
Electrical Engineer

Approved By:
Quality Assurance

Approved By:
Chief Designer / Eng, Manager

MATERIAL

ECN#

CORE:

LAMINATION:

ADHESIVE:
COLOR

< 110 mm
Single Row

ECN-CMXXXX

137.8x13.5(+/-0.2) mm

SAP PN :  4931 4678 44

Nastavte brzdu řetězu do polohy BRAKE.

Otočením nastavte napnutí řetězu

Směr chodu řetězu

V Napájení V~

Stejnosměrný proud

v0 Řetězová rychlost v nezatíženém stavu

Zaručená hladina akustického výkonu 100 dB(A)

Elektrická zařízení, baterie/akumulátory se nesmí 
likvidovat společně s odpadem z domácností. 
Elektrická zařízení, baterie/akumulátory je třeba 
sbírat odděleně a odevzdat je v recyklačním podniku 
na ekologickou likvidaci. Na místních úřadech nebo 
u vašeho specializovaného prodejce se informujte na 
recyklační podniky a sběrné dvory.

Značka CE

UkrSEPRO značka shody

Euroasijská značka shody
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