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SAFETY SYMBOLS I BEZPEĆNOSTNI SYMBOLY I BEZPEĆNOSTI%IE
SYMBOLY I SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA I JELEK A GEPEIU

EN CS SK PL HU
Używaj swojej

Your machine must
yźś stroj musi yś stroj musi być

maszyny zachowując

be used with care, bt proyozoyźn preyźdzkoyan
odpowiednie środki A gdpet fokozott

Therefore, stickers
s nejyyśśi s najyyśou

ostrozności. Na figyelemmel keli

haye been placed
opatrnosti. opatrnosćou.

urządzeniu zostały uzemeltetni.

on the rnachine,
Z tąchto dgyodg Z tchto dayodoy

umieszczone naklejki A gdpen cimkćk

to remind you
je stroj opatfen je stroj opatren

ostrzegawcze figyelmeztetik

pictorially of main
samolepkami tak, samolepkami tak,

informacyjne, a felhasznźlót

precautions to
aby upozornily aby upozornili

by przypominać a lehetsdges

take during unu.
obsiuhu na obsluhu na druh

ci o koniecznych yeszlyekre.

Their meaning
druh nebezpeći. nebezpećenstya.

wczasie użytkowania A cimkdk

explained below. Jejich yznam je Ich yznam je
urządzenia środkach jelentósńt lent

yysyątlen niże. yysyetlen niżśie.
ostrożności. Ich taiźija meg.
znaczenie zostało
wyjaśnione poniżej.

These stickers
Samolepky jsou Samolepky ssi

e naklejki są

are considered
soućsti stroje sdćasćou stroju

przewidziane jako A cimkćk a gńp

asa part of a nesmji bt za a nesmći być za
stałe elementy twojego elyźlaszthatatlan

the machine and
żźdnch okolnosti źiadnych okolnosti

urządzenia i nie mogą rdszei, azokat

cant be in any
snirnźny. odstrnenń.

w zadnyrn wypadku eltźyolitani tilos.

case remoyed from UP0ZORNęN[: UPOZORNENIE: być odklejone. FlGYELMEZTETS!

the machine.
Udrźujte lidrźujte

OSTRZEZENIE: A biztonsgi

WARNING: Keep
bezpeśnostni bezpećnostnd

Pamiętaj by cimkdket tartsa

the safety signs
śtitky na stroji śtitky na stroji

wszystkie etykiety tiszta ds olyasható

clear and yisible
ćistd a yiditelnd. ćistd a yiditelbd.

bezpieczeństwa llapotban.

on the equipment yymdąte yymeńte
znajdujące się na Amennyiben

Replace the safety
bezpećnostni bezpećnostnd

urządzeniu były a cimke megsdrdlt

signs if they are
śtitky, pokud śtitky, ak

czyste i widoczne. yagy hiźnyzik,

missing or illegible. chybi nebo jsou chbaji alebo s
Wymień etykiety akkor ragasszon

nećitelnd. nećitatend,
bezpieczeństwa, gdy fel.
są one nieczytelne.

Proper
interpretation of

Sprźynź Sprźyna A cimkók

these symbols
interpretace tdchto interpretcia tchto Poprawne zrozumienie megfeleló

will allow you
symboló Vźm symboloy Vdm tych symboli pozwoli drtelmezdse

to operate
umoźni pracoyat umożni pracoyać lepiej i bezpieczniej segitsdget nydjt

the product
se strojem Idpe so strojom leptie obsfugiwać urządzenie. a gdp biztonsźgos

better and safer a bezpećndji. a bezpeśnejtie. Należy się z nimi ds szablyszerQ

Please study them
Prostudujte si je Preftudujte si ich zapoznać i zapamiętać haszndlatdhoz.

and learn their
prosim a naućte se prosim a naufte sa ich znaczenie. Figyelmesen

meaning.
jejich yznam. ich yznam. olyassa el a cimke.

4/140 HEII1T
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Podane poniżej
The following Nasledujici Nasledujuce A koyetkezo

symbole ostrzegawcze
warning symbols yaroyne syrnboly yaroyne syrnboly przypominają

figyelmeztetojeiek

are to remind pripominaji pripominaju . olyan biztonsagi
o prewencyjnych .„

you of the safety preyentiyni preyentiyne zasadach
eloirasokra hiyjak

precautions you bezpećnostni bezpećnostnd „ fel a figyelmt
bezpieczenstwa

should take when zasady, ktere je zasady, ktore je - . arnelyeket a gep
ktore muszą byc

operating the nutno pn proyozu nutne pn preyadzke hasznalata soran
przestrzegane podczas

machina, stroje dodrzoyat. stroja dodrzoyat. be kei! tartani.
pracy maszyny.

O . .

„ Olyassa e!
Read the Ctete nayod na Citajte nayod na Proszę przeczytac

L -„ . .
. a hasznalati

instruction manual. pouziti. obsluhu. instrukcję obsługi. -

utmutatot!

Hasznljon

Usa eye, ear Poużiyejte ochranu Pouźiyajte ochranu Noś ochronę oczu
ydd6szemuyeget!
Munka kozben

protection. oci, usil 0Cl, usi! i słuchu! hasznijon
fjiiyfd6t.

O Wear protectiye Pouźiyejte Pouźiyajte ochran- Używać rękawic yddókesztya hasz

gloyes ochranny rukayice nć rukayice ochronnych. nźlata kotelezó!

Hasznź!jon

43
. Noste .. ..

Wear non-slip . Noste protismykoyu Nosic antyposlizgowe megfelelo
protismykoyou .

safety shoes. - bezpecnostnu obuy. obuwie ochronne. cipotami oyja a
bezpecriostni obuy. labat

„O . Wear protectiye Noste ochrann Noste ochrann yiseljen megfeleló
Nosic odziez ochronną

clothes oblek oblak yedoruhat.

Keep other peopje Udrżujte osoby Udnżujte osoby Osoby i zwierzęta A gyerekeket s a

and domestic a domźci zy!fata a domźce zyieratż domowe muszą hziźIIatokat

animais ata safe y bezpećnf y bezpećnej przebywać w tartsa biztonsźgos

distance. yzdlenosti. yzdialenosti. bezpiecznej odległości. tyolsźgban.

Riziko popżlenin. . . „

Riziko popalenin . Egesi seru!es
Risk oł burns. Keep Udrzujte .

. Ryzyko poparzenia.

A .

Udrzujte bezpecnu . yeszeiye. Tartson
sałaty distance bezpecnou .

. Zachowuj bezpieczną
yzdialenost od .. megfeleio

„„ from hot parts of yzdalenost od odległosc od gorących
— . horucich casti . .

. tayoisagot a forro
the machina. horkych casti częsci urządzenia.

stroja. alkatreszaktol,
stroje.

- Keruije a
Zabrante Zabrante . - .

Preyent fire from . -. .. Unikac materiałow gyulekony
yzniku pozaru yzniku poziaru

combustible - . palnych aby nie doszło ariyagokat,
od horlayeho od honiayeho

materia! .. .. do pozaru elozze mag a tuz
materialu materialu „ -keletkezesat

A . yigyzatl

/ ! Attentionl „ Uwaga! Uderzenie

Kickback”
Pozor! Zpetny raz! Pozor! Spatny raz! wsteczne

yisszariigas

Hrozi yeszely felreppeno,
nebezpecenstyo Niebezpieczenstwo

„ \ Risk of njury Nebezpeci poraneni . . . yagy elpattano
I. \„ .

poranenia zranienia przez
ejected parts. yymrstenymi castrrii . - . .

. targyak miatt.
odletujucirni wyrzucone częscil
- „ .

Serulesyeszely!
castami.
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Cham speed (at
max power)

Weight

Disconnect tlie

tj— spark plug before
performing any
seryice on the
machine,

Rychlost etńzu (prl Rchlos rećaze (pn
max. ykonu) max. ykone)

yha Vźha

Nebezpećf ohrożeni
Nebezpećenstyo

żiyota prl zasażenf
ohrozenia żiyota

elektnickm
zósahom el.

proudem Zdrźujte
pródom! Zdrźujte

se minimźlnk 10 na minimźlne 10

m od dżlkoych
m od dial”koyńho

yedeni. nadzemnńho
yedenia.

Misto k dop!nńni
Miesto na

tetńzoyćho oleje
dopinenie
reazoyćho oleja

Nie używaj tego
urządzenia w deszczu
i nie pozostawiaj go na,
zewnątrz jeżeli pada
deszcz.

Długość listwy.

Ciężar

Przed rozpoczęciem
pracy przy urządzeniu,
wyłączyć silnik

i odłączyć przewód
świecy zapłonowej!

Uwaga! Nie należy
używać urządzenia
w zamkniętych,
lub niewłaściwie
wietrzonych
pomieszczeniach.
Niebezpieczeństwo
zatrucia.

Uwaga
niebezpieczeństwo
zagrożenia życia
porażeniem przez
prąd elektrycznyl
Należy zachować
minimalną odległość
10 m od przewodów
elektrycznych.

A kńsztlńket
esóben ne
hasznźlja ńs ne
hagyja kinn az
esón.

Vezetólap hossza

Tómeg

A gńp jayitźsakor
kapcsolja ki a
motort s yegye le a
gyertyźról a kźbelt!
A mozgó rńszek
balesetyeszńlyesek!

yigyźzat! Ne
hasznżlja a
gąpet zźrt yagy
rosszul szellózó
helyisńgekben.
Mrgezćs yeszólye.

Elektromos
żramiitńs yeszźlye!
Tartózkodjon
min. 10 m- re a
magasfeszóltsńgó
yezetćkektól.
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Petrol in a fire
. hazard and can

explode. Smoking
and open fire are
prohibited.

Benzin je hof!ayina Benzin je horrayina Benzyna jest substancją A benzin nagyon

a móźe explodoyat.
a móźe explodoyaf. palną i może gyólńkony ńs

Koureni a pouźmyżnm Fajćenie eksplodować. Palenie robbanźsyeszńlyes.

oteytenńho obną je
a pouźiyanie papierosów i używanie Dohźnyzźs ńs nyilt

zakźzżno.
otyorenńho ohńa je otwartego ognia jest lźng hasznżlata
zakźzanń. zabronione. tilosl

Use both hands
when using S fetzoyou pilou Prl prźci drźte
chainsaw protection pracujte yźdy pilu peyne oboma
when operating the dyąrna rukama. rukami.
chainsaw.

Do not use this Nepouźiyejte tento Nepouźiyajte tento
product in the ram pOstroj y deśti, pristroj y daźdi,
on !eaye outdoors ani nenechźyejte ani nenechźyajte
while it in raining. yenku, pokud prśi. yonku, pokial” prśi.

„„.„ Cham bar length Dńlka liśty Dlźka liśty

Piłę łańcuchową A lźncfórósszel
trzymać podczas pracy mindig kńt kązzel
zawsze w obu rękach. dolgozzon.

ŁncsebessńgPrędkość łańcucha
(max. fordulatszżm(podczas maks. mocy).
mellett)

Płed praci na stroji Pred prżcou na
yypnte motor stroji yypnite motor
a odpojte kabel a odpojte kóbel
syfćky! syiećkyl

Pozon!
Nepouźfyejte stroj
y uzayfench, nebo
śpatnń yktranch
prostorch.
Nebezpeći otrayy.

Pozon!
Nepouź(yajte
stroj y uzayretich
pniestoroch! l
Nebezpećenstyo
otrayy!

Do not use the
appliance in ciosed
on poorly yentilated
enyironments. Risk
of breathing in
toxic gases!

Danger of death by
electrocution! Keep
at least 10 m away
from power mes.

Cham oil inlet Miejsce do uzupełnienia A lźncolaj
oleju łańcuchowego. feltóltńsćnek helye
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. Oznakowanie .

On/Off switch Oznaceni yypinace Oznacenie yypinaca . Kapcsolok jelolese
o wyłącznika.

Misto pro cioplnEni
Miesto pre

. Miejsce do uzupełnienia
+ i 1 Euel inlet dopinenie pa?iyoyej . . . Uzemanyag

paliyoye smesi . mieszanki paliwa.
zmesi

Oznakowanie

Choke coritrol Ozriaceni sytice Oznacenie sytica Sziyato

RUN/START RUN/START RUN/START RUN/START

Oznaćenie
The indication Oznaceni .

. . Az olajsziyattyu
nastayoyacieho Oznakowanie miejsca

regarding the cham serizoyaciho mista . . .. . beallitasanak
miesta olejoyeho regulacji pompy oleju

oil adjuster nut olejoyeho cerpadla megjelolese
cerpadla

.

.
Motor l6kettr-

yolume oł engine Objem motoru Objem motora Pojemnosc silnika fogata

c .
.

. Motor maximlis
Max. engine power Max. yykon motoru Max. yykon motora Maks. moc silnika teljesitmćnye

Motor maximIis
fl0 Max. engine speed Max. otacky motoru Max. otacky motom Maks. obroty silnika fordulatszam

Manual starting Madlo startru Madlo ttartra Ręczne uruchamianie Kćzi nd(ts

C E
Product conforms Vrobek odpoyid yrobok zodpoyed .

A termćk
Produkt jest zgodny

to releyant EU prislusriym prislusnym az EK yonatkozo
normami UE.

standardu. standardum EU. standardom EU. szabyanyainak

LWA dane dotyczące
LWA Udaj hladiny Udaj o hiadine LWA akusztikus

LWA Data Lwa . . . . . poziomu cisnienia
akustickeho haku akustickeho yykonu riyomas Lwa dB

noise leyel in dB. Lwa y dR. Lwa y dR.
akustycznego Lwa ben.
wdB.

tAN
Identification dentifikaćn( fiulo dentifikaćn fisio Identyfikacja numeru Termk egyedi

Article Number yrobku yrobku artykułu azonositója

HECI1T®
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SPECIFICATIOIUS I SPECIFIKACE I ŚPECIFIKACIA I DANE
TECHNICZNE I SPECIFIKACIÓ

EN CS SK PL HU
Engine

Objem motoru Objem motora Pojemność A motor
26 cm3dispiacement silnika Ortartalma

Aircooled, Dyoudob, Motor Dyojtaktn, Dwusuwowy,
kótOtemó,single-cylinde jednoyólcoy, jednoyaIcoy, jednocylindrowy, egyhengeres,2-stroke chlazen chiaden chłodzony
lćghótósesyzduchem yzdacEorn powietrzem

Unieaded fuel Bezoloynaty BezoloynatV Benzyna
Ozemanyag tip.benzin s benzin s bezołowiowa zwith 2-stroke
- ólommentes Volejem pro 2T olejom pre 2T olejem dla 2T
benzinmotory motory silników

Fuel mixing Michaci pomór Mieśaci pomer Stosunek Az Uzemanyag
ratio the first paliya a oleje paliya a oleja . . ds olaj keyerósimieszalniczy paliwa20 hours of prynich 20 pr 20

preyódzkoych i olelu pierwszych arónya az 33 : 1
elsó 20operation proyoz. hodin

hodin 20 godz. robocz.
munkaóróban

Fuel mixing Michaci pomór Mieśaci pomer Stosunek Az Uzemanyagratio after paliya a oleje paliya a oleja mieszalniczy ds olaj keyerdsi
4020 hours of po 20 proyoz. po 20 prey. paliwa oleju po arónya 20operation hodinóch hodindch 20 godz. robocz. munkaóra utón

Recommended Doporućenć Odpor0ćanó
Zalecane oleje ajónlott olajak HECHT 2Tnil oleje oleje

Fuel tank Obsah paliyoyd Obsab paliyoyej Objętość Tartóly
0,65capacity nódrźe nódrźe zbiorniku paliwa kapacitósa

Enyironmentally Ekologick Ekologick Ekologiczny
safe chainsaw motor. olej mot. olej olej silnikowy okolo9ikus

motorolaj a „Vna ztrótoyć na stratoyć do smarowania
lóncok kenósóre

bar nil
mazóni etózó mazanie refaze fańcuchów
Vzdólenost Vzdialenosf Vzdólenostelektrod elektród Odległość

elektrodSpark plug gap . elektrod świecy 0,7 mmzapaioyaci zapaloyacej zapłonowej zapaloyacisyićky syiećky sy(ćky
No bad motor Otćky Otóćky Obroty bieguiling speed yolnobóhu yolnobehu jafowego alapjórat 3000/min

Max no bad Max. otóćky Max. otćky Maks. obroty A motor max.motoru bez motora bez silnika bez fordulatszóma 12 000/minmotor speed zótóże zófaże obciążenia terhelós nólkUb
Working motor Pracoyn Pracoynć Robocze obroty Szabadjórat 4730/minspeed otóćky motoru otóćky motora silnika

Max.Max. power Max. ykon Max. ykon
Maks. moc przy teljesitrndnye 0,7 kW /pO 7500 ot/ pn 7500 ot! 7500 ob/min 7500 ford./perc 1 HP

at7500rpm
min min

mellett

8/140
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Automatic Dii Automatick Automatick
Automatyczne automatikus
smarowanie

feed system mazni etzu mazania refaze łańcucha
lnckens

Weight without yha bez liśty yha bez liy
Waga bez

bar and cham a łetzu a refaze
Sl incyezetó 8,5 kg
s nc nlkl

łańcucha

Ustawianie A gp
Machine iength Nastayen( Nastayenie długości hossznak 29,6 - 4,25 m
adjustment dćiky stroje diźky stroja urządzenie be!iitsa

Cham bar Vezetóiap 342 mmDlka liśty Dlźka liśty Długość listwy hosszalength
HECHT

Cham type fezaci fetz Rezacia refaz Łańcuch tnący Farńszinc 33E44E

Szerokość
Cham gauge Śifka etzu Śfrka rećaze łańcucha

inc szlessge 1,3 mm

Cham pitch Rozteć etzu Rozteć refaze Skok łańcucha Inc feszty 3I8

Poćet ćlnkó Poćet ćlnkoy Ilość ogniw lncszemek
Cham file

44
fetzu refaze łańcucha szma

Cham speed (at
Rychlost łetzu RchIosf rećaze Prędkość łańcucha

max power)
(pfi max. (pn max. (podczas maks.

a lanc gyorsasaga 6.72 m/s
(max. terhelsnćl)

ykonu) yVkone) mocy).

Ayerage rasp of Prńmr pilniku Priemer pilnika Średnica pilnika lncreszeI6 4 mm
cham na fetz na refaz na łańcuch tmćrńje

Oyerali Box
sizes for

Rozmry obafu Rozmery obalu Rozmiari a szallitasi 2550 270
opakowania do csomagols 270 mmpro pfeprayu pre preprayu

transport transportu mretei

Namłenź Nameranź
Measured hladina hladina

Zmierzony Mórt akusztikus IpA: 93 dB (A)
noise akustickfho akustickho

poziom ciśnienia nyoms K = 3dB (A)
pressure leyel tiaku tiaku

akustycznego

yibrations on Vibrace na Vibrcie na Drgania na Vibrció 10,9 m/s2

handle rukojeti rukoyti uchwytach a markolaton K = 4,4 m/s2

This cham saw
is designed

Tato piła Tto pila je Ta pa jest a fgrsz

for operating
je urćena urćen pre przeznaczona do Ozeetetsi -10°C - +30°C

under ambient
pro proyoz preydzku eksploatacji w h6mrsćklete
y tepiotch y teplotch temperaturach

ternperatures

In the eyent ot Pfi teplotźch Pn teplotch
teroperatures pod O „C pod

W temperaturach O 0C alatti

below O C, use pouźiyejte pouźiyajte
pod O 0C uzywać b6mfrskleten

oil with lower olej s niźśi olej s niź.śou
olej o niższej hasznljon kisebb
lepkości. yiszkozitus olajat

yiscosity. yiskozitou. yiskozitou.

Specifications are subject to change without notice. I Specifikace se mohou mnit bez płedchoziho oznmeni.

I Śpecifikcie sa móźu menić bez predolćho oznmenia. / Specyfikacje mogą być zmienione bez uprzedniego

powiadomienia. JA specifikóciók yltozhatnak elózetes bejelentósek nIkOl

HECbT
9/140
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MACHINE DESCRIPTION I POPIS STROJE I POPIS STROJA I
OPIS URZĄDZENIA I A GEP RESZEI
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1

2

EN CS

1 Bar and cham Liśta s etzem

2 Cham coyer Kryt etzu
3 Upper tube Horni nsada
4 Coupler Spojka
5 Shoulder strap Ramenni popruh
6 Lower tube Spodni nsada
7 Connecting plate Spojoyaci ćst
8 Engmne Motor

Rukojeć s9 Handle control box
oyladanm

/
/

9

SK PL

ProwadnicaUsta s retazou
z łancuchem

Kryt reaze

Horn nasada

Spoj ka

Ramenn popruh

Spodn nasada

Spojoyacia ćas

Motor

Rukoyts
oydanim

HU

Lncyezet6 Unccal

Lncburkolat

Felsń nyńl

Csatlakozó

AlMható yllpnt

Alsó nyl

Ósszekbtń rćsz

Motor

Fogantyi yezddńyel

Osłona łańcucha
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HECHT 900106
- SAFETY GOGGLES

- OCHRANA Od
- OCHRANNE OKULIARE

- OCHRONA OCZU
- SZEMVEDES

HECHT 900132
- WORK JACKET

- PRACOyNI BUNDA
- PRACOyNA BUNDA
- KURTKA ROBOCZA

- MUNKAKABAT

mm
1/

HECHT 900107
- PROTECTIVE GLOVES

- OCHRANNE RUKAVICE
- OCHRANNE RUKAVICE
- RĘKAWICE OCHRONNE

- VEDÓKESZTYU

HECHT 900100
SAFETY HELMET WITH FACE

SHIELD AND EAR PROTECTION
- OCHRANNA HELMA SE

SLUCHATKY A TITEM
- OCHRANNA HELMA SE
SLUCHADL.AMI A STITOM

- KASK Z WBUDOWANĄ
OCHRONĄ SŁUCHU I TWARZY

- VEDÓSISAK FULVEDÓVEL ES
ROSTELLYA

HECHT 900507
- SAFETY SHOES

- PRACOyN1 OCHRANNA OBUV
- PRACOyNA OCHRANNA OBUV

- BUTY OCHRONNE
- MUNKAVEDELMI CIPÓ

HEChT®
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HECHT 900102
- EAR PROTECTION

- OCHRANA SLUCHU
- OCHRANA SLUCHU
- OCHRONA SŁUCHU

- HALLASVEDELEM



SPARE PARTS I NAHRADNI DLY I NAHRADNE DIELY I
cZĘŚCI ZAMIENNE I PÓTALKATRESZEK

EN: CS: SK: PL: HU:
Extract from ytah ze seznamu yah za zoznamu Wyciąg z listy części Kiyonat a pótalkatrdsz
the spare parto list. nóhradnfch dflh. Ćisla ndhradnch dieloy. zamiennych. Numety jegyzdkból.
Part numbers are dfld se mohou mhnit Gola dieloy sa móźu części mogą byćzmienione Atdtelszźmokatelózetes
subject to change bez pedchoziho meniś bez predośldho bez Lprzedniego figyelmeztetds nblkbl
without notice. oznźmeni. Kompletnr oznźmenia. powiadomienia. is megydltoztathatjuk.
Complete and actual a aktudlni seznam Kompletny a aktuźlny Komuletna aktualna Az aktudlis ds teijes
spare parto list can be ndhradnich dud zaznam nźhradnch lista części zamienrych alkatrdszjegyzdket
found on najdete na dieloy ndjdete na znajduje się na stronie a www.hecht.hu
www.hecht.cz www.hecht.cz www.hecht.sk www.hechtpolska.pI honlapon taldlja meg

Order code I Objednacf kód I
EN CS SK PL HU Objednaci kód I Kod zamówienia

I Megrendeldol kód

Cham etóz Refaz Łańcuch F(irćszlnc 33E44E

etzoy RefazoyaGuide bar .. Prowadnica yezetolap 02050110027lista lista

Air filter Vzduchoy yzduchoyV Filtr powietrza Leyegćisz(irći 02090010030 *

filtr futer
Zapaloyaci Zapaloyacia Świeca „. . *Spark plug .. Gyujtogyertya 03130010013syucka syuecka zapłonowa

Please quote your engine type and engine serial number when ordering engine spare parto.
* PP abjednóydni nóhradnich dilń na motor prosfme uyódójte do objednóyky takć typ a yrobni ćislo motoru.
* Pn objednóyani nóhradnch dieloy na motor prosime uyódzajte do objednóyky tież typ a yrobnć ćislo motora.
* Podczas zamawiania części zamiennych do silnika należy podać również typ i numer seryjny silnika.
* Motor pótalkatrószek rendelóse esetón a rendelćsben tuntesse fel a motor tipusót ćs gyórtósi szómót is.
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Należy zwrócić szczególną uwagę na podświetlony tekst:
OSTRZEŻENIE! Słowo sygnalizujące (hasła ostrzegawcze) używana do zasygnalizowania

potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych
obrażeń, jeśli się jej nie zapobiegnie.

Li\ PRZESTROGA! Słowo sygnalizujące (hasła ostrzegawcze). W przypadku nie przestrzegania
instrukcji ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami drobnych lub umiarkowanych obrażeń
i/lub uszkodzenia urządzenia lub mienia.

o I Ważna wiadomość.

(1)1 Uwaga: Zawiei-a uzyteczne informacje.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

4 OSTRZEŻENIE!

Najpierw przeczytać instrukcje obsługi!

Wszystkie wskazówki należy przeczytać przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Szczególną
uwagę należy zwracać na instrukcję bezpieczeństwa.
Jeśli zauważysz uszkodzenia podczas transportu lub rozpakowywania, oraz gdy dostawa była
niekompletna, należy bezzwłocznie o tym powiadomić dostawcę. Nie należy uruchamiać
niekompletne urządzenie.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA
Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do

- Użytkowania według odpowiednich opisów oraz według zasad bezpieczeństwa
wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi

- Do odcinania gałęzi z drzew. Ze względu na potencjalne zagrożenie dla użytkownika,
okrzesywarka elektryczna do gałęzi nie może być wykorzystywana do wycinki drzew,
obszernej pracy tnącej oraz do cięcia materiałów takie jak mur, metal, plastik lub żywność.

Każde inne zastosowanie, nie odpowiada swemu przeznaczeniu. Niewłaściwe zastosowanie
zgodne z przeznaczeniem będzie miało za następstwo zanik gwarancji oraz odmowy jakiejkolwiek
odpowiedzialności przez producenta. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone
osobom trzecim ich mieniu. Nieautoryzowane zmiany przeprowadzone przy urządzeniu wyłączają
odpowiedzialność producenta za szkody z tego tytułu wynikające.
Należy pamiętać, że nasze urządzenia nie zostały zaprojektowane do użytkowania dla
działalności gospodarczej, rzemieślniczej lub wykorzystania przemysłowego. Nie ponosimy
żadnej odpowiedzialności, jeśli urządzenie jest używane do celów komercyjnych, handlowych
lub w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w porównywalnych dziedzinach działalności.

Nie należy przeciążać urządzenia — użytkować tylko w ramach przeznaczenia, dla których zostało
zaprojektowane.
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEIUSTWA

A OSTRZEŻENIE!

Przy korzystaniu z maszyny należy przestrzegać podanych poniżej wskazówek

bezpieczeństwa. Pozwoli to na wyeliminowanie ryzyka porażeń osób lub szkód

materialnych. Należy również przestrzegać specjalnych instrukcji bezpieczeństwa

w poszczególnych rozdziałach. W miejscach, gdzie jest to wymagane należy

przestrzegać dyrektyw prawnych oraz przepisów dotyczących prewencji możliwych

wypadków podczas pracy maszyny.

A OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: W celu obniżenia ryzyka poważnych obrażeń osób lub uszkodzenia

maszyny w czasie korzystania z maszyn konieczne jest zawsze przestrzeganie

podstawowych zasad bezpieczeństwa.

A OSTRZEŻENIE!

UWAGA: Urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne i elektrostatyczne o bardzo

niskiej intensywności. Pole to może kolidować z pracą niektórych sztucznych

rozruszników serca. Celem zmniejszenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń,

osoby z wszczepionym rozrusznikiem powinny poradzić się lekarza i skonsultować

z producentem rozrusznika przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

SZKOLENIE

Przeszkolić wszystkich użytkowników co do właściwego użytkowania, ustawienia

i obsługi oraz zapoznać się z niedozwolonymi czynnościami.

• Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zaznajom się z obsługą i właściwym użytkowaniem

sprzętu. Przed każdym użyciem, poświęć chwilę, aby zapoznać się z maszyną.

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia lub ludziom, którzy nie są zaznajomieni

z tymi wytycznymi. Lokalne przepisy mogą określać granicę wiekową użytkownika.

• Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli są w pobliżu ludzie, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta

domowe.
• Pamiętaj, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za szkody lub zagrożenie

spowodowane innym osobom lub ich mieniu.

Ą\PRZESTROGA

A OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE — Benzyna jest ekstremalnie łatwopalna.

• Paliwo magazynować w pojemnikach, które zostały specjalnie zaprojektowane w tym celu.

• Paliwo uzupełniać tylko w otwartych przestrzeniach i nie palić w trakcie uzupełniania paliwa.

HECI1T® L91140



• Przed uruchomieniem silnika uzupełnić paliwo. Nigdy nie usuwać zakrętkę zbiorniku paliwa
lub nie uzupełniać paliwo, jeżeli silnik jest uruchomiony, albo jeśli jest gorący.

• Jeżeli dojdzie do rozlania benzyny, to nie uruchamiać silnik. Przemieścić maszynyz przestrzeni,
w której doszło do rozlania i nie dopuścić do możliwości powstania pożaru, dopóki wyziewy
paliwa nie rozwieją się.

• Wszystkie zakrętki zbiornika i pojemnika nałożyć bezpiecznie z powrotem na miejsce.
• Przed każdym użyciem należy wykonać kontrolę wzrokową.

PRZESTRZEŃ ROBOCZA
• Utrzymywać przestrzeń roboczą czystą i dobrze oświetloną. Nieporządek niedostateczne

oświetlenie zwiększają ryzyko wypadku.
• Nie używać maszyny benzynowe w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem,

np. w pobliżu substancji palnych, gazów albo kurzu. Maszyny benzynowe wytwarza iskry,
które mogą zapalić kurz albo wyziewy.

• Podczas pracy z maszynami benzynowymi trzymać dzieci i obserwujące osoby w bezpiecznej
odległości. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad maszyną.

BEZPIECZEPISTWO OSOBISTE
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej

zdolności fizycznej, zmysłowej lub psychicznej, albo z brakiem doświadczenia wiedzy
chyba, że nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub gdy dana
osoba nie wytłumaczyła jak się używać dany sprzęt.

• Upewnij się, że dzieci są pod stałym nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
• Przy pracy z tym urządzeniem, proszę zachować szczególną ostrożność i koncentrować się

na wykonywanej pracy.
• Proszę nie użytkować urządzenia będąc zmęczonym, chorym, bądź pod wpływem alkoholu,

leków, lub innych środków odurzających, obniżających koncentrację, lub wczasie obciążenia.
Moment nieuwagi przy pracy z urządzeniem może skutkować poważnymi obrażeniami.

• Proszę nie rozciągać się przy pracy. Zawsze należy stać pewnie utrzymywać równowagę.
W razie nieoczekiwanej sytuacji urządzenie pozostanie pod lepszą kontrolą użytkownika.

• Przed uruchomieniem urządzenia, proszę zdjąć z niego wszelkie narzędzia. Klucz, lub
śrubokręt pozostawiony w obszarze pracy części rotującej urządzenia, może skutkować
obrażeniami.

• Proszę nosić odpowiedni ubiór. Nie należy nosić luźnych ubrań, lub biżuterii. Proszę trzymać
włosy, odzież rękawice z dala od poruszających się części urządzenia. Luźna odzież, ubrania,
biżuteria, lub długie włosy mogą zostać przez nie pochwycone.

• Długotrwałe używanie urządzenia może doprowadzić do spowodowanych wibracjami
zakłóceń ukrwienia rąk. Efekty te mogą ulec wzmożeniu wskutek niskiej temperatury
otoczenia i/lub zbyt mocny uścisk uchwytu. Możesz jednak przedłużyć czas używania
urządzenia, używając odpowiednich rękawic albo robiąc regularne przerwy. Róbcie
regularnie przerwy w pracy i ograniczcie dzienny czas waszego narażenia na wibracje.

UŻYWANIE MASZYN BENZYNOWYCH I ICH UTRZYMANIE
FIGYELMEZTETES!

Benzyna jest bardzo łatwopalna i wybuchowa.
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• Iskry z zapalonych papierosów, iskrzenie elektryczne, gazy wydechowe i rozgrzane części
silnika (np. tłumik) mogą spowodować zapalenie rozlanej benzyny i jej wyziewów.

• Ciepło powoduje rozszerzalność paliwa w zbiorniku, co może spowodować pożar.
• Eksploatacja urządzenia w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem może

spowodować pożar.
• Trzymać rozgrzane części maszyny w bezpiecznej odległości od pozostałych przedmiotów.

Ciepło wydechowe tłumika może uszkodzić lakierowane powierzchnie, roztopić materiały
ciepłoczułe (np. materiały z tworzyw sztucznych, gumę albo winyl) i uszkodzić żywe rośliny.

• Nieodpowiednie magazynowane paliwo może się przypadkowo zapalić. Niewłaściwie
magazynowane paliwo może trafić do rąk dzieciom lub innym niewykwalifikowanym
osobom.

„j PRZESTROGA!

ZAGROŻENIE DLA UKŁADU ODDECHOWEGO

• Wdychanie gazów wydechowych może spowodować poważne uszkodzenie zdrowia albo
nawet śmierć.

• Pracować z piłą tylko w dobrze przewietrzonych przestrzeniach. Wystrzegać się pomieszczeń
zamkniętych.

• Nigdy nie pracować z urządzeniem w miejscu, w którym znajdują się inne osoby albo
zwierzęta.

• Paliwo magazynować w pojemnikach, które zostały specjalnie zaprojektowane w tym celu.
• Paliwo uzupełniać tylko w otwartych przestrzeniach i nie palić w trakcie uzupełniania paliwa.
• Przed uruchomieniem silnika uzupełnić paliwo. Nigdy nie usuwać zakrętkę zbiorniku paliwa

lub nie uzupełniać paliwo, jeżeli silnik jest uruchomiony, albo jeśli jest gorący.
• Jeżeli dojdzie do rozlania benzyny, to nie uruchamiać silnik. Przemieścić urządzenie

z przestrzeni, w której doszło do rozlania i nie dopuścić do możliwości powstania pożaru,
dopóki wyziewy paliwa nie rozwieją się.

• Wszystkie zakrętki zbiornika i pojemnika nałożyć bezpiecznie z powrotem na miejsce.
• Silnika nie uruchamiać w pomieszczeniach zamkniętych, w których może dochodzić do

gromadzenia wyziewów tlenku węgla.
• Podczas pracy z urządzeniem spalinowym nigdy nie należy używać dużej siły. Na dane

zadanie należy zawsze używać odpowiednie urządzenie. Urządzenie, które zostało
zaprojektowane dla danej pracy, lepiej i bezpieczniej wykona pożądane zadanie.

• Nie używaj urządzenie spalinowe, w którym nie działa główny wyłącznik on/off. Każde
urządzenie, które nie może być sterowane głównym wyłącznikiem jest niebezpieczne
i wymaga naprawy.

• Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek regulacji, wymianą osprzętu lub przed
przechowaniem urządzeń spalinowych należy je całkowicie wyłączyć. Te środki ostrożności
ograniczą ryzyko przypadkowego włączenia urządzenia.

• Niewykorzystane urządzenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
wolno dopuść, aby urządzenie było używane przez osoby, które nie są zaznajomione z jego
eksploatacją oraz instrukcją obsługi użytkowania. W rękach osoby niewykwalifikowanej są
dane urządzenia spalinowe niebezpieczne.

• Urządzenia spalinowe należy prawidłowo utrzymywać. Upewnij się, czy ruchome części są
prawidłowo ustawione, i że się nie zacinają. Upewnij się, że urządzenie nie ma uszkodzone
części lub inne problemy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.

HĘCI1I”® 91 / 140



Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy go naprawić przed następnym użyciem. Wiele
wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację urządzeń.

• To urządzenie, jego akcesoria, dodatkowe narzędzia itp., należy stosować zgodnie z tymi
instrukcjami i stosować tylko do prac, do których zostały zaprojektowane. Rozważ swoją
pracę i warunki okolicznościowe. Korzystanie z urządzeń spalinowych do pracy, dla których
nie zostały zaprojektowane, może powodować niebezpieczne sytuacje.

SERWIS
• W razie awarii urządzenia przekazać go do naprawy w autoryzowanym zakładzie

reperacyjnym, który używa wyłącznie identyczne części zamienne. Dzięki temu będzie
zagwarantowane bezpieczeństwo Państwa maszyny.

PRZESTROGA!

Z piły może sączyć się olej.

Pamiętać o tym, że z pity po użyciu sączy się olej i że olej może wyciec, zwłaszcza
w wypadku kiedy jest położona na boku albo pionowo. To jest normalne zjawisko,
spowodowane koniecznością odpowietrzenia zbiornika olejowego i nie jest
powodem do reklamacji. Z powodu tego, że każda piła jest na taśmie sprawdzana
i przetestowywana z olejem, może wbrew wypróżnieniu pozostać w zbiorniku mała
reszta, która w trakcie transportu uniknie.

Polecamy pozostawiać przed odstawieniem piły w zbiorniku minimalną ilość oleju i odkładać piłę
nie będącą w używaniu do niskiego pojemnika, w którym zostanie olej (np. taca z podwyższonymi
brzegami). Olej który wycieknie z piły trzeba zlikwidować w ekologiczny sposób.

INSTRUKCJE BEZPIECZEIUSTWA SPECYFICZNE DLA

URZĄDZENIA
SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ
• Aby uniknąć obrażeń głowy, oczu, dłoni lub stóp, jak również w celu ochrony słuchu, podczas

pracy z pilarką łańcuchową należy używać następującego sprzętu ochrony osobistej.
• Przez cały czas należy nosić odpowiednią odzież roboczą, która pozwala swobodnie się

poruszać. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, ubrania i rękawice należy
trzymać z dala od poruszających się części ruchomych urządzenia. Luźne ubrania, biżuteria
lub długie włosy mogą się złapać i zaplątać.

• Idealny odzież do pracy jest kurtka i długie spodnie, chroniące przed przecięciem.
• Przy używaniu waszego narzędzia może dojść do odrzutu obcego ciała do oczu, co grozi

poważnym skaleczeniem oka. Przed korzystaniem z waszego narzędzia, załóżcie okulary
ochronne lub okulary zabezpieczające wyposażone w boczne osłony oraz, jeżeli zachodzi
potrzeba; maskę przeciwpyłową. Zalecamy osobom noszącym okulary korekcyjne, aby
je pokrywały maską zabezpieczającą lub standardowymi okularami zabezpieczającymi
wyposażonymi w boczne osłony.

• Podczas pracy z pilarką łańcuchową należy nosić kask ochronny zapewniające ochronę
przed spadające gałęzie.

• Noś ochronę słuchul Hałas powoduje postępującą utratę słuchu.
• Przy pracy z piłą łańcuchową nosić obuwie ochronną z podeszwą przeciwpoślizgową

i z metalowymi noskami.
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• Podczas pracy z piłą łańcuchową nosić wytrzymałe rękawice robocze odporne na rozcięcia.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA DLA PIŁ ŁANCUCHOWYCH
• Okrzesywarkę elektryczna nie wolno uruchamiać przed właściwym zainstalowaniem

prowadnicy, łańcucha tnącego oraz pokrywy zębatki.
• Nigdy nie używaj uszkodzonej, niekompletnej lub przerobionej bez zgody producenta

okrzesywarki. Nigdy nie wolno używać okrzesywarki z wadliwym sprzętem ochronnym. Nie
używać urządzenie, jeżeli jest uszkodzony włącznik/wyłącznik.

• Przed użyciem, okrzesywarki należy sprawdzić jej stan bezpieczeństwa, zwłaszcza
prowadnicy i łańcucha.

• Nie należy pracować z okrzesywarką do gałęzi, jeżeli odczuwa się zmęczenie lub po spożyciu
alkoholu albo leków. Zawsze w odpowiednim czasie robimy przerwę roboczą.

• Należy zachować porządek w miejscu pracy. Pracę należy rozpocząć dopiero w tedy, kiedy
miejsce pracy będzie wolne od przeszkód.

• Należy upewnić się, aby w miejscu wykonywanej pracy nie znajdowały się, inne osoby
oraz zwierzęta. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na dzieci.

• Nie należy używać okrzesywarkę w pobliżu łatwo palnych cieczy lub gazów. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować pożar lub wybuch.

• Okrzesywarka do gałęzi przeznaczona jest do pracy obu rąk. Nigdy nie wolno pracować
jedną ręką. Okrzesywarkę należy mocno trzymać dwiema rękami, prawą rękę podczas pracy
silnika trzymać tylną rękojeść a lewą przednią. Mocny uchwyt zapewni lepszą kontrolę nad
okrzesywarką. Nigdy nie należy odkładać okrzesywarkę, jeżeli silnik jest na chodzie.

• Dbaj o to, by uchwyty były suche, czyste i nie były zanieczyszczone olejem ani smarem.
Tłuste, zabrudzone olejem uchwyty są śliskie i prowadzą do utraty kontroli nad urządzeniem.

• Elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za zaizolowane powierzchnie uchwytowe,
ponieważ łańcuch może trafić na własny przewód zasilający lub ukryte linie. Zetknięcie
z przewodem przewodzącym prąd elektryczny może spowodować, że metalowe elementy
urządzenia znajdują się pod napięciem co doprowadzi do porażenia elektrycznego.

• Długotrwałe używanie urządzenia może doprowadzić do spowodowanych wibracjami
zakłóceń ukrwienia rąk. Możesz jednak przedłużyć czas używania urządzenia, używając
odpowiednich rękawic albo robiąc regularne przerwy. Uwzględnij fakt, że indywidualne
skłonności do niedokrwienia, niskie temperatury zewnętrzne oraz duże siły chwytu przy
pracy skracają dozwolony czas używania urządzenia.

• Podczas cięcia należy się upewnić, że odpowiednio stoisz na ziemi. Nie pracuj na drabinie, na
drzewie lub na niestabilnym miejscu czy podłożu. Podczas pracy na zboczu należy zachować
szczególną ostrożność. Można stracić równowagę.

• Ułożenie kabla zasilającego w zasadzie powinno być za osobą obsługującą urządzenie.
Prowadzenie kabla zawsze powinno prowadzić z dala od okrzesywarki do gałęzi.

• Zagrożenie życia przez porażenie prądem elektrycznyml Utrzymuj się w odległości
przynajmniej 10 m od przewodów napowietrznych.

• Należy upewnić się, że okrzesywarka do gałęzi po uruchomieniu i podczas nie będzie miała
kontaktu z Ziemią, kamieniami, drutem i z innymi obcymi przedmiotami. Okrzesywarkę
należy wyłączyć przed jej odłożeniem.

• Przy zmianie stanowiska pracy należy być ostrożnym, aby okrzesywarka pozostała wyłączona,
aby palec nie dotykał się włącznika/wyłącznika. Noszenie okrzesywarki z prowadnicą
i łańcuchem powinno być tyłem do kierunku przechodzenia. Podczas przenoszenia należy
założyć obudowę ochronną prowadnicy.

• Nie powinno się wykonywać pracy podczas deszczu, w złych warunkach pogodowych lub
dużej wilgotności. Należy pracować tylko przy dobrym oświetleniu.
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• Podczas każdego przecinania należy nocno przyłożyć okrzesywarkę za metalową przyporę
szponową a następnie ją uruchomić.

• Podczas przecinki małych krzaków i gałęzi, należy być bardzo ostrożnym. Cienkie gałęzie
mogą wplątać się w okrzesywarkę lub mogą wytrącić z równowagi.

• Nie wolno przecinać drewna leżące na ziemi.
• Należy być ostrożnym podczas przecinania gałęzi, ponieważ istnieje możliwość powtórnego

odbicia w czasie, kiedy napięcie drewna się poluzuje. Istnieje ryzyko zranienia.
• Przed rozpoczęciem serwisowania, kontroli, czyszczenia lub wymiany akcesoriów należy

zawsze wyłączyć wtyczkę urządzenia z gniazdka. Przed włączeniem do gniazdka, należy się
upewnić, że okrzesywarka jest wyłączona.

• Urządzenie należy przechowywać w suchym, zamkniętym i poza zasięgiem dzieci miejscu.

OSTRZEŻENIE!

Uwaga! Pozwoli to uniknąć uszkodzenia urządzenia, ewentualnie można uniknąć
uszczerbku na zdrowiu:

Urządzenie należy utrzymywać:
• Łańcuch okrzesywarki należy utrzymywać ostry i czysty, aby móc pracować lepiej

i bezpieczniej.
• Pracować należy, tylko w określonym zakresie mocy urządzenia. Nie należy używać słabych

mocą urządzeń do wykonywania ciężkiej pracy.
• Urządzenie nie wolno wykorzystywać inaczej niż jest podane w instrukcji.
• Zaleca się postępować zgodnie z instrukcjami w celach konserwacji, kontroli i serwisu,

tak jak podano w tej instrukcji. Uszkodzony sprzęt ochronny i części zamienne muszą być
fachowo naprawione lub wymienione przez nasz punkt serwisowy chyba, że instrukcja
obsługi mówi inaczej.

• Wszystkie prace serwisowe określone w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane
tylko przez wyspecjalizowany punkt serwisowy.

• Należy używać tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecane w tej instrukcji obsługi.

WYMAGANIA OCHRONNE OD OBSŁUGI
• Niedostateczne oświetlenie jest wysokim zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy. Podczas

pracy z urządzeniem trzeba zapewnić dostateczne oświetlenie.
• Instrukcje odnośnie likwidacji są podane na obrazkach znajdujących się na urządzeniu lub na

opakowaniu. Opis poszczególnych znaczeń znajduje się w rozdziale „Symbole”.
• Obsługa musi przed użyciem tego urządzenia dokładnie przeczytać instrukcje obsługi.
• Oprócz szczegółowego instruktażu przeprowadzonego fachową osobą nie jest do używania

tego urządzenia potrzebna żadna specjalna kwalifikacja.
• Z urządzeniem mogą pracować tylko osoby, które ukończyły 16-ty rok życia. Wyjątkiem jest

używanie przez młodocianych pod nadzorem instruktora w przeciągu przygotowania do
pracy zawodowej w celu uzyskania potrzebnej kwalifikacji.

OCHRONA OSÓB

„ OSTRZEŻENIE!

Bądź przygotowany! Zaleca się mieć, co najmniej, następujące:
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• Odpowiednią gaśnicę (np. pianową lub w proszku).
• W pełni wyposażoną apteczkę, łatwo dostępną dla osoby towarzyszącej lub operatora

urządzenia.
• Czyste ręczniki i szmaty, aby zatrzymać krwotok.
• Telefon komórkowy lub inne urządzenie, aby zadzwonić po karetkę.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie pracuj samodzielnie. W pobliżu musi być zawsze osoba towarzysząca,
doświadczona w zasadach udzielania pierwszej pomocy!

OSTRZEŻENIE!

Osoba towarzysząca musi zachować bezpieczną odległość od miejsca pracy, ale tak,
aby zawsze widziała na pracującego! Pracuj tylko w miejscach, gdzie można szybko
wezwać pogotowie!

• Jeśli się skaleczysz, przykryj ranę czystym bandażem (materiałem) i mocno naciśnij, aby
zatrzymać krwawienie.

• Unikać wszelkiego kontaktu z olejem. Unikać przede wszystkim dostania się oleju do
oczu. Jeżeli olej dostaną się do oczu, należy je natychmiast przemyć czystą wodą. Jeżeli po
przemyciu oczy są nadal podrażnione, skonsultujcie się niezwłocznie z lekarzem.

• U osób z problemami krążeniowymi, które są narażone na działanie zbyt intensywnych
drgań, może dochodzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych lub układu nerwowego.
Drgania mogą wywoływać poniższe objawy w palcach, rękach lub nadgarstkach: „senność”
(odrętwienie), mrowienie, bóle, wrażenie kłucia, zmiany w zabarwieniu skóry lub zmiany na
skórze. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy zgłosić się
do lekarzal

W przypadku pożaru:
• Jeśli silnik zacznie się palić lub zaczyna toczyć się z niego dym, należy odejść w bezpieczne

miejsce.
• Jeśli to możliwe, należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć zasilanie.
• Do gaszenia należy użyć gaśnicę proszkową.
• Nie panikuj. Panika może spowodować jeszcze większe szkody.

ŚRODKI BEZPIECZENSTWA PRZECIW UDERZENIU
WSTECZNEMU
W niektórych przypadkach kontakt prowadnicy tnącej pilarki z innym przedmiotem, może
spowodować reakcję oodrzutu, przy której może dojść do odrzutu piły do góry lub do tyłu(tzw.
rotacyjny odrzut). Może również dojść do odrzutu piły w kierunku operatora (tzw. Imamy odrzut).

• Obie reakcje mogą spowodować utratę kontroli nad piłą. Rotacyjny odrzut może
spowodować uderzene osoby obsługującej piłę i spowodować jej poważne obrażenia.

• Bardzo ważne jest zrozumienie podstawowej zasady odrzutu, pozwala to zmniejszyć lub
wyeliminować element zaskoczenia, Nagłe i niespodziewane sytuacje przyczyniają się do
wypadków. Należy pamiętać, że rotacyjnemu odrzutowi można zapobiec nie pozwalając
aby prowadnica i uruchomiony łańcuch Idotkały ziemi.
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• Nie używaj piły łańcuchowej jedną ręką! Może to spowodować poważne obrażenia

operatora, pomocników lub osób postronnych.
• Odpowiednia kontrola piły możliwa jest jedynie przy użyciu obu rąk, z których jedna

obsługuje wyłącznik. Gdy trzymasz piłę tylko jedną ręką może dojść do utraty kontroli nad

piłą i urazów.
• Podczas pracy pilarki należy ją trzymać obiema rękami. Trzymaj prawą rękę za tylny uchwyt

a lewą za przedni uchwyt. Aby prawidłowo chwytać piłę obejmij ją mocno palcami wokół

rękojeści.Chwytając piłyę prawidłowo zmniejszysz ryzyko odrzutu i uzyskasz lepszą kontrolę

nad piłą.
• Utrzymać stabilną pozycję przy pracy, nie rozciągać się nadmiernie i nie ciąć powyżej

wysokości klatki piersiowej.
• Upewnij się, że obszar pracy jest zablokowany. Nie pozwól, aby podczas praca z pilą końcowa

część prowadnicy dotykała pnia, gałęzi lub innego obiektu w sąsiedztwie (rys. 9,10)

• Przy ostrzeniu i konserwacji przestrzegaj zaleceń producenta

• Używaj tylko orginalnej listwy i łańcucha.

OSTRZEŻENIE!

UWAGA NA UDERZENIE WSTECZNE! Przestroga! Uderzenie wsteczne może

spowodować niebezpieczną utratę kontroli nad piłą, następstwem tego mogą

być poważne albo śmiertelne obrażenia obsługi urządzenia, albo którejkolwiek

innej osoby znajdującej się w pobliżu urządzenia. Zawsze zachowywać ostrożność.

Rotacyjne i linearne uderzenie wsteczne należy pomiędzy główne zagrożenia

podczas pracy z piłą łańcuchową i jest głównym powodem większości wypadków.

RYZYKO REZYDUALflIE
• Nawet, kiedy urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją, nie można wyeliminować

wszelkie ryzyka związane z jego użytkowaniem. Mogą wystąpić następujące ryzyka

wynikające z konstrukcji urządzenia: Zagrożenia mechaniczne spowodowane przez

skaleczenie i odbicie.
• Elektryczne zagrożenie ze względu na kontakt z wysokim napięciem (bezpośredni kontakt)

lub z częściami, które znalazły się pod wysokim napięciem z powodu uszkodzenia (kontakt

pośredni).
• Termiczne zagrożenia wynikające z oparzeń lub inne urazy spowodowane przez kontakt

ludzi z możliwymi przedmiotami albo materiałami o wysokiej temperaturze w tym duże

źródła ciepła.
• Niebezpieczeństwo hałasu, w wyniku utraty słuchu (głuchota) i innych zaburzeń

fizjologicznych
• (np. utrata równowagi, utrata przytomności).
• Ryzyko wibracji (mogą uszkodzić naczyniowy i neurologiczny układ kończyn górnych, takie

jak choroba białych palców).
• Powstanie ryzyka zaniedbując zasady ergonomii w projektowaniu maszyn, takich jak

zagrożenie spowodowane niezdrową postawą ciała lub nadmiernym przeciążeniem,

nieodpowiednią anatomią ludzkiej ręki-ramienia, związane z budową rękojeści i wyważeniem

urządzenia.
• Ryzyko niespodziewanego włączenia, nieoczekiwane przekroczenie obrotów silnika

z powodu awarii / awaria systemu kontroli, odnoszące się do awarii u rękojeści i znajdujących

się tam sterowników.
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• Ryzyko związane z niezdolnością do zatrzymania urządzenia w najlepszych możliwych
warunkach, związane z wytrzymałością rękojeści oraz znajdującego się tam wyłącznika
silnika.

• Ryzyko awarii w systemie sterowania urządzenia, związane wytrzymałością rękojeści,
znajdujących się tam sterowników i oznakowania.

• Niebezpieczeństwo spowodowane odrzuceniem przedmiotu lub odprysk płynów.

ROZPAKOWANIE
• Ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania.
• Dokładnie sprawdź wszystkie części. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub brakuje

jakiejś części, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
• Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych dopóki nie sprawdzili dokładnie, czy wszystkie

części zostały wypakowane.
• Elementy opakowania (worki plastikowe, spinacze, itp.) trzymać w miejscu niedostępnym

dla dzieci, może być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Upewnij się, że worki i pojemniki z tworzywa sztucznego nie są porozrzucane i nie

zanieczyszczają środowiska.
• Usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym sprzęt jest używany.
• Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie należy używać urządzenia, należy je sprawdzić

w autoryzowanym serwisie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
lx korpus urządzenia, lx łańcuch tnący, (jeśli już nie jest zainstalowany), lx prowadnica łańcucha,
(jeśli już nie jest zainstalowany), lx odbudowa ochronna prowadnicy, lx wielofunkcyjne
narzędzia, lx pasek na ramię, lx instrukcja obsługi

Wyposażenie standardowe może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Produkt wymaga zmontowania. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenie należy prawidłowo
zmontować.

Jeśli zauważysz uszkodzenia podczas transportu lub rozpakowywania, oraz gdy dostawa była
niekompletna, należy bezzwłocznie o tym powiadomić dostawcę. Nie należy uruchamiać
niekompletne urządzenie. Opakowanie zalecamy przechować do wtórnego wykorzystania.
Podczas utylizacji należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, opakowania
należy przesortować zależności od materiału przekazać je do powtórnego wykorzystania
w odpowiednich punktach zbiorczych. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt
z urzędem miejscowym.

MONTAŻ

Maszynę używać tylko wtedy, gdy jest kompletnie złożona.
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A PRZESTROGA

Piła posiada ostre elementy tnące. Ze względów bezpieczeństwa należy używać

rękawic ochronnych.

(J Uwaga: Za regulację wysokości c/ęci piły, odpowida operator podczas normalnego

uytkowania.

MONTAŻ SPRZĘTU
INSTALACJA SILNIKA

1 Umieść silnik (rys. 2 A) na czystej równej powierzchni tak by świeca zapłonowa była

skierowana do góry
2. Umieść dolną część wał (rys. 2 8) tak aby uchwyt był skierowany do góry.

PRZESTROGA!

Nie wyjmuj podkładki w kształcie „D” .Służy jako podkładka zabezpieczająca.

L PRZESTROGA

Dolny wał nie podłączać na siłe z silnikiem gdyż może to doprowadzić douszkodzenia

części.

3. Dokręcić śruby zacisków przyłączeniowych.

PODŁĄCZ KABEL PRZEPUSTNICY

4. Zdejmij fajkę ze świecy zapłonowej i poluzuj obudowę silnika (rys. 3).

5. Podnieś róg rury wydechowej pokrywy silnika i zdejmij pokrywę (rys. 4).

6. Zainstaluj prążkowany kabel w górnej lewej stronie silnika (rys. 5).

7. Upewnij się że czarny przewód z okrągłym kołnierzem na końcu (rys. 6 C) jest podłączony

między dwoma nakrętkami.
8. Koniec przewodu gazu w kształcie „S (rys.6A) podłącz do dźwigni przepustnicy na szczycie

gaźnika (rys. 9A).

9. Dociągnij zestaw kabli do gniazda śruby w pokrywie (rys. wentylacji 7 8). Upewnij się, że

przewód uziemiający (rys. 7C) jest umieszczony na tylnej części gniazda.

10. Czerwony przewód stacyjki połącz z czerwonym przewodem od silnika (rys. 7A).

REGULACJA KABLA PRZEPUSTNICY

11 . Odkręć nakrętkę od kabla przepustnicy na obudowie wentylacji (rys. 8A).

12. Reguluj nakrętkę tak aby spust przepustnicy swobodnie się poruszał około 6 mm.

13. Następnie odkręcić nakrętkę. Jeśli dźwignia przepustnicy jest odpowiednio dostosowana

naciśnij spust przepustnicy (funkcja przepustnicy. 9 C) sprawdź czy dotyka ogranicznika

(rys. 9 8) do korpusu przepustnicy.
14. Załóż z powrotem pokrywę silnika.
15. Podłącz przewód świecy zapłonowej.

MONTAŻ WAŁU RUROWEGO

16. Umieścić dolną część wału (rys. 2 8) i górną część wału (rys. 2 C) na czystej „płaskiej
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powierzchni tak aby świeca zapłonowa otwór blokujący na końcu wału był skierowany do

góry.

Li PRZESTROGA!

Zostaw odsłąniętą cześć wału czystą.

17. Usunąć ochronne nakładki na końcach wału i wykręcić tuleję zaciskową (rys. 1, pkt 4).

18. Włóż Końcówkę górnego wałka w tulei tak,aby linia na górnej stronie górnego wału była

dostosowana do tulei.
19. Przesuń uchyt w tę I z powrotem, aby upewnić się, że jest mocno osadzony w gnieżdzie.

20. Jeśli wał rurowy siedzi, wciśnij zatrzask sprężynowy w gniazdo bezpiecznika i dokręcić śrubą.

DEMONTAŻ WAŁU RUROWEGO

21. Poluzować zaciski śrubowe. Bezpiecznik powinien sam zaskoczyć.
22. Nacisnąć zatrzask blokady pociągnąć górną część tulei wału.

MONTAŻ ŁAŃCUCHA

zh PRZE$TROGA!

Nie wolno manipulować przy łańcuchu gdy silnik jest uruchomiony.

23. Odkręć osłonę łańcucha (rys. 2 D) i usuń go.
24. Umieść i dopasuj szynę do głowicy tnącej. Przed dokręcaniem śruby wyrównać łańcuch z

otworem.
25. Włóż łańcuch do rowków i listwy wokół koła zębatego przekładni. Jeżeli łańcuch idzie

sztywno lub jest zbyt krótki, należy poluzować śrubę łańcucha (rys. 11 A).

Upewnij się, że łańcuch znajduje się w prawidłowym kierunku (rys. 10).

26. Założyć osłonę łańcucha i dokręcić nakrętkę.

L PRZESTROGA!
I.,., „

Nigdy nie używać piły bez prawidłowo dokręconej obudowy.

REGULACJA NAPIĘCIA ŁAIUCUCHA
1. Upewnić się, że nakrętki na osłonie łańcucha są tylko lekko dokręcone (jeśli nakrętki były

mocno dokręcone, to trzeba je trochę poluzować).
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Kręcenie śrubą napinania łańcucha z całkowicie dociągnięte nakrętki na osłonie
napędu nie zwolni łańcuch, ponadto może uszkodzić śrubę napinania łańcucha i/lub
napinanie łańcucha.

2. Właściwe napięcie łańcucha można sprawdzić tak, że chwyci się łańcuch w średniej części
górnej strony odkrytej listwy prowadzącej mocno pociągnąć w kierunku do góry (iys. 12).
Podczas wyciągnięcia łańcucha do najwyższego punktu by dolne groty członów łańcucha
powinny ledwo pozostawać w rowku (średnia część listwy prowadzącej).

3. Toczyć śrubą napinania łańcucha, dopóki nie zostanie osiągnięte wymagane napięcie.
Następnie dokręcić nakrętki na osłonie hamulca, spowoduje to zafiksowanie listwy
i ustawionego napięcia łańcucha.

4. Po kilku minutach cięcia ponownie sprawdzić napięcie łańcucha. W ciągu pierwszej godziny
cięcia także ponownie sprawdzić napięcie łańcucha, dlatego że podczas docierania dochodzi
do jego wydłużania.

5. Popuszczony łańcuch powoduje szybkie zużycie jak samego łańcucha jak i również listwy
prowadzącej, ponadto łańcuch mógł by się ześlizgnąć, to jest niebezpieczne.

cD Uwaga: Poprzez uzywan,ó członów tnących dochodzi w naturalny sposób do wycigank
łańcucha. Ten proces jest następstwem obc,żen, aplikowanego na cz/ony łańcucha
i zuzyciem, które z tego wynika. Przejwia si” zatem przez ca/y czas żywotności łańcucha.

URUCHAMIANIE

BEZPIECZENSTWO
• Przy obchodzeniu się z paliwem zapewnij dobre przewietrzanie. Podczas wlewania paliwa

nie pal tytoniu i trzymaj się z dala od wszelkich źródeł ciepła. Nigdy nie wlewaj paliwa przy
pracującym silniku.Ostrożnie otwieraj pokrywę zbiornika, aby umożliwić wolną neutralizację
redukcję nadciśnienia. Uruchamiaj urządzenie w odległości co najmniej 3 m od miejsca
wlewania paliwa.

• Nieprzestrzeganie tej wskazówki pociąga za sobą niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
Stosuj tylko zaleconą w niniejszej instrukcji mieszankę paliwową. Mieszanka paliwowa ulega
starzeniu. Nie używaj mieszanki starszej niż 14 dni. Nieprzestrzeganie tego zakazu może
doprowadzić do uszkodzenia silnika i utraty gwarancji.

• Unikaj bezpośredniego kontaktu benzyny ze skórą i wdychania par benzyny.
Niebezpieczeństwo dla zdrowia!

TANKOWANIE
• Urządzenie jest wyposażone w silnik dwusuwowy i jest napędzane wyłącznie mieszanką

benzyny i oleju do dwusuwów w stosunku 40:1.

TABELKA DLA PALIWOWEJ MIESZANKI
benzyn olej
2,00 I 50 ml
4,001 100ml
5,001 125ml
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proces mieszania 40 elementy benzyny + 1 element olejów

• Używaj pierwszy 41 paliwowej mieszanki benzyny oleju w stosunku 33 : 1 do uruchamiania
silnika.

• Używaj bezołowiowej benzyny o jakości handlowej i liczbie oktanowej co najmniej 90.
• Stosuj olej HECHT 2T do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem, lub inny olej do

silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem klasyfikcije JASO FB/API TC.

1. Mieszaj benzynę z olejem z kanistrze dostarczonym razem z urządzeniem.
2. Wlej benzynę. Wlej olej do silników dwusuwowych. Zamknij pojemnik i ostrożnie wstrząśnij.
3. Odkręć pokrywę zbiornika (rys. 13A)i wlej mieszankę paliwową do zbiornika paliwa maks.

2 cm poniżej obrzeża. Wytrzyj pokrywę zbiornika paliwa z resztek benzyny i zamknij zbiornik
paliwa.

UZUPEŁNIANIE OLEJU ŁAŃCUCHOWEGO

„ OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie uruchamiać piłę bez dobrze nasmarowanego łańcucha i listwy.

OLEJ ŁAŃCUCHOWY
Używać tylko biodegradowalny olej do smarowania łańcuchów.

Uwaga: Nie uzywać uzyty a/bo regenerowany o/ej, który może spowodować uszkddzen,ó
pompy o/ejo wej

1. Położyć piłę, tak żeby zakrętka zbiorniku na olej łańcuchowy była ukierunkowana do góry.
Wyśrubować i zdjąć zakrętkę (rys. 11 A).

2. Napełnić zbiornik olejem łańcuchowym do 80 % pojemności.
3. Włożyć z powrotem zakrętkę zbiornika i zaśrubować. Wytrzeć rozlany olej.

EKSPLOATACJA

URUCHAMIANIE SILNIKA
1. Uruchamiaj silnik w odległości co najmniej 3 metrów od miejsca wlewania paliwa.
2. Ustaw włącznik-wyłącznik w elemencie sterującym na (1).
3. Gdy uruchamiasz zimn silnik (cold start), przesuń dźwignię przepustnicy (rys. 15 8)

w położenie „START „. Gdy uruchamiasz ciepły silnik (warm start), przesuń dźwignię

przepustnicy w położenie „RUN
4. Naciśnij cca 10 x pompę paliwową (rys. 15A).

5. Chwyć urządzenie jedną ręką za rurkę. Drugą ręką pociągaj szybko linkę na rękojeści
rozrusznika (rys. 14), aż silnik zacznie pracować. Uwaga! Nie wyciągaj linki rozrusznika za
daleko - może się zerwać!

6. Jeżeli urządzenie nie zaskakuje, zmienić ustawienia dźwigni ssania i po wtórz kroki 2 do 4.
7. Po uruchomieniu silnika, powrócić dźwignię ssania w położenie „RUN”.
8. Zamocuj urządzenie na założonym pasie.
9. Do cięcia, jednocześnie przytrzymaj blokadę dźwigni gazu uruchom dźwignię gazu

(rys. 2 E).
10. Aby wyłączyć silnik, ustaw włącznik/wyłącznik na 0.
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11. Jeżeli silnik nie uruchomi się po drugiej próbie, spróbuj go uruchomić bez przepustnicy.
Jeżeli się to nie uda, zobacz rozdział „Rozwiązywanie problemów”

KONTROLA STANU OLEJU ŁANCUCHOWEGO
Włączyć pilę i ustawić silnik na średnią szybkość obrotów. Ukierunkować czubek listwy w dół
i obserwować, jeśli z łańcucha „nie tryska” cienka linia kropli olejowych (tys. 16A). Jeśli tak,
to wszystko jest w porządku. Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie tej piły, to może potrwać
15-30 sekund, nim się linia pojawi. Jeżeli z łańcucha „nie tryska” linia z kropli oleju, to
natychmiast wyłączyć silnik i postarać się znaleźć powód. Zbiornik oleju łańcuchowego może być
pusty, ewentualnie może być zapchane doprowadzenie oleju do łańcucha. W takim wypadku
trzeba demontować listwę i sprawdzić, jeśli jest górny otwór w listwie czysty i nie zapchany.

TECHNIKI CIĘCIA

• Podczas przycinania należy trzymać okrzesywarkę pod kątem do 60 w stosunku do
horyzontu, aby się wystrzec spadających gałęzi.

• Najpierw należy obciąć dolne gałęzie drzewa. Ułatwi to spadanie obcinanych gałęzi.
• Pod koniec cięcia, dla obsługi zwiększy się nagle ciężar okrzesywarki, ponieważ w tym

momencie okrzesywarka nie jest już oparta o gałąź. Grozi tu niebezpieczeństwo utraty
panowania nad okrzesywarką.

„ • Okrzesywarkę można wyciągnąć tylko z równoległego cięcia. Zapobiega to zaklinowanie
okrzesywarki w cięciu.

• Nie należy prowadzić cięcia górną częścią prowadnicy.
• Nie należy przecinać gałęzie w wystającym wybrzuszeniu. Uniemożliwiłoby gojenie drzewa.

PRZESTROGA!

Uważaj na niebezpieczeństwa związane z odbiciem gałęzi.

ODCINANIE MAŁEJ GAŁĘZI
• Należy prowadzić cięcie od góry do dołu, jak przedstawia (rys. 17).
• Uważaj przedwczesne pęknięcie gałęzi, jeśli niewłaściwie została oszacowana jej wielkość

i waga.
• Strzeż się spadających gałęzi.

ODCINANIE WIĘKSZYCH GAŁĘZI
• U większych gałęzi zaleca się przeprowadzić dla kontrolowanego cięcia ulgowe cięcie.
• Dane cięcie opisane jest na (rys. 18 A) i odbywa się od dołu.
• Należy w dolnej jednej trzeciej części gałęzi wykonać nacięcie.
• Właściwe przecięcie (rys. 18 B) odbywa się ponownie od góry, jeśli to możliwe, zgodne

z pierwszym nacięciem, aby się z nim spotkać.

ODCINANIE PO CZĘŚCIACH
• Dla dużych, długich gałęzi zaleca się przeprowadzać cięcie w częściach (rys. 19).
• Tylko tym sposobem można zapewnić bezpieczne miejsce upadku drzewa.
• Należy usunąć już skrócone gałęzie w swoim miejscu pracy.

BEZPIEcZEŃSTWO PODCZAS PRACY
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• Należy dotrzymywać zalecany kąt roboczy (rys. 20)w celu zapewnić bezpieczną pracę.
• Nie używaj okrzesywarki stojąc na drabinie lub na niestabilnym podłożu.
• Nie zaleca się ulec pokusie by przeprowadzić niewłaściwe cięcie. Możesz się narazić oraz inne

osoby.
• Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się z urządzeniem.

UTRZYMANIE

We właściwy sposób przeprowadzane utrzymanie jest ważne dla bezpiecznej, ekonomicznej
i bezproblemowej eksploatacji silnika.

OSTRZEŻENIE”

Niewłaściwe utrzymanie urządzenia albo nie usunięcie stwierdzonej usterki przed
jego uruchomieniem lub użycie nieoryginalnych części może spowodować awarię
urządzenia, to może spowodować poważne poranienie, albo śmierć użytkownika.

A OSTRZEŻENIE!

Przed rozpoczęciem prac serwisowych przy urządzeniu, wyłączyć silnik i odłączyć
przewód świecy zapłonowej. Odczekać, aż wszystkie ruchome części całkowicie się
zatrzymają.

• Zawsze dotrzymywać zalecenia odnośnie kontroli, utrzymania i harmonogramów czasowych
podanych w tym podręczniku.

• Na następujących stronach jest przedstawiony czasowy plan utrzymania, sposoby
przeprowadzania rutynowych przeglądów i proste sposoby utrzymania z wykorzystaniem
podstawowych ręcznych narzędzi. Pozostałe zabiegi serwisowe, które są trudniejsze albo
wymagają użycie specjalnych narzędzi, należy przekazać do wykonania autoryzowanemu
ośrodku serwisowemu.

• Czasowy plan utrzymania obowiązuje podczas normalnych warunków eksploatacyjnych.
Jeżeli silnik jest eksploatowany w trudnych warunkach, do których należy ciągłe wysokie
obciążenie, wysoka temperatura albo nadzwyczajnie duża wilgoć, albo zakurzenie, to
należy zwrócić się do ośrodka serwisowego odnośnie zaleceń aplikowanych na konkretne
indywidualne potrzeby i sposób waszego używania silnika.

• Po zakończeniu sezonu dokładnie wyczyścić maszynę i wszystkie metalowe (ruchome) części
nasmarować wazeliną albo naoliwić, żeby maszyna była przygotowana na następny sezon.
Przed dalszą eksploatacją maszyny dokładnie sprawdzić wszystkie komponenty maszyny.

• Regularnie sprawdzać czy wszystkie śruby są prawidłowo dociągnięte itp. w celu
bezpiecznego używania maszyny.

• Raz na sezon maszynę przekazać do kontroli przeprowadzenia utrzymania w fachowym
serwisie.

OSTRZEŻENIE!

Nie dotrzymanie wskazówek odnośnie utrzymania i wstępnych zabiegów ochronnych
może doprowadzić do poważnych obrażeń albo do śmierci. Zawsze dotrzymywać
sposoby i wstępne zabiegi ochronne podane w tym podręczniku.
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PLAN KONSERWACJI
Regularnie przestrzegać następujących instrukcji zgodnie z harmonogramem. Działania te
powinny być wykonywane tylko w autoryzowanym centrum serwisowym.

OCZYSZCZANIE URZĄDZENIA

Godziny Godziny
pracy pracy Notatka

OSTRZEŻENIE!

W żadnym wypadku nie należy spryskiwać urządzenia wodą; należy chronić
urządzenie przed kontaktem z wilgocią.

1. Starannie oczyść urządzenie najszybciej jak to możliwe po każdym użyciu.
2. Nie dopuść aby rękojeść była zanieczyszczona olejem lub smarem. W przeciwnym wypadku

należy ją czyścić wilgotną szmatką z mydłem. Nie używaj rozpuszczalników lub benzyny!
Przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną szmatką lub szczotka.
Oczyść obudowę urządzenia, zwłaszcza otwory wentylacyjne.
W żadnym wypadku nie należy spryskiwać urządzenia wodą; należy chronić urządzenie
przed kontaktem z wilgocią.

6. Do czyszczenia nigdy nie używać agresywnych środków czystości i rozpuszczalników. Można
w ten sposób uszkodzić na stałe urządzenie. Elementy z tworzywa sztucznego mogą zostać
uszkodzone przez chemikalia.

7. Po każdym użyciu oczyść łańcuch tnący. W tym celu użyj pędzla. Aby wyczyścić łańcuch nie
używaj płynów. Przetrzyj lekko łańcuch po czyszczeniu olejem do smarowania łańcucha.

Element maszyny
Przed Godziny

Czynność każdym PY
użyciem 25 50 100

Wyciek paliwa wysuszenie
Zbiornik paliwa, filtr sprawdzić, • w razie potrzeby
powietrza, filtr paliwa oczyścić wymienić

Świeca zapłonowa oczyścić nastawić . Odstęp0,6-0,71rn,w razie

Płetwy cy:indrowe,
wentylacyjne

oczyścić

powietrzem

Tłumik, chwąTacz iskie
otwór wydecho OCZY5CiC

sprawdzić działanie

w razie potrzeby
_wymienić

sprawdzić połączenie •

smarowanie •

Dźwignia gazu,
przełączyć zapłonu

Cięcie częśći

fl Osłona ochronną

Śruby, nakrętki dociągnąć,
wymienić • nie śruby ustalayjc

3.
4.
5.
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A yYSTRAHA!

Do czyszczenia nigdy nie należy używać agresywnych substancji czyszczących lub

rozpuszczalnika.

OCZYSZCZANIE FILTRA POWIETRZA
Nigdy nie używaj urządzenia bez futra powietrza. W innym razie dojdzie do przeniknięcia

pyłu i zanieczyszczeń do silnika, a przez to do uszkodzenia maszyny. Utrzymuj filtr powietrza

w czystości.

1. Wyłącz silnik urządzenia.
2. Zdejmij pokrywę filtra (rys. 21 A).

3. Wyjmij filtr powietrza z obudowy.
4. Oczyść filtr wodą z mydłem. Wysusz filtr na powietrzu. Lekko zwilżyć suchą filtr z cienkiej

oleju. Nigdy nie używaj benzyny!
5. Pozwól filtrowi wyschnąć. Następnie lekko zwilż go olejem.

6. Załóż filtr w odwrotnej kolejności kroków.

WYMIANA I REGULACJA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ
Zużyte świece zapłonowe lub za duży odstęp między elektrodami prowadzą do redukcji mocy

silnika.

• Wyłącz urządzenie.
• Zdejmij pokrywę świecy zapłonowej (rys. 21 B) i zdejmij kabel zapłonowy ze świecy

zapłonowej.
• Wykręć świecę (rys. 22 A) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara

przy pomocy dołączonego klucza konserwacyjnego.
• Sprawdź odstęp elektrod przy pomocy szczelinomierza (dostępny w handlu specjalistycznym).

Odstęp elektrod musi wynosić 0,6- 0,7 mm (rys. 23).

• W razie potrzeby ustaw odstęp, ostrożnie zaginając elektrodę masową świecy.

• Oczyść świecę zapłonową szczotką drucianą.
• Zamontuj oczyszczoną i wyregulowaną świecę zapłonową lub wymień uszkodzoną świecę

na nową.
• Podłącz kabel zapłonowy.

SMAROWANIE PRZEKŁADNI
• Poluzować śruby i wyjąć przekładnie z obudowy (rys. 24 A) Wciśnij około log smaru.

Wytrzyj pozostałość smaru i zamontuj przekładnię spowrotem do wału.

Nie wyjmuj podkładki w kształcie „D”. Służy jako podkładka ochronna.

WYMIANA FILTRA PALIWA
Nigdy nie używaj urządzenia bez filtra paliwa! Regularnie wymieniaj filtr paliwa.

1. Opróżnij zbiornik paliwa (k) do odpowiedniego naczynia.
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2. Wyciągnij głowicę ssącą paliwo przy pomocy haczyka (rys. 25A)ze zbiornika paliwa ściągnij
ją ruchem obrotowym.

3. Wymień filtr paliwa (rys. 25 B) i włóż założoną głowicę z powrotem do zbiornika paliwa.

USTAWIANIE PRĘDKOŚCI BIEGU JAŁOWEGO
•. Jeżeli silnik podczas pracy na wolnych obrotach ma tendencję do częstego

zatrzymywania, przekręć lekko w prawo śrubę nastawczą (rys. 26A).
Jeżeli łańcuch po zwolnieniu włącznika obraca się, przekręć w lewo śrubę nastawczą
(tylko to, że narzędzie nie może się obracać).

(J Uwaga: Przed ustawinim prcJkości bigujlowego rozgrzej silnik.

REGULACJA GAŹNIKA
Proszę zawsze dotrzymywać zalecenia odnośnie kontroli, konserwacji i czasowych
harmonogramów zawartych w tej instrukcji obsługi. Skomplikowane czynności serwisowe, lub
wymagające specjalnych narzędzi, proszę pozostawić naszemu autoryzowanemu serwisowi.

OSTRZENIE ŁANCUCHA
Regularne utrzymanie łańcucha zapewni optymalną wydajność piły. Jeżeli są obecne niżej podane
oznaki, to łańcuch piły jest stępiony:

• Podczas cięcia powstaje mączka drzewna zamiast grubszych trocin.
• Cięcie wymaga większego wysiłku.
• Linia cięcia nie jest równa.
• Nasilenie wibracji.
• Podwyższone zużycie paliwa.

OSTRZEZENIE”

Podczas pracy z łańcuchem zawsze używać wytrzymałe rękawice robocze.
Zamocować łańcuch bezpiecznie do imadła.

Naostrzyć wszystkie człony łańcucha. Pilnikiem poruszać zawsze w kierunku ze środka na
zewnątrz (rys. 27). Wszystkie naostrzone człony łańcucha muszą mieć jednakową szerokość
i długość.
Po każdym trzecim aż czwartym ostrzeniu przekazać łańcuch do naostrzenia w autoryzowanym
zakładzie naprawczym. Jego wykwalifikowany personel ma do dyspozycji specjalne narzędzia,
które zapewnią osiągnięcie wymaganego kształtu członów tnących (np. wysokość członu, kąt
cięcia).

ZUŻYCIE LISTWY PROWADZĄCEJ
Po każdych B godzinach pracy z piłą obrócić listwę prowadzącą, tak żeby zużywała się
równomiernie. Rowek listwy często sprawdzać, i w razie potrzeby usuwać nierówności w rowku
przy pomocy płaskiego pilniku i przypiłować ją do pierwotnego kształtu kanciastego U.

OTWÓR SMAROWANIA
• Zdemontować prowadnicę i sprawdzić, czy otwór wyprowadzania oleju nie jest zabrudzony.
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MAGAZYNOWANIE

OGÓLNE ZASADY PRZECHOWYWANIA URZĄDZENIA
• Starannie oczyść urządzenie i elementy wyposażenia.
• Urządzenie magazynować w suchym i czystym miejscu chronionym wobec mrozu, poza

zasięgiem nieuprawnionych osób.
• W celu zasłonięcia użyć pokrowiec z przenikalnego materiału. Nieprzenikalny materiał np.

igelit mógł by spowodować skraplanie wilgoci powietrznej i z tego wynikającą korozję.
• Utrzymywać maszynę w dobrym stanie, ewent. jeżeli trzeba wymienić naklejki dotyczące

bezpieczeństwa i instruktarzu, to zrobić tak.
• Nie kładź urządzenia na osłonie, najlepiej zawieś je na górnym uchwycie.

(J Uwaga: Podczas magazynowania trzeba uważać na to, żeby urzdzenik” by/o chronkne
przed korozj pośrednićtwem lekkiego oleju a/bo silikonu. Urzdzenik przede wszystkim
wszystkie meta/owe i zwłaszcza obracajce si” części, nasmarowaćsłab warstwy oleju.

Lh PRZESTROG

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZMAGAZYNOWANIA SILNIKA

Silnik nigdy nie magazynować w pobliżu kuchenek, pieców, grzejników wody
z wiecznym płomieniem, ewentualnie jakichkolwiek innych urządzeń, które mogą
spowodować iskrzenie.

PRZYGOTOWANIE DO ZMAGAZYNOWANIA
Dlatego, żeby silnik był bezpiecznie zmagazynowany i dobrze wyglądał, jest konieczne
przeprowadzić należyte przygotowanie do zmagazynowania. Następujące działanie pomoże
zapewnić, żeby korozja nie uszkodziła funkcje silnika i jego wygląd i umożliwi łatwiejsze
uruchomienie silnika podczas dalszego używania.

CZYSZCZENIE
Jeżeli silnik pracował, do pozostawić go wystygnąć przed czyszczeniem przynajmniej na czas
trzydziestu minut. Wyczyścić wszystkie powierzchnie zewnętrzne, odnowić uszkodzony lakier
i nasmarować słabą warstwą oleju pozostałe miejsca, które mogą korodować.

Uwaga: LJycie węża ogrodowego albo innego urządzenia na wodę pod c/s”nik”niem może
spowodowaćprzedostanie się wody do hitra powietrza albo otworu tłumika. Woda we b/trze
powitrza J tłumiku przesikni na wskroś i może przedostaćsi do cylihdra i uszkodzićgo.

PRZECHOWYWANIE PODCZAS PRZERW W UŻYTKOWANIU
Jeżeli silnik będzie przechowywany z paliwem, paliwo utleni się i popsuje. Stare paliwo powoduje
zatkanie układu paliwowego oraz utrudnia uruchomienie silnika. Jeśli zostawisz benzynę
w zbiorniku podczas przechowywania trzeba będzie naprawić lub wymienić gaźnik oraz cały
układ paliwowy. Paliwo w silniku nie może być dłużej niż 14 dni. Jeśli pozostawisz je w silniku
dłużej doprowadzi to do uszkodzenia silnika, naprawa nie podlega gwarancji.

1. Opróżnij zbiornik paliwa w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu.
2. Uruchom silnik i pozwól mu pracować na biegu jałowym do momentu samoczynnego

zgaśnięcia silnika (opróżnienia gaźnika z paliwa).
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3. Pozwól silnikowi ostygnąć (ok. 5 sekund).

W PRZYPADKU PRZERW DŁUŻSZYCH OD 3 MIESIĘCY
1. Wykręć świecę zapłonową kluczem do świec (zobacz „Wymiana J regulacja świecy

zapłonowej”).
2. Wlej do komory spalania łyżeczkę do herbaty czystego oleju do silników dwusuwowych

i pociągnij kilka razy linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej we wnętrzu silnika.
3. Wkręć świecę zapłonową.

TRANSPORT

1. Kiedy urządzenie jest transportowane w ręce, to w razie potrzeby zakryć pasek i łańcuch,
podnieść urządzenie z ziemi i podczas transportu uważnie obserwować listwę.

2. Nigdy nie transportować maszyny po złych drogach samochodem na dłuższą odległość,
jeśli zbiornik paliwa nie został wcześniej opróżniony. W innym wypadku paliwo mogło by
w trakcie transportu wyciekać.

3. W trakcie transportu albo podczas zmagazynowania maszyny nałożyć osłonę prowadnicy
łańcucha.

4. Okrzesywarkę z łańcuchem tnącym oraz z prowadnicą należy nosić tyłem do kierunku
przechodzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usterki na twoim urządzeniu, które wymagają większej interwencji należy zawsze
usunąć w wyspecjalizowanym warsztacie. Nieprofesjonalna naprawa może
spowodować szkodę. Jeżeli nie usuniesz usterkę, za pomocą opisanych tutaj instrukcji,
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Usterka Możliwy powód Rozwiązanie problemu

Przeprowadzić uruchomienie
Niewłasciwa kolejnosc maszyny zgodnie z tymi
startowania .instrukcjami

Sprawdzić paliwo odnośnie WIac swiezą mieszankę paliwową
zawartosci wody

Piłę me można Sprawdzić,jeśli nie jest Wyśrubować i wysuszyć świecę
uruc omic nadmiar paliwa w silniku zapłonową.

Sprawdzić jeśli świeca dale . .Włozyc nową swiecę.iskrę

Wymienić albo wyczyścić filtrZapchany filtr paliwa
paliwa

Sprawdzić paliwo odnośnie
Niedostateczna moc, zawartości wody WIac swiezą mieszankę paliwową
powolna akceleracja,
chwiejny bieg luzem Sprawdzić filtr powietrza i filtr Wyczyścić, jeżeli są brudne,

paliwa ewent. wymienic
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Sprawdzić jakość oleju Zastąpić przepisowym olejem

Piła nie smaruje łańcuch Sprawdzić wyprowadzenie
olejem (Łańcuch się oleju w pile i otwór smarujący Wyczyścić
przegrzewa, podczas na listwie, jeżeli nie są
cięcia powstaje dym, zapchane
zabarwienie prowadnicy
tnącej) Sprawdzić zakrętkę

odpowietrzania zbiorniku Wyczyścić
oleju

Mieszanka do silników
Nadmierne powstawanie Niewłaściwa mieszanka paliwa dwusuwowych, użyć stosunek
gazów wyziewnych,dym mieszania 40:1

Podczas pracy trzeba Niewłaściwie zamontowany Właściwie zamontować łańcuch

mocno naciskać na łańcuch piły piły

piłę, podczas cięcia nie Naostrzyć zęby tnące albo
powstają trociny Tępy łańcuch piły nałożyć nowy łańcuch

Słaba moc tnąca, piła Naciągnięcie łańcucha jest Sprawdzić naciągnięcie łańcucha
ciężko chodzi niewystarczające

SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE

• W przypadku awarii produktu, żądaj naprawy w autoryzowanym serwisie, który używa
tylko oryginalnych części zamiennych. Zachowasz w ten sposób bezpieczeństwo swojego
produktu.

• W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy technicznej, naprawę lub oryginalnych części
zamiennych, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem HECHT.

• Więcej informacji na temat punktów serwisowych można znaleźć www.hechtpolska.pI
• Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer części, które można znaleźć na

www.hechtpolska.pI

LIKWIDACJA

• Produkty, akcesoria opakowania należy usuwać zgodnie z wymogami ochrony środowiska
w punktach zbiórki surowców wtórnych.

• Produkt nie należy do odpadów z gospodarstw domowych. Dokonaj likwidacji w sposób
przyjazny dla środowiska, oddaj go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie będzie przyjęty
bezpłatne. Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie lokalnym lub najbliższym
punkcie zbiórki. Niewłaściwa utylizacja może zostać ukarana zgodnie z przepisami krajowymi.

• Olej i benzyna jest odpadem niebezpiecznym. Należy usuwać je w odpowiedni sposób. Nie
należy wyrzucać do odpadów domowych. W sprawach recyklingu paliwa i oleju, należy
skonsultować się z miejscowymi urzędami, lub centrum serwisowym albo sprzedawcą.

GWARANCJA NA PRODUKT

• Dla tego produktu dostarczamy gwarancję, odpowiedzialności prawnej za wady w okresie
24 miesięcy po zakupie.
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• Przy zastosowaniu sprzętu marki HECHT do celów komercyjnych, handlowych,
komunalnych i innych niż prywatne, zapewniamy gwarancję i odpowiedzialność prawną
za wady określone w obowiązującym Kodeksie Cywilnym.

• Wszystkie produkty przeznaczone są do użytku domowego chyba, że instrukcja obsługi,
w opisie eksploatacji lub w instrukcji użytkownika nie mówi inaczej. Podczas używania
w inny sposób lub wykorzystywanie w sprzeczności z instrukcją obsługi, doprowadzi do
tego, że reklamacja nie będzie uznana za uzasadnioną.

• Nieodpowiedni dobór produktów oraz fakt, że produkt nie spełnia Państwa wymagań, nie
może stanowić powodu do reklamacji. Nabywca był zapoznany z właściwościami produktu.

• Kupujący ma prawo żądać od sprzedawcy sprawdzenia poprawności funkcjonowania
produktu i zapoznać się z jego obsługą.

• Warunkiem uwzględnienia roszczeń gwarancyjnych jest fakt dotrzymania wskazówek
dotyczących eksploatacji, obsługi, czyszczenia, przechowywania oraz konserwacji.

• Uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, przeciążeniem, niewłaściwą obsługą lub
interwencji poza autoryzowanym serwisem w trakcie okresy gwarancyjnego, są wyłączone
z gwarancji.

• Gwarancja nie obejmuje również zużycia części, powszechnie określanych jako eksploatacyjne
(np. płyny eksploatacyjne, filtry powietrza i paliwa, świece zapłonowe, łożyska, rozrusznik,
łańcuchy, prowadnice, linki..).
Jest wyłączone z gwarancji noszą produktu lub jego części spowodowane przez normalne
użycie produktu lub części produktu i innych części, które w sposób naturalny sio zużywają.

• Dla rzeczy, sprzedawanej po niższej cenie, gwarancja nie obejmuje wady, dla której została
obniżona cena.

• Szkody wynikające z istotnych wad materiału lub błędów producenta zostaną usunięte
bezpłatnie dodatkową dostawą lub naprawą. Podstawą jest to, iż produkt powróci do
naszego centrum serwisowego nierozmontowane z dowodem zakupu.

• Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

• Czyszczenie, konserwacja, kontrola oraz ustawienie produktu nie podlegają pod gwarancję
i dlatego czynności te są odpłatne.

• Naprawy, które nie podlegają gwarancji, można odpłatnie przeprowadzić w naszym centrum
serwisowym. Nasze centrum serwisowe chętnie sporządzi Państwu kosztorys naprawy.

• Będziemy rozpatrywać naprawę tylko tych produktów, które zostały do nas wysłano
i odpowiednio zapakowane wraz z uregulowaną opłatą. Należne nieopłacone - jako towar
nienadający się magazynować, priorytetowe lub wysyłki specjalne — tak wysyłane produkty
nie będą przyjęte.

• W przypadku uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej, prosimy o kontakt z naszym serwisem.
Tam otrzymają Państwo dodatkowe informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji.

• Więcej informacji na temat punktów serwisowych można znaleźć na www.hechtpolska.pl
• Utylizację Państwa starych urządzeń elektrycznych przeprowadzimy bezpłatnie.

GWARANCJA NA SILNIK

NORMALNE ZUŻYCIE:
Tak samo jak wszystkie urządzenia mechaniczne, także silniki wymagają periodycznego
utrzymania i wymiany części, żeby właściwie funkcjonowały. Gwarancja nie dotyczy wypadków,
w których czas przydatności do użycia części albo silnika wygasł w następstwie normalnego
używania.
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NIEWŁAŚCIWE UTRZYMANIE:
Okres przydatności do użytku silnika jest zależny od warunków, w których jest eksploatowany
i od troski, która jest mu poświęcana. Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego kurzem,
brudem, piaskiem z czyszczenia świec albo innymi materiałami ściernymi, które przedostały się do
silnika w następstwie niewłaściwego utrzymania. Ta gwarancja obejmuje tylko wady materiału
i/lub wykonania warsztatowego silnika. Dlatego nie ma sensu żądać wymiany albo zwrotu
pieniędzy za urządzenie, na którym może być silnik zamontowany. Gwarancja nie dotyczy ani
napraw koniecznych w następstwie:
• Używania innych aniżeli oryginalnych części.
• Elementy sterowania albo urządzenia, która przeszkadzająw uruchomieniu silnika, powodują

obniżenie mocy silnika i obniżają jego okres przydatności do użytku (skontaktować się
z producentem urządzenia).

• Nieszczelne gaźniki, zapchane przewody paliwa, zacinające się zawory, albo inne
uszkodzenia, spowodowane używaniem zanieczyszczonego albo starego paliwa. Używać
świeżą benzynę bezołowiową i stabilizator paliwa.

• Części, które są wytarte albo nałamane, dlatego że silnik był eksploatowany z niedostateczną
ilością oleju, zanieczyszczonym olejem albo olejem niewłaściwej specyfikacji. Stosować olej
zalecany przez producent.

• Naprawa albo wyregulowanie towarzyszących części albo zestawów, np. sprzęgacza
biegów, sterowania zdalnego itp. które nie są oryginalne.

• Uszkodzenie albo zużycie części spowodowane brudem, który przedostał się do silnika
w następstwie niewłaściwego utrzymania albo podczas ponownego montażu oczyszczacza
powietrza, albo poprzez używanie innego niż oryginalnego oczyszczacza albo wkładki
filtracyjnej.

• Części uszkodzone przeciążeniem albo przegrzaniem spowodowanym zabrudzeniem,
albo zapchaniem trawą, odłamkami i brudem, ożebrowania w układzie chłodzenia, albo
w przestrzeni żyroskopu, albo szkody spowodowane eksploatacją silnika w zamkniętej
niewietrzonej przestrzeni.

• Uszkodzenie silnika lub jego części w wyniku nadmiernych wibracji spowodowanych
poluzowaniem mocowania silnika, obracających się części, wirników, niewłaściwym
zamontowaniem części do wału silnika, nadmiernymi obrotami itp.

• Zgięcie lub złamanie wału korbowego po uderzeniu w twardy przedmiot lub w wyniku
nadmiernego naciągnięcia pasków klinowych.

• Uszkodzenie silnika albo niektórej z jego części, np. komory spalania, zaworów, siodeł
zaworowych, prowadnic zaworów, albo spalenia uzwojenia rozrusznika poprzez używanie
niewłaściwego paliwa — na przykład gazu ciekłego, gazu ziemnego, przetwarzanej benzyny
itp.
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HASZIdALATI UTMUTATÓ

TARTALOM

JELEK A GPEN 4
SPECIFIKACIÓ B
AGęPRESZEI 10
ABRA5UTMurATÓ 11
AJANLOU TARTOZęKOK 15
PÓTALKATRSZEK 16
BIZTONSAGI UTASITASOK 113

ALTALANOS BIZTONSAG UTASITASOK 114
MUNKATEROLET 115
SZEMęLYES MUNKAyDELEM 115
A BENZINMOTOROS GęPEK HASZNALATA S KARBANTARTASA 115
SZERVIZ 117
KESZULęKRE yONATKOZÓ SPECIALIS BIZTONSAGI ELÓ[RASOK 117
LANCFURESZRE yONATKOZÓ BIZTONSAGI ELÓfRASOK 117
MUNKAVDELEM 119
VSSZARUGAS EŁLENI BIZTONSAGI NTZKEDSEK 120
EGYęB KOCKAZATOK 121

KICSOMAGOLAS 121
ÓSSZESZERELES 122

GP ÓSZESZERELęSE 122
FURSZLANC FESZrTS BEALLfTASA 124

IJZEMBE HELYEZES 124
AZ OZEMANYAG FELTÓLT5E 125

LANC KENÓOLAJ ADAGOLASA 125
LANCKENÓOLAJ 125

OZEMELTETES 125
MOTOR INDfTASA 125
LANCKENÓOLAJ ALLAPOTANAK ELLENÓRZESE 126

yAGASI TECHNIKAK 126
KARBANTARTAS 127

KARBANTARTASI INTERVALLUMOK 128
TIszTrTAs 128
LEGSZ(JRÓ TISZT[TASA 129
GYUJTÓGYERTYA CSERÓE / JAyTASA 129
SZÓGHAJTAS KENESE 130
UZEMANYAGSZORÓ CSERJE 130
CJRESJARAT SEBESSGNEK BEALLiTASA 130
KARBURATOR JAy[TASA 130
FORSZLANC LEZSE 130
VEZETÓSN KOPASA 131
KENÓNYLAS 131

TAROLAS 131
MOTOR TAROLASARA yONATKOZÓ UTAS[TASOK 131

szALLnAS 132
PROBLęMAK ES MEGOLDASOK 132
SZERVIZ ES PÓTALKATRESZEK 134
MEGSEMMISITES 134
A TERMEKRE yONATKOZÓ GARANCIA 134
A MOTORRA yONATKOZÓ GARANCIA 135
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