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NeÏ zaãnete stroj pouÏívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouÏití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm 

 

uvedené.

 

Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouÏívaním stroja rozumiete.
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VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ

                  
Symboly vyobrazené na tûlese 
stroje:
V¯STRAHA!  Motorové pily mohou b˘t 
nebezpeãné! Neopatrné ãi nesprávné 
pouÏívání mÛÏe vést k váÏnému nebo 
smrtelnému zranûní obsluhy nebo 
jin˘ch osob.

NeÏ zaãnete stroj pouÏívat, prostudujte 
si, prosím, peãlivû návod k pouÏití a 
ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili 
pokyny v nûm uvedené.

 
VÏdy pouÏívejte:
• Schválenou ochrannou pfiilbu
• Schválenou ochranu sluchu
• Ochranné br˘le ãi ‰tít

 
Tento v˘robek vyhovuje platn˘m 
pfiedpisÛm CE.

 
Emise hluku do okolí dle direktivy 
Evropského spoleãenství. Emise stroje 
je udána v kapitole Technické údaje a na 
nálepce.

 
Pokud je stroj oznaãen tímto 
symbolem, je vybaven katalyzátorem.

 
 

 
Dal‰í symboly/‰títky na zafiízení se t˘kají zvlá‰tních 
certifikaãních poÏadavkÛ pro urãité obchodní trhy.

Symboly v návodu k pouÏití:
 

Pfied zahájením jakékoli kontroly ãi údrÏby 
vypnûte motor pfiesunutím vypínaãe do 
polohy STOP.

 
VÏdy pouÏívejte schválené ochranné 
rukavice.

 
Pro zaji‰tûní správné funkce je nutné 
zafiízení pravidelnû ãistit.

 
 

Vizuální kontrola.

 
 

Je nutno pouÏívat ochranné br˘le ãi ‰tít.

 
 

DoplÀování paliva.

 
 

DoplÀování oleje a sefiízení prÛtoku oleje.

 
Pfii startování je nutné, aby brzda fietûzu 
byla zapojena.

V¯STRAHA!  KdyÏ se hrot li‰ty dotkne 
nûjakého pfiedmûtu, mÛÏe dojít ke 
zpûtnému odrazu, coÏ zpÛsobí reakci, 
která vyhodí li‰tu nahoru a dozadu proti 
uÏivateli. To mÛÏe mít za následek váÏné 
poranûní osob.
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ÚVOD

    
VáÏen˘ zákazníku,

Gratulujeme k va‰í koupi v˘robku firmy Jonsered!

Jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe budete spokojeni a oceníte kvalitu a v˘konnost na‰ich v˘robkÛ po dlouhou dobu. Koupû nûkterého z 
na‰ich v˘robkÛ vám v pfiípadû potfieby dává pfiístup k profesionální pomoci ohlednû oprav a servisu. Kdybyste zakoupili vá‰ stroj 
jinde neÏ u na‰ich autorizovanych prodejcÛ, zeptejte se jich na nejbliÏ‰í autorizovanou servisní dílnu.

Doufáme, Ïe budete s na‰ím strojem spokojeni a Ïe s ním budete pracovat nerozluãnû po dlouhou dobu. Myslete na to, Ïe tento 
návod k pouÏití je cenn˘ doklad. Tím, Ïe budete sledovat jeho obsah (pouÏití, servis, údrÏbu atd.), mÛÏete znaãnû prodlouÏit 
Ïivotnost stroje a jeho hodnotu pfii dal‰ím prodeji. Budete-li vá‰ stroj prodávat, pamatujte i na to, abyste pfiedali novému 
vlastníkovi i návod k pouÏití.

Mnoho zdaru pfii pouÏívání va‰eho v˘robku firmy Jonsered! 
 

Spoleãnost Jonsered se fiídí strategií neustálého v˘voje v˘robku a proto si vyhrazuje právo mûnit konstrukci a vzhled v˘robkÛ bez 
pfiedchozího upozornûní.
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CO JE CO?

   
Co je co na motorové pile?
1 Kryt válce

2 Pfiední rukojeÈ (Vodítko smûru kácení)

3 Chrániã levé ruky

4 Startér

5 NádrÏ oleje na mazání fietûzu

6 Startovací madlo

7 Sefiizovací ‰rouby, karburátor

8 Páãka sytiãe/Pojistka páãky plynu pfii startování

9 Zadní rukojeÈ

10 Stop spínaã (vypínaã zapalování)

11 Palivová nádrÏ

12 Tlumiã v˘fuku

13 ¤etûzové koleãko ‰piãky li‰ty

14 ¤etûz

15 Li‰ta

16 Zubová opûrka

17 Zachycovaã fietûzu

18 Kryt spojky

19 Zadní rukojeÈ s krytem pravé ruky

20 Páãka plynu

21 Pojistka páãky plynu

22 Dekompresní ventil

23 Kombinovan˘ klíã

24 Napínací ‰roub fietûzu

25 Návod k pouÏití

26 Kryt fiezné li‰ty

27 Zroub pro nastavení olejového ãerpadla

28 Spínaã vyhfiívání rukojeti (W)

29 V˘straÏn˘ ‰títek

30 Benzínové ãerpadlo

31 ·títek s v˘robním ãíslem
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OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ

                                            
Pfied zahájením práce s novou 
motorovou pilou

• Peãlivû si pfieãtûte tento návod k pouÏití.

• Zkontrolujte, zda fiezn˘ mechanismus je správnû upevnûn 
a sefiízen. Viz pokyny v ãásti MontáÏ

• NaplÀte a nastartujte motorovou fietûzovou pilu. Viz 
pokyny v kapitolách Manipulace s palivem a Spou‰tûní a 
zastavování.

• NepouÏívejte motorovou pilu, dokud na fietûz neproniklo 
dostateãné mnoÏství oleje. Viz pokyny v ãásti Mazání 
fiezného mechanismu.

• Dlouhodobé vystavování pÛsobení hluku mÛÏe vést k 
trvalému po‰kození sluchu. Proto vÏdy pouÏívejte 
schválenou ochranu sluchu.

Upozornûní

VÏdy pouÏívejte zdrav˘ rozum

Není moÏné zde popsat kaÏdou pfiípadnou situaci, se kterou 
byste se mohli pfii pouÏívání fietûzové pily setkat. VÏdy dávejte 
pozor a pouÏívejte zdrav˘ rozum Vyvarujte se ve‰ker˘ch 
situací, kdy se domníváte, Ïe práce s pilou je nad va‰e 
schopnosti. Pokud si ani po pfieãtení tohoto návodu nebudete 
jisti, jak pilu správnû pouÏívat, kontaktujte pfied dal‰ím 
postupem odborníka. Budete-li mít nûjaké dotazy ohlednû 
pouÏívání této motorové fietûzové pily, kontaktujte va‰eho 
prodejce nebo nás. Velmi rádi vám poskytneme na‰e sluÏby a 
pomoc a také vám poradíme, jak va‰i motorovou pilu pouÏívat 
efektivnû a bezpeãnû. Pokud je to moÏné, absolvujte ‰kolicí 
kurz pouÏívání motorové fietûzové pily. Vá‰ prodejce, lesnická 

!
V¯STRAHA!  Konstrukce zafiízení nesmí 
b˘t za Ïádn˘ch okolností upravována bez 
svolení v˘robce. VÏdy pouÏívejte 
originální pfiíslu‰enství. Nepovolené 
úpravy a/nebo pfiíslu‰enství mÛÏe vést k 
váÏnému nebo smrtelnému zranûní 
obsluhy nebo jin˘ch osob.

!
V¯STRAHA!  Motorová pila je nebezpeãn˘ 
nástroj, pokud je pouÏívána neopatrnû ãi 
nesprávnû, v takovém pfiípadû mÛÏe 
zpÛsobit váÏná nebo i smrtelná zranûní. Je 
velmi dÛleÏité, abyste si prostudovali 
tento návod k pouÏití a abyste porozumûli 
jeho obsahu.

!
V¯STRAHA!  Vnitfiní prostor tlumiãe 
v˘fuku obsahuje chemikálie, které mohou 
zpÛsobit rakovinu. V°°°°pfiípadû po‰kození 
tlumiãe v˘fuku se vyvarujte se kontaktu 
s°°°°tûmito ãástmi.

!
V¯STRAHA!  Dlouhodobé vdechování 
v˘fukÛ motoru, mlha od fietûzového oleje 
a pilinn˘ prach mohou mít nepfiízniv˘ vliv 
na zdraví.

!
V¯STRAHA!  Systém zapalování tohoto 
stroje vytváfií bûhem provozu 
elektromagnetické pole. Toto pole mÛÏe 
za urãit˘ch okolností naru‰ovat funkci 
kardiostimulátoru. Pro sníÏení rizika 
váÏného poranûní doporuãujeme osobám 
s kardiostimulátorem konzultaci s lékafiem 
a v˘robcem kardiostimulátoru pfiedtím, 
neÏ zaãnou stroj pouÏívat.

UPOZORNùNÍ!

Tento stroj je urãen pouze k fiezání dfieva.

PouÏívejte pouze takové kombinace li‰ty a pilového fietûzu, 
které doporuãujeme v kapitole Technické údaje.

Nikdy stroj nepouÏívejte, kdyÏ jste unaveni, po poÏití 
alkoholu nebo kdyÏ uÏíváte léky, které mohou ovlivnit vá‰ 
zrak, odhad nebo koordinaci pohybÛ.

PouÏívejte osobní ochranné pomÛcky. Viz pokyny v ãásti 
Osobní ochranné pomÛcky.

Nikdy neupravujte stroj tak, Ïe byste zmûnili trvale jeho 
pÛvodní konstrukci, a nepouÏívejte jej ani v pfiípadû, kdy se 
vám bude zdát, Ïe ji upravil nûkdo jin˘.

Nikdy nepouÏívejte stroj, kter˘ není zcela v pofiádku. 
Pravidelnû provádûjte kontroly a údrÏbu podle servisních 
pokynÛ popsan˘ch v této pfiíruãce. Nûkteré úkony údrÏby a 
opravy mohou provádût pouze vy‰kolení a kvalifikovaní 
odborníci. Viz pokyny v ãásti ÚdrÏba.

Nikdy nepouÏívejte Ïádné pfiíslu‰enství, které není 
doporuãeno v˘robcem v této pfiíruãce. Viz pokyny v ãásti 
¤ezn˘ mechanismus a Technické údaje.

VAROVÁNÍ! VÏdy pouÏívejte ochranné br˘le nebo ochrann˘ 
‰tít na obliãej, abyste sníÏili nebezpeãí zranûní vymr‰tûn˘mi 
pfiedmûty. Motorová fietûzová pila je schopna vymr‰tit rÛzné 
pfiedmûty, jako napfi. dfievûné ‰tûpky, malé kousky dfieva 
atd., velkou silou. To mÛÏe zpÛsobit váÏné zranûní, 
pfiedev‰ím oãí.

!
V¯STRAHA!  Provoz motoru v uzavfien˘ch 
nebo ‰patnû vûtran˘ch prostorách mÛÏe 
zpÛsobit smrt udu‰ením nebo otravu 
kysliãníkem uhelnat˘m.

!
V¯STRAHA!  Vadné fiezací zafiízení nebo 
‰patná kombinace li‰ty a pilového fietûzu 
zvy‰ují nebezpeãí zpûtného odrazu! 
PouÏívejte pouze takové kombinace li‰ty 
a pilového fietûzu, které doporuãujeme, a 
dodrÏujte pokyny pro pilování. Viz 
pokyny v kapitole Technické údaje.
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OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ

                                    
‰kola nebo knihovna ve va‰í obci vám mohou poskytnout 
informace o tom, jaké ‰kolicí materiály a kurzy jsou k 
dispozici.

 Konstrukce a technologie jsou neustále vylep‰ovány, aby se 
zv˘‰ila va‰e bezpeãnost a efektivita stroje. Nav‰tûvujte 
pravidelnû va‰eho prodejce, abyste byli informováni, zda 
nemÛÏete vyuÏít nûjak˘ch nov˘ch vlastností nebo funkcí, 
které byly mezitím zavedeny.

Osobní ochranné pomÛcky

• Schválenou ochrannou pfiilbu

• Ochrana sluchu

• Ochranné br˘le ãi ‰tít

• Rukavice s ochranou proti profiíznutí

• Kalhoty s ochranou proti fiíznutí

• Holiny s ochranou proti profiíznutí, ocelovou ‰piãkou a 
nesmekavou podráÏkou

• VÏdy mûjte po ruce soupravu pro poskytování první 
pomoci.

• Hasicí pfiístroj a lopata

Obecnû by mûl b˘t odûv pfiiléhav˘, aniÏ by omezoval volnost 
pohybu.

Bezpeãnostní vybavení stroje

V této ãásti jsou vysvûtleny bezpeãnostní prvky stroje a jejich 
funkce. Informace o prohlídkách a údrÏbû najdete v kapitole 
Kontrola, údrÏba a servis bezpeãnostního vybavení motorové 
pily. Umístûní tûchto komponentÛ na stroji naleznete v 
pokynech v kapitole ”Co je co?”.

Îivotnost stroje se mÛÏe zkracovat a riziko úrazÛ zvy‰ovat, 
jestliÏe se údrÏba stroje neprovádí správnû anebo se opravy 
neprovádûjí odbornû. Pokud potfiebujete dal‰í informace, 
obraÈte se na nejbliÏ‰í servisní dílnu.

Brzda fietûzu a chrániã levé ruky

Va‰e motorová fietûzová pila je vybavena brzdou fietûzu, která 
je urãena k zastavení fietûzu v pfiípadû, Ïe dojde ke zpûtnému 
odrazu. Tato brzda sniÏuje nebezpeãí nehod, ale pouze vy jim 
mÛÏete zabránit.

Pfii práci dbejte nejvy‰‰í opatrnosti, zvlá‰tû zabezpeãte, aby se 
fiezn˘ mechanismu v pfiípadû zpûtného rázu nikdy nemohl 
dotknout Ïádného pfiedmûtu.

!
V¯STRAHA!  K vût‰inû nehod pfii pouÏití 
fietûzové pily dochází tehdy, kdyÏ se 
obsluha dostane do kontaktu s fietûzem. 
Pfii kaÏdém pouÏití stroje je nutné 
pouÏívat schválené osobní ochranné 
pomÛcky. Osobní ochranné pomÛcky 
nemohou vylouãit nebezpeãí úrazu, ale 
sníÏí míru poranûní v pfiípadû, Ïe dojde k 
nehodû. PoÏádejte svého prodejce o 
pomoc pfii v˘bûru správného vybavení.

UPOZORNùNÍ! Jiskry mohou vylétávat z tlumiãe v˘fuku, od 
li‰ty a fietûzu nebo z jiného zdroje. VÏdy mûjte hasicí 
vybavení po ruce pro pfiípad, Ïe byste je potfiebovali. MÛÏete 
tím pomoci zabránit lesnímu poÏáru.

!
V¯STRAHA!  Nikdy stroj nepouÏívejte s 
vadn˘mi bezpeãnostními souãástmi. 
Bezpeãnostní zafiízení je nutno 
kontrolovat a udrÏovat. Viz pokyny v 
kapitole Kontrola, údrÏba a servis 
bezpeãnostního vybavení motorové pily. 
Pokud vá‰ stroj nevyhoví v‰em 
kontrolám, odneste jej do servisní dílny k 
opravû.
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• Brzda fietûzu (A) mÛÏe b˘t aktivována buì ruãnû (va‰í 
levou rukou) nebo setrvaãníkov˘m rozpojovacím 
mechanismem.

• Brzda se uvádí v ãinnost tehdy, kdyÏ je chrániã levé ruky 
(B) zatlaãen dopfiedu.

• Tento pohyb uvolní pruÏinu mechanismu, kter˘ stáhne 
pásek brzdy (C) kolem hnacího systému motoru (D) 
(buben spojky).

• Spou‰tûní brzdy fietûzu není jedin˘ úãel, pro kter˘ je 
chrániã ruky konstruován. Dal‰í jeho dÛleÏitou 
bezpeãnostní funkcí je sníÏení nebezpeãí zasaÏení levé 
ruky fietûzem, kdyby uÏivateli vyklouzla z ruky pfiední 
rukojeÈ.

• Brzda fietûzu musí b˘t pfii startování motorové pily 
aktivovaná, aby se zabránilo otáãení fietûzu.

• Pfii startování a pfii pfiesunu na krátké vzdálenosti 
pouÏívejte fietûzovou brzdu jako ”parkovací brzdu”, abyste 
pfiede‰li nehodám, pokud existuje nebezpeãí, Ïe by fietûz 
mohl náhodnû zasáhnout nûkoho nebo nûco v blízkosti 
vás.

• Uvolnûní brzdy fietûzu se provádí zataÏením chrániãe ruky 
zpût aÏ k pfiední rukojeti.

• Zpûtn˘ ráz mÛÏe b˘t zcela neãekan˘ a velmi prudk˘. 
Vût‰ina zpûtn˘ch rázÛ je v‰ak slab‰ích a neuvede vÏdy 
brzdu fietûzu v ãinnost. Pokud k takovému zpûtnému rázu 
dojde, musí uÏivatel drÏet motorovou pilu tak pevnû, aby 
mu nevyklouzla.

• ZpÛsob spu‰tûní brzdy fietûzu, aÈ jiÏ ruãnû nebo 
automaticky mechanismem uvolÀovan˘m pÛsobením 
setrvaãnosti, závisí na síle zpûtného rázu a poloze 
motorové pily vzhledem k pfiedmûtu, o kter˘ oblast 
zpûtného rázu zavadí.

KdyÏ dojde k silnému zpûtnému odrazu, zatímco je zóna 
zpûtného odrazu li‰ty nejdále od vás, brzda fietûzu je 
konstruována tak, Ïe se aktivuje pohybem protizávaÏí (je 
aktivována setrvaãností) ve smûru zpûtného odrazu.

JestliÏe není zpûtn˘ ráz tak prudk˘ nebo pokud je oblast 
zpûtného rázu li‰ty blíÏe k uÏivateli, bude brzda fietûzu 
uvedena v ãinnost ruãnû pohybem levé ruky uÏivatele.
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OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ
• Pfii kácení stromu je levá ruka v takové poloze, Ïe není 
moÏné aktivovat brzdu fietûzu ruãnû. Pfii tomto druhu 
uchopení, kdy levá ruka je umístûna tak, Ïe nemÛÏe 
ovlivnit pohyb pfiedního krytu ruky, mÛÏe b˘t brzda fietûzu 
aktivována pouze setrvaãností.

Bude moje ruka aktivovat brzdu fietûzu 

vÏdy v pfiípadû zpûtného odrazu?

Ne. K posunutí ochranného prvku zpûtného odrazu dopfiedu je 
zapotfiebí urãité síly. Pokud se va‰e ruka ochranného prvku 
zpûtného odrazu pouze lehce dotkne nebo po nûm pouze 
sklouzne, mÛÏe se stát, Ïe síla nebude dostateãnû velká, aby 
uvolnila brzdu fietûzu. Pfii práci byste také mûli pevnû drÏet 
drÏadlo va‰í motorové fietûzové pily. Pokud tak ãiníte a dojde 
k zpûtnému odrazu, moÏná ani neuvolníte ruku z pfiední 
rukojeti a nebudete aktivovat brzdu fietûzu, nebo se moÏná 
brzda fietûzu bude aktivovat aÏ poté, co uÏ pila udûlá docela 
velk˘ skok. V takov˘ch situacích se mÛÏe stát, Ïe brzda 
fietûzu nezvládne fietûz zastavit dfiíve, neÏ vás fietûz zasáhne.

V nûkter˘ch pracovních polohách se mÛÏe stát, Ïe va‰e ruka 
nemÛÏe dosáhnout na ochrann˘ prvek zpûtného odrazu, aby 
aktivovala brzdu fietûzu; napfiíklad kdyÏ je pila drÏena v poloze 
pro kácení.

Spustí se aktivace brzdy fietûzu 

setrvaãností vÏdy, kdyÏ dojde ke 

zpûtnému odrazu?

Ne. Za prvé musí va‰e brzda fungovat. Testování brzdy je 
jednoduché, viz pokyny v kapitole Kontrola, údrÏba a servis 
bezpeãnostního vybavení motorové pily. Doporuãujeme vám, 
abyste jej provádûli pfied zaãátkem kaÏdé smûny. Za druhé 
musí b˘t zpûtn˘ odraz dostateãnû siln˘, aby aktivoval brzdu 
fietûzu. Pokud by brzda fietûzu byla pfiíli‰ citlivá, byla by 
aktivována neustále, coÏ by bylo nepfiíjemné.

Ochrání mû brzda fietûzu v pfiípadû 

zpûtného odrazu vÏdy pfied zranûním?

Ne. Za prvé a pfiedev‰ím musí va‰e brzda fungovat, aby vám 
zajistila zam˘‰lenou ochranu. Za druhé musí b˘t aktivována 
podle v˘‰e uvedeného popisu, aby v pfiípadû zpûtného odrazu 
zastavila pilov˘ fietûz. A za tfietí, brzda fietûzu mÛÏe b˘t 
aktivována, ale kdyÏ je li‰ta pfiíli‰ blízko vás, mÛÏe se stát, Ïe 
brzda nestihne zpomalit a zastavit fietûz dfiíve, neÏ vás 
motorová pila zasáhne.

Pouze vy a správná pracovní technika mohou 
eliminovat zpûtn˘ odraz a jeho nebezpeãí.

Pojistka páãky plynu

Pojistka plynové páãky má za úkol zabránit neúmyslné 
manipulaci s ovládáním ‰krticí klapky. KdyÏ stisknete pojistku 
(A) (tzn. kdyÏ uchopíte rukojeÈ), uvolní se ovládání ‰krticí 
klapky (B). Pustíte-li rukojeÈ, jak ovládání ‰krticí klapky, tak 
pojistka plynové páãky se pfiesunou zpût do své pÛvodní 
polohy. Toto opatfiení znamená, Ïe ‰krticí klapka je pfii 
volnobûhu automaticky zablokována.

Zachycovaã fietûzu

Úãelem zachycovaãe fietûzu je zachytit fietûz v pfiípadû, Ïe se 
pfietrhne nebo sesmekne z li‰ty. To by se nemûlo stát, pokud 
je fietûz správnû napnut (viz pokyny v ãásti MontáÏ) a jestliÏe 
uÏivatel fiádnû provádí kontrolu a údrÏbu li‰ty a fietûzu (viz text 
v ãásti Obecné pracovní pokyny).

Chrániã pravé ruky

Kromû ochrany ruky v pfiípadû pfietrÏení fietûzu nebo jeho 
sesmeknutí z li‰ty zabezpeãuje chrániã pravé ruky, Ïe vûtve 
nebudou pfiekáÏet bezpeãnému uchopení zadní rukojeti.

Antivibraãní systém

Stroj je vybaven antivibraãním systémem, kter˘ je 
konstruován tak, aby minimalizoval vibrace a usnadÀoval práci 
se strojem.
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Antivibraãní systém stroje sniÏuje pfienos chvûní mezi 
jednotkou motoru/fiezn˘m mechanismem a rukojetí stroje. 
Tûlo motorové pily, vãetnû fiezného mechanismu, je izolováno 
od rukojetí pomocí antivibraãních blokÛ.

Pfii fiezání tvrdého dfieva (vût‰ina listnat˘ch stromÛ) vznikají 
silnûj‰í vibrace neÏ pfii fiezání mûkkého dfieva (vût‰ina 
jehliãnat˘ch dfievin). ¤ezání s tup˘m ãi ‰patn˘m fietûzem 
(nevhodn˘ typ ãi nesprávnû nabrou‰en˘) zv˘‰í úroveÀ vibrací.

Stop spínaã (vypínaã zapalování)

Pomocí vypínaãe zapalování se vypíná motor.

Tlumiã v˘fuku

Tlumiã v˘fuku je urãen k omezení úrovnû hluku na minimum 
a k usmûrnûní v˘fukov˘ch plynÛ smûrem od uÏivatele.

V zemích s tepl˘m a such˘m podnebím hrozí velké nebezpeãí 
vzniku lesních poÏárÛ. MÛÏe se stát, Ïe legislativa v tûchto 

zemích vyÏaduje, Ïe tlumiã v˘fuku musí b˘t, kromû jiného, 
vybaven lapaãem jisker v podobû síÈky.

¤ezn˘ mechanismus

Tato ãást popisuje zpÛsob volby fiezného mechanismu a jeho 
údrÏby s tûmito cíli:
• SníÏit nebezpeãí zpûtného rázu.
• Redukujte nebezpeãí pfietrÏení nebo vyskoãení fietûzu pily.
• Dosáhnûte optimálního fiezacího v˘konu.
• ProdlouÏit Ïivotnost fiezného mechanismu.
• ZabraÀte zvy‰ování úrovnû vibrací.

Obecná pravidla

• PouÏívejte pouze fiezn˘ mechanismus doporuãen˘ 
v˘robcem!  Viz pokyny v kapitole Technické údaje.

• UdrÏujte fiezací zuby fietûzu fiádnû nabrou‰ené!  
Postupujte podle na‰ich pokynÛ a pouÏívejte 
doporuãené vodítko pilníku. Po‰kozen˘ nebo ‰patnû 
nabrou‰en˘ fietûz zvy‰uje nebezpeãí nehody.

• UdrÏujte správnou vÛli omezovacích zubÛ! 
DodrÏujte na‰e pokyny a pouÏívejte doporuãenou 
mûrku omezovacích zubÛ. Pfiíli‰ velká vÛle zvy‰uje 
nebezpeãí zpûtného odrazu.

!
V¯STRAHA!  Nadmûrné vystavení 
vibracím mÛÏe u osob se zhor‰enou funkcí 
krevního obûhu vést k poruchám 
obûhového nebo nervového systému. V 
pfiípadû, Ïe byste pocítili pfiíznaky obtíÏí 
zpÛsoben˘ch nadmûrn˘m vystavením 
vibracím, spojte se se sv˘m lékafiem. 
Mezi tyto pfiíznaky patfií ztrnulost 
konãetin, ztráta citu, mravenãení, 
píchání, bolest, zeslábnutí, zmûna barvy 
nebo vzhledu pokoÏky. Tyto pfiíznaky se 
obvykle objevují v prstech, na rukou nebo 
v zápûstí. Tyto pfiíznaky se mohou zhor‰it 
pfii nízk˘ch teplotách.

!
V¯STRAHA!  V˘fukové plyny z motoru 
jsou horké a mohou obsahovat jiskry, 
které by mohly zaÏehnout poÏár. Nikdy 
nestartujte zafiízení uvnitfi budovy nebo v 
blízkosti hofilav˘ch materiálÛ!

VAROVÁNÍ! Tlumiã v˘fuku je bûhem provozu i po zastavení 
velmi hork˘. To platí i pfii volnobûhu. Dejte pozor na 
nebezpeãí poÏáru, zvlá‰tû pfii manipulaci v blízkosti 
hofilav˘ch látek nebo plynÛ.

!
V¯STRAHA!  Nikdy motorovou fietûzovou 
pilu nepouÏívejte, kdyÏ je tlumiã vadn˘ 
nebo chybí. Vadn˘ tlumiã mÛÏe znaãnû 
zv˘‰it hladinu hluku a nebezpeãí poÏáru. 
VÏdy mûjte protipoÏární vybavení blízko 
po ruce. Nikdy motorovou pilu 
nepouÏívejte, kdyÏ je síÈkov˘ lapaã jisker 
vadn˘ nebo úplnû chybí, je-li pouÏití 
lapaãe jisker ve va‰em pracovním 
prostoru povinné.
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• UdrÏujte správné napnutí fietûzu! V pfiípadû, Ïe je 
fietûz povolen˘, je pravdûpodobnûj‰í jeho sesmeknutí, 
kromû toho to vede ke zv˘‰enému opotfiebení li‰ty, fietûzu 
a hnacího fietûzového koleãka.

• UdrÏujte fiezn˘ mechanismu fiádnû namazan˘ a v 
dobrém stavu!  U ‰patnû namazaného fietûzu je 
pravdûpodobnûj‰í jeho pfietrÏení a kromû toho to vede ke 
zv˘‰enému opotfiebení li‰ty, fietûzu a hnacího fietûzového 
koleãka.

¤ezací zafiízení urãené pro minimalizaci 

zpûtného odrazu

Jedin˘ zpÛsob, jak zcela zabránit zpûtnému rázu, je 
zabezpeãit, aby se oblast zpûtného rázu li‰ty nikdy niãeho 
nedotkla.

Úãinky zpûtného rázu mÛÏete sníÏit pouÏitím fiezného 
mechanismu se zabudovanou redukcí zpûtného rázu a 
pouÏíváním nabrou‰eného a dobfie udrÏovaného fietûzu.

Li‰ta

âím je polomûr hrotu men‰í, tím je men‰í i nebezpeãí 
zpûtného odrazu.

¤etûz

¤etûz se skládá z urãitého poãtu ãlánkÛ, které se dodávají ve 
standardní verzi i ve verzi se sníÏen˘m rizikem zpûtného rázu.

Nûkteré v˘razy, které popisují li‰tu a fietûz

Aby byla udrÏena bezpeãnostní funkce fietûzového zafiízení, 
musíte vymûÀovat opotfiebené a po‰kozené kombinace li‰ty a 
fietûzu za li‰tu a fietûz doporuãen˘ spoleãností Jonsered. 
Informace o doporuãen˘ch kombinacích li‰ty a fietûzu 
naleznete v ãásti Technické údaje.

Li‰ta

• Délka (palce/cm)

• Poãet zubÛ na fietûzovém koleãku ‰piãky li‰ty (T). 

• Rozteã fietûzu (=pitch) (v palcích). Vzdálenost mezi 
uná‰ecími ãlánky fietûzu musí odpovídat vzdálenostem 
mezi zuby na fietûzovém koleãku ‰piãky li‰ty i na hnacím 
fietûzovém koleãku.

• Poãet uná‰ecích ãlánkÛ (ks). Poãet uná‰ecích ãlánkÛ je 
urãen délkou li‰ty, rozteãí fietûzu a poãtem zubÛ 
fietûzového koleãka ‰piãky li‰ty.

• ·ífika dráÏky li‰ty (palce/mm). ·ífika dráÏky li‰ty musí 
odpovídat tlou‰Èce uná‰ecích ãlánkÛ fietûzu.

• Otvor pro mazání fietûzu a otvor pro napínaã fietûzu. Li‰ta 
musí odpovídat konstrukci fietûzové pily.

¤etûz

• Rozteã fietûzu (=pitch) (v palcích)

• Tlou‰Èka uná‰ecího ãlánku (mm/palce)

!
V¯STRAHA!  Vadné fiezací zafiízení nebo 
‰patná kombinace li‰ty a pilového fietûzu 
zvy‰ují nebezpeãí zpûtného odrazu! 
PouÏívejte pouze takové kombinace li‰ty 
a pilového fietûzu, které doporuãujeme, a 
dodrÏujte pokyny pro pilování. Viz 
pokyny v kapitole Technické údaje.

UPOZORNùNÍ! Îádn˘ pilov˘ fietûz nesniÏuje nebezpeãí 
zpûtného odrazu.

!
V¯STRAHA!  Jak˘koliv kontakt s rotujícím 
pilov˘m fietûzem mÛÏe zpÛsobit velmi 
váÏná zranûní.
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• Poãet uná‰ecích ãlánkÛ (ks).

Ostfiení fietûzu a nastavování vÛle 

omezovacích zubÛ

Obecné informace o brou‰ení fiezacích zubÛ

• Nikdy nepouÏívejte tup˘ fietûz. KdyÏ je fietûz tup˘, musíte 
vyvinout mnohem vût‰í sílu, abyste protlaãili li‰tu skrz 
dfievo a braní tfiísky bude velmi malé. Velmi tup˘ pilov˘ 
fietûz nebere tfiísky vÛbec. Jedin˘m v˘sledkem bude 
dfievûn˘ prach.

• Ostr˘ fietûz si dobfie profiízne cestu dfievem a produkuje 
dlouhé silné tfiísky.

• ¤ezná ãást fietûzu se naz˘vá fiezací ãlánek a skládá se z 
fiezacího zubu (A) a bfiitu omezovacího zubu (B). Hloubka 
fiezu je urãena rozdílem v˘‰ek tûchto dvou souãástí.

Pfii brou‰ení fiezacího zubu musíte mít na pamûti ãtyfii dÛleÏité 
faktory.

1 Úhel brou‰ení

2 Úhel bfiitu

3 Poloha pilníku

4 PrÛmûr pilníku

Bez správného vybavení je velice tûÏké fietûz správnû 
nabrousit. Doporuãujeme vám, abyste pouÏívali na‰e vodítko 
pilníku. To vám pomÛÏe u va‰eho fietûzu dosáhnout sníÏení 
zpûtného odrazu a maximální fiezací v˘kon.

Informace o ostfiení fietûzu naleznete v ãásti Technické údaje.

Brou‰ení fiezacích zubÛ

K brou‰ení fiezacích zubÛ budete potfiebovat kruhov˘ pilník a 
vodítko pilníku. Informace o velikostech pilníku a vodítka, které 
jsou doporuãeny pro vá‰ pilov˘ fietûz, naleznete v ãásti 
Technické údaje.

• Zkontrolujte, zda je fietûz správnû napnut˘. Uvolnûn˘ 
fietûz se uh˘bá do stran, coÏ znesnadÀuje jeho správné 
nabrou‰ení.

• ¤ezací zuby vÏdy bruste zevnitfi smûrem ven a pfii 
zpûtném tahu sniÏte tlak na pilník. V‰echny zuby nabruste 
nejprve na jedné stranû, potom otoãte pilu a nabruste 
zuby na druhé stranû.

• Nabruste v‰echny zuby na stejnou délku. KdyÏ je délka 
fiezacích zubÛ men‰í neÏ 4 mm (0,16 palce), fietûz je 
opotfiebovan˘ a je nutno jej vymûnit.

!
V¯STRAHA!  Odch˘lení od pokynÛ k 
ostfiení v˘raznû zvy‰uje nebezpeãí 
zpûtného odrazu.
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Obecné informace o nastavování vÛle omezovacích 

zubÛ

• Pfii ostfiení fiezacích zubÛ zmen‰ujete vÛli omezovacích 
zubÛ (hloubku fiezu). Abyste udrÏeli fiezn˘ v˘kon musíte 
vypilovat omezovací zuby na doporuãenou v˘‰ku. 
Informace o vÛli omezovacích zubÛ pro vá‰ konkrétní 
fietûz naleznete v ãásti Technické údaje.

Sefiízení vÛle omezovacích zubÛ

• Pfied sefiízením vÛle omezovacích zubÛ je nutno novû 
naostfiit fiezací zuby. Doporuãujeme, abyste vÛli 
omezovacích zubÛ sefiizovali pfii kaÏdém tfietím ostfiení 
fietûzu. UPOZORNùNÍ! Toto doporuãení pfiedpokládá, Ïe 
délka fiezacích zubÛ není nadmûrnû zmen‰ena.

• K sefiízení vÛle omezovacích zubÛ budete potfiebovat 
ploch˘ pilník a mûrku omezovacích zubÛ. Doporuãujeme, 
abyste pro vÛli omezovacích zubÛ pouÏívali na‰e vodítko 
pilníku, abyste získali správnou hodnotu vÛle omezovacích 
zubÛ a správn˘ úhel bfiitu omezovacích zubÛ.

• Nasaìte vodítko pilníku na fietûz pily. Informace o 
pouÏívání vodítka pilníku naleznete na obalu. Pomocí 
plochého pilníku odpilujte nadmûrnû pfiesahující ãást bfiitu 
omezovacích zubÛ. VÛle omezovacích zubÛ je správná, 
kdyÏ pfii protahování pilníku pfies vodítko nebudete cítit 
Ïádn˘ odpor.

Napínání fietûzu

âím déle se fietûz pouÏívá, tím více se zvût‰uje jeho délka. 
Proto je dÛleÏité pravidelnû fietûz napínat a vymezovat vÛli.

Napnutí fietûzu kontrolujte pfii kaÏdém doplÀování paliva. 
UPOZORNùNÍ! Bûhem doby zábûhu nového fietûzu by se mûlo 
jeho napnutí kontrolovat ãastûji.

Napnûte fietûz co moÏná nejvíce, ale tak, aby bylo je‰tû 
moÏno jej rukou volnû posouvat po li‰tû.

• Povolte matice li‰ty, které upevÀují kryt spojky/brzdu 
fietûzu. PouÏijte kombinovan˘ klíã. Potom matice 
utáhnûte co nejpevnûji pouze rukou.

• Nadzvednûte ‰piãku li‰ty a fietûz napínejte utahováním 
napínacího ‰roubu pomocí kombinovaného klíãe. 
Napínejte fietûz, dokud neodstraníte prÛvûs na spodní 
stranû li‰ty.

• Nadzvednûte a pfiidrÏujte v nadzvednuté poloze ‰piãku 
li‰ty a pfiitom utáhnûte kombinovan˘m klíãem matice 
li‰ty. Zkontrolujte, zda je moÏné rukou volnû posouvat 
fietûz po li‰tû a zda pfiitom není tento fietûz na spodní 
stranû li‰ty provû‰en.

Poloha napínacího ‰roubu fietûzu se li‰í podle modelu 
motorové fietûzové pily. Informace o tom, kde jsou ‰rouby na 
va‰em modelu, najdete v ãásti Co je co.

!
V¯STRAHA!  Nebezpeãí zpûtného odrazu 
se zvy‰uje, jestliÏe je vÛle omezovacích 
zubÛ pfiíli‰ velká!

!
V¯STRAHA!  Uvolnûn˘ fietûz se mÛÏe 
sesmeknout a zpÛsobit váÏné nebo 
dokonce smrtelné zranûní.
Czech – 13



OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ
Mazání fiezného mechanismu

Olej na mazání fietûzu

Olej na mazání fietûzu musí mít dobrou pfiilnavost k fietûzu a 
musí si uchovávat viskozitu bez ohledu na to, zda je horké léto 
ãi chladná zima.

V rámci v˘voje a v˘roby motorov˘ch pil jsme vyvinuli i 
optimální olej na mazání fietûzÛ, kter˘ je zaloÏen na 
rostlinném oleji a je díky tomu biologicky snadno rozloÏiteln˘. 
Doporuãujeme pouÏívat tento olej, kter˘ zabezpeãuje 
maximální Ïivotnost fietûzu a zá V pfiípadû, Ïe ná‰ olej na 
mazání fietûzÛ není k dispozici, doporuãujeme standardní olej 
na fietûzy.

Nikdy nepouÏívejte vyjet˘ olej!  Je to nebezpeãné pro 
vás, pro stroj i pro Ïivotní prostfiedí.

Plnûní oleje na mazání fietûzÛ

• V‰echny námi vyrábûné motorové pily jsou vybaveny 
systémem automatického mazání fietûzu. U nûkter˘ch 
modelÛ je rovnûÏ nastaviteln˘ prÛtok oleje.

• NádrÏka oleje pro mazání fietûzu a nádrÏka s palivem jsou 
konstruovány tak, Ïe palivo vytéká pfied olejem pro 
mazání fietûzu.

Tato bezpeãnostní funkce ale vyÏaduje, abyste pouÏívali 
správn˘ typ oleje pro mazání fietûzu (kdyby byl olej pfiíli‰ 
fiídk˘, vytékal by pfied palivem), a abyste sefiídili karburátor 
podle doporuãení (slabá smûs mÛÏe znamenat, Ïe palivo 
vydrÏí déle neÏ olej). Také musíte pouÏívat doporuãené 
fiezací vybavení (li‰ta, která je pfiíli‰ dlouhá, bude 
potfiebovat více oleje pro mazání fietûzu).

Kontrola mazání fietûzu

• Kontrolujte mazání fietûzu pfii kaÏdém doplÀování paliva. 
Viz pokyny v kapitole Mazání hrotu li‰ty.

Ze vzdálenosti asi 20 cm (8 palcÛ) namifite ‰piãku fiezné 
li‰ty na svûtlou plochu. Po 1 minutû bûhu pily pfii úrovni 
plynu na 3/4 by se mûla na této plo‰e objevit zfietelná 
stopa nastfiíkaného oleje.

Pokud mazání fietûzu nefunguje:

• Zkontrolujte, zda není ucpan˘ mazací kanálek li‰ty. V 
pfiípadû potfieby jej vyãistûte.

• Zkontrolujte, zda je dráÏka fiezné li‰ty ãistá. V pfiípadû 
potfieby ji vyãistûte.

• Zkontrolujte, zda se fietûzové koleãko ‰piãky li‰ty volnû 
otáãí a zda není mazací otvor v fietûzovém koleãku 
ucpan˘. V pfiípadû potfieby koleãko namaÏte a otvor 
vyãistûte.

V pfiípadû, Ïe ani po provedení v˘‰e uveden˘ch kontrol a 
pfiíslu‰n˘ch opatfiení systém mazání fietûzu stále nefunguje, je 
nutno vyhledat servisní opravnu.

!
V¯STRAHA!  ·patné mazání fiezného 
mechanismu mÛÏe zpÛsobit pfietrÏení 
fietûzu, coÏ by mohlo vést k váÏn˘m nebo 
dokonce smrteln˘m zranûním.

UPOZORNùNÍ! Pokud maÏete pilov˘ fietûz rostlinn˘m 
olejem, pfied dlouhodob˘m uskladnûním rozeberte a 
vyãistûte dráÏku li‰ty a pilov˘ fietûz. Jinak hrozí nebezpeãí, 
Ïe olej pro mazání fietûzu zoxiduje, coÏ by mûlo za následek, 
Ïe pilov˘ fietûz zatuhne a fietûzka na hrotu li‰ty se zadfie.
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OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ
Hnací koleãko fietûzu

Buben spojky je vybaven jedním z následujících hnacích 
fietûzov˘ch koleãek:

A   Spur - pastorek (fietûzové koleãko je pfiivafieno k bubnu) 
nebo

B   Rim - hnací krouÏek (v˘mûnn˘)

Pravidelnû kontrolujte úroveÀ opotfiebení hnacího fietûzového 
koleãka. VymûÀte jej, pokud je nadmûrnû opotfiebené. 
VymûÀte hnací fietûzové koleãko pfii kaÏdé v˘mûnû fietûzu.

Mazání jehlového loÏiska

Oba typy hnací fietûzky mají na v˘stupním hfiídeli jehlové 
loÏisko, které musí b˘t pravidelnû mazáno (jednou t˘dnû). 
VAROVÁNÍ! PouÏívejte pouze kvalitní loÏiskov˘ mazací tuk.

Kontrola opotfiebení fiezného mechanismu

Dennû provádûjte kontrolu fietûzu, pfiiãemÏ se zamûfite na:

• Viditelné praskliny n˘tÛ a ãlánkÛ.

• Zda není fietûz zatuhl˘.

• Zda nejsou n˘ty a ãlánky silnû opotfiebené.

VymûÀte pilov˘ fietûz, pokud vykazuje nûkter˘ z v˘‰e 
uveden˘ch bodÛ.

V˘robce doporuãuje porovnávat stávající fietûz s nov˘m 
fietûzem a tak zjistit, jak je stávající fietûz opotfieben˘.

Pokud je délka fiezacích zubÛ men‰í neÏ 4 mm, fietûz je nutno 
vymûnit.

Li‰ta

Pravidelnû kontrolujte:
• Zda se na hranách fiezné li‰ty netvofií otfiepy. V pfiípadû 

potfieby tyto otfiepy obruste pilníkem.

• Zda není dráÏka li‰ty silnû opotfiebená. V pfiípadû potfieby 
li‰tu vymûÀte.

• Zda není ‰piãka li‰ty nerovnomûrnû ãi silnû opotfiebená. 
Pokud se na spodní stranû ‰piãky li‰ty vytváfiejí prohlubnû, 
znamená to, Ïe je fietûz pfiíli‰ voln˘.

• JestliÏe chcete prodlouÏit Ïivotnost li‰ty, mûli byste ji 
dennû obracet.

!
V¯STRAHA!  K vût‰inû nehod pfii pouÏití 
fietûzové pily dochází tehdy, kdyÏ se 
obsluha dostane do kontaktu s fietûzem.

PouÏívejte osobní ochranné pomÛcky. Viz 
pokyny v ãásti Osobní ochranné 
pomÛcky.

Nepou‰tûjte se do Ïádné práce, na niÏ 
nejste podle svého mínûní náleÏitû 
zacviãeni. Prostudujte si pokyny v 
ãástech Osobní ochranné pomÛcky, Jak 
zabránit zpûtnému rázu, ¤ezn˘ 
mechanismus a Obecné bezpeãnostní 
pokyny.

Vyvarujte se situací, kde hrozí nebezpeãí 
zpûtného rázu. Viz pokyny v ãásti 
Bezpeãnostní vybavení zafiízení.

PouÏívejte doporuãené ochranné 
pomÛcky a pravidelnû kontrolujte jejich 
stav. Prostudujte si pokyny uvedené v 
ãásti Obecné pracovní pokyny.

Zkontrolujte, zda v‰echny bezpeãnostní 
funkce fietûzové pily fungují. Prostudujte 
si pokyny v ãástech Obecné pracovní 
pokyny a Obecná bezpeãnostní opatfiení.
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MONTÁÎ
MontáÏ fiezné li‰ty a fietûzu

Zkontrolujte, zda je brzda fietûzu v neaktivované poloze 
pfiesunutím chrániãe levé ruky k pfiední rukojeti.

Od‰roubujte matice li‰ty a sejmûte kryt spojky (brzdu fietûzu). 
Vyjmûte pfiepravní ochrann˘ krouÏek (A).

Nasaìte li‰tu na upevÀovací ‰rouby. ZasuÀte ji co nejvíce 
dozadu. Pfievléknûte fietûz pfies hnací fietûzové koleãko a 
usaìte jej do dráÏky v li‰tû. Zaãnûte na horní stranû li‰ty.

Zkontrolujte, zda bfiity fiezacích ãlánkÛ smûfiují na horní hranû 
li‰ty dopfiedu.

Nasaìte kryt spojky a zasuÀte kolík pro napínání fietûzu do 
otvoru v li‰tû. Zkontrolujte, zda uná‰ecí ãlánky fietûzu správnû 
zapadají do vybrání hnacího fietûzového koleãka a zda je fietûz 
správnû usazen v dráÏce li‰ty. Prsty pevnû utáhnûte matice 
li‰ty.

Napínejte fietûz otáãením napínacího ‰roubu fietûzu 
kombinovan˘m klíãem po smûru hodinov˘ch ruãiãek. V 
napínání fietûzu pokraãujte do té doby, dokud neodstraníte 
prÛvûs na spodní stranû li‰ty.

¤etûz je správnû napnut, kdyÏ není provû‰en na spodní stranû 
li‰ty a pfiitom je moÏné jej rukou volnû posouvat. Pfiizvednûte 
a pfiidrÏujte v nadzvednuté poloze ‰piãku li‰ty a 
kombinovan˘m klíãem utáhnûte matice li‰ty.

Bûhem doby zábûhu po nasazení nového fietûzu je zapotfiebí 
ãasto kontrolovat jeho napûtí. Kontrolujte napûtí fietûzu 
pravidelnû. Správnû napnut˘ fietûz zaruãuje dobr˘ fiezn˘ v˘kon 
a dlouhou Ïivotnost.

MontáÏ zubové opûrky

Pokud chcete namontovat zubovou opûrku, obraÈte se na 
servisní opravnu.

!
V¯STRAHA!  Pfii práci s fietûzem vÏdy 
pouÏívejte ochranné rukavice.

A
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MANIPULACE S PALIVEM
Palivo

Pamatujte si! Stroj je vybaven dvoudob˘m motorem a pfii jeho 
provozu se musí vÏdy pouÏít smûs benzínu a oleje pro 
dvoudobé motory. Je dÛleÏité pfiesnû odmûfiit mnoÏství 
pfiimíchávaného oleje, aby se zaruãilo, Ïe se dosáhne správné 
smûsi. KdyÏ smícháváte malá mnoÏství paliva s olejem, i 
velmi malé nepfiesnosti mohou v˘raznû ovlivnit pomûr sloÏek 
smûsi.

Benzín

• PouÏívejte vÏdy kvalitní olovnat˘ ãi bezolovnat˘ benzín.

• VAROVÁNÍ!  Motory opatfiené katalyzátorem je 
nutno provozovat na smûs bezolovnatého benzínu 
a oleje. Olovnat˘ benzín zniãí katalyzátor a ten pfiestane 
fungovat. Zelené víãko na palivové nádrÏi u motorov˘ch 
pil s katalyzátorem signalizuje, Ïe je moÏné pouÏívat 
pouze bezolovnat˘ benzín.

• Doporuãen˘ nejniÏ‰í poãet oktanÛ je 90 (RON). 
Provozujete-li motor na benzin s niÏ‰ím poãtem oktanÛ 
neÏ 90, mÛÏe dojít k tluãení v motoru. Toto vede ke 
zv˘‰ené teplotû motoru a zv˘‰enému zatíÏení loÏisek, 
coÏ mÛÏe zpÛsobit tûÏké havárie motoru.

• Pfii souvislé práci pfii vysok˘ch otáãkách (napfi. 
odvûtvování) se doporuãuje vy‰‰í oktanové ãíslo.

Ekologické palivo

JONSERED doporuãuje pouÏití ekologického benzínu (t.zv. 
akrylátové palivo), buì Aspen dvoutaktov˘ benzín nebo 
ekologick˘ benzín urãen˘ pro ãtyfitaktové motory, smí‰en˘ s 
olejem jak uvedeno níÏe. Pov‰imnûte si, Ïe je nûkdy po 
v˘mûnû typu paliva tfieba sefiídit karburátor (viz návod v 
kapitole Karburátor).

ZajíÏdûní

Bûhem prvních 10 hodin provozu je nutno vylouãit provoz na 
pfiíli‰ vysoké otáãky.

Olej pro dvoudobé motory

• Abyste dosáhli co nejlep‰ích v˘sledkÛ a v˘konu, 
pouÏívejte olej pro dvoudobé motory JONSERED, kter˘ je 
vyrábûn speciálnû pro na‰e vzduchem chlazené dvoudobé 
motory.

• Nikdy nepouÏívejte olej pro dvoudobé motory chlazené 
vodou, nûkdy také naz˘van˘ olej pro lodní motory (tzv. 
TCW).

• Nikdy nepouÏívejte olej urãen˘ pro ãtyfidobé motory.

• Olej nízké kvality nebo pfiíli‰ bohatá smûs oleje a paliva 
mÛÏe ohrozit funkãnost katalyzátoru a zkrátit jeho 
Ïivotnost.

Pomûr smûsi

1:50 (2%) s olejem pro dvoudobé motory JONSERED.
1:33 (3%) s ostatními oleji urãen˘mi pro dvoudobé motory 
chlazené vzduchem, klasifikovan˘mi pro JASO FB/ISO EGB.

Míchání smûsi

• VÏdy míchejte benzín a olej v ãisté nádobû urãené na 
pohonné hmoty.

• Míchání zaãnûte vÏdy nalitím poloviny dávky benzínu. 
Potom pfiidejte celou dávku oleje. Smûs paliva dobfie 
promíchejte (protfiepejte). Pfiidejte zb˘vající polovinu 
dávky benzínu.

• Smûs paliva pfied nalitím do palivové nádrÏe zafiízení 
dÛkladnû promíchejte (protfiepejte).

• Nemíchejte vût‰í dávku paliva neÏ na jeden mûsíc 
dopfiedu.

• Pokud po del‰í dobu stroj nepouÏíváte, vyprázdnûte a 
vyãistûte palivovou nádrÏ.

Olej na mazání fietûzu

• Jako mazivo doporuãujeme pouÏívat speciální olej 
(fietûzov˘ olej) s dobr˘mi adhezívními vlastnostmi.

• Nikdy nepouÏívejte vyjet˘ olej. To by mûlo za následek 
po‰kození olejového ãerpadla, li‰ty a fietûzu.

• Je dÛleÏité pouÏívat olej správné tfiídy (s vhodn˘m 
rozsahem viskozity), kter˘ odpovídá teplotû vzduchu.

• Za teplot pod 0 °C (32 °F) se u nûkter˘ch olejÛ zvy‰uje 
nadmûrnû viskozita (tuhnou). To mÛÏe pfietûÏovat olejové 
ãerpadlo a vést k po‰kození jeho nûkter˘ch souãástí.

• Pfii v˘bûru oleje na mazání fietûzÛ se obraÈte na nejbliÏ‰í 
servisní opravnu.

!
V¯STRAHA!  Pfii manipulaci s palivem 
vÏdy zajistûte dostateãné vûtrání.

Benzín, litrÛ Olej pro dvoudobé motory, litrÛ

2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60
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MANIPULACE S PALIVEM
Plnûní paliva

Oãistûte plochu kolem uzávûru palivové nádrÏe. Pravidelnû 
ãistûte nádrÏky paliva a oleje na mazání fietûzu. Filtr paliva je 
nutno vymûÀovat alespoÀ jednou za rok. Zneãi‰tûní v 
nádrÏkách zpÛsobuje poruchy. Pfied doplÀováním paliva 
zajistûte dobré promíchání smûsi protfiepáním nádoby. Obsah 
nádrÏek paliva a oleje na mazání fietûzu je peãlivû sladûn. 
NádrÏky paliva a oleje na mazání fietûzu by se proto mûly vÏdy 
plnit zároveÀ.

Bezpeãnost pfii manipulaci s 
palivem

• Nikdy nedoplÀujte palivo do stroje za chodu motoru.

• Pfii doplÀování paliva ãi míchání smûsi (benzín a olej pro 
dvoudobé motory) zajistûte dostateãné vûtrání.

• Pfied zahájením startování se s motorov˘m foukaãem 
pfiemístûte alespoÀ 3 m od místa, kde jste doplÀovali 
palivo.

• Stroj nikdy nestartujte:

1 JestliÏe vám na zafiízení pfieteklo palivo nebo olej na 
mazání fietûzÛ. DÛkladnû otfiete vylitou kapalinu a nechte 
zafiízení oschnout.

2 JestliÏe jste potfiísnili palivem sebe nebo odûv, pfievléknûte 
se. Omyjte ty ãásti tûla, které byly v kontaktu s palivem. 
PouÏijte m˘dlo a vodu.

3 JestliÏe ze stroje uniká palivo. Pravidelnû kontrolujte 
tûsnost uzávûru palivové nádrÏe a pfiívodÛ paliva.

Pfieprava a pfiechovávání

• Motorovou pilu a palivo vÏdy uchovávejte tak, aby 
nehrozilo nebezpeãí, Ïe pfiípadné úniky nebo v˘pary 
pfiijdou do styku s jiskrami ãi otevfien˘m ohnûm z 
elektrick˘ch zafiízení, elektromotorÛ, relé/spínaãÛ, bojlerÛ 
a podobnû.

• Palivo vÏdy skladujte ve schválen˘ch nádobách urãen˘ch 
k tomuto úãelu.

• Pfii skladování po del‰í dobu nebo pfii pfiepravû motorové 
pily je nutné nádrÏe paliva a mazacího oleje vyprázdnit. 
Informace o likvidaci paliva a oleje na mazání fietûzÛ 
získáte u nejbliÏ‰í benzínové pumpy.

• Pfii pfiepravû nebo skladování stroje musí b˘t pfiepravní kryt 
vÏdy nasazen na fiezacím zafiízení, aby se zabránilo 
neúmyslnému kontaktu s ostr˘m fietûzem. I fietûz, kter˘ 
se nepohybuje, mÛÏe zpÛsobit váÏné poranûní uÏivateli 
nebo jin˘m osobám, které mají pfiístup k fietûzu.

Dlouhodobé uskladnûní

V dobfie vûtraném prostoru vyprázdnûte nádrÏky s benzínem 
a olejem. Skladujte palivo ve schválen˘ch nádobách na 
bezpeãném místû. Nasaìte kryt li‰ty. Oãistûte stroj. Viz 
pokyny v kapitole âasov˘ plán údrÏby.

Pfied odstavením na del‰í dobu se ujistûte, Ïe je stroj ãist˘ a je 
zaji‰tûn kompletním servisem.

!
V¯STRAHA!  Pfii této ãinnosti hrozí 
nebezpeãí poÏáru, které mÛÏete sníÏit, 
kdyÏ budete dodrÏovat následující 
opatfiení:

V blízkosti paliva nekufite ani neumisÈujte 
Ïádné horké pfiedmûty.

Pfied doplnûním paliva motor vypnûte a 
nechte jej po nûkolik minut zchladnout.

Pfied doplÀováním paliva otvírejte uzávûr 
nádrÏe pomalu, aby se mohl zvolna 
uvolnit pfietlak.

Po doplnûní paliva peãlivû uzavfiete 
uzávûr palivové nádrÏe.

Nikdy nestartujte motor stroje v prostoru 
doplÀování paliva.

!
V¯STRAHA!  Palivo a jeho v˘pary jsou 
velmi vznûtlivé. Pfii manipulaci s palivem a 
olejem na mazání fietûzu dbejte nejvy‰‰í 
opatrnosti. Nezapomínejte na nebezpeãí 
poÏáru, v˘buchu a nad˘chání v˘parÛ.

!
V¯STRAHA!  Nikdy nepouÏívejte stroj, 
kter˘ má viditelnû po‰kozen˘ kryt 
zapalovacích svíãek a zapalovací kabel. 
Zvy‰uje se zde nebezpeãí jiskfiení, které 
mÛÏe zpÛsobit poÏár.
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STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ
Startování a vypínání

Studen˘ motor

Startování: Pfii startování je nutné, aby brzda fietûzu byla 
zapojena. Aktivujte brzdu   posunutím krytu ruky proti 
zpûtnému odrazu vpfied.

Zapalování; sytiã: Nastavte páãku sytiãe do zapnuté 
polohy. Tím by se mzl automaticky nastavit vypínací spínaã 
do startovací polohy.

Startovací plyn: Správného nastavení sytiãe/startovacího 
plynu se dosáhne vysunutím páãky sytiãe do polohy zapnuto.

Benzínové ãerpadlo: Je-li stroj vybaven palivov˘m 
ãerpadlem (A): Zmáãnûte nûkolikrát gumovou membránu 
benzínového ãerpadla, aÏ dojde k naplÀování prostoru pod 
membránou palivem. Membrána nemusí b˘t plná.

Dekompresní ventil: Pokud je stroj vybaven dekompresním 
ventilem (B): Stisknutím ventilu sníÏíte tlak ve válci, coÏ 
usnadní startování. Pfii startování stroje byste mûli vÏdy 

pouÏívat dekompresní ventil. Po nastartování stroje se ventil 
automaticky vrátí do své pÛvodní polohy.

Tepl˘ motor

PouÏijte stejn˘ postup jako pro startování studeného motoru, 
ale bez nastavování páãky sytiãe do polohy zapnuto. 
Správného nastavení sytiãe/startovacího plynu se dosáhne 
vysunutím páãky sytiãe do polohy zapnuto a potom opût 
zasunutím zpût.

Startování

Levou rukou uchopte pfiední rukojeÈ. Pravou nohu zasuÀte do 
zadní rukojeti a pfii‰lápnûte motorovou pilu pevnû k zemi. 
Pravou rukou uchopte startovací madlo a pomalu vytahujte 
lanko startéru, dokud neucítíte odpor (kdyÏ zapadnou západky 
startéru), potom prudce a pevenû zatáhnûte za startovaci 
rukojeÈ. Nikdy nemotejte startovací lanko kolem ruky.

VAROVÁNÍ! Nevytahujte celou délku lanka startéru, 
nepou‰tûjte startovací madlo a nenechávejte plnû vytaÏené 
lanko samovolnû navíjet. To by mohlo stroj po‰kodit.

Jakmile motor naskoãí, zasuÀte páãku sytiãe a tahejte, dokud 
motor nenastartuje. Po nastartování motoru rychle pfiidejte 
plyn aÏ do pln˘ch otáãek; pojistka páãky plynu se automaticky 
vypne.

JelikoÏ je brzda fietûzu stále je‰tû zapojena, je nutno co 
nejdfiíve sníÏit poãet otáãek motoru na volnobûh, ãehoÏ 
dosáhnete tím, Ïe rychle vypojíte drÏák ‰krtící klapky plynu. 

!
V¯STRAHA!  Pfied startováním 
nezapomínejte na následující:

Brzda fietûzu musí b˘t pfii startování 
motorové pily aktivovaná, aby se sníÏilo 
nebezpeãí kontaktu s rotujícím fietûzem.

Nikdy nestartujte motorovou pilu aniÏ by 
byla li‰ta, fietûz a v‰echny kryty správnû 
namontovány. Spojka se jinak mÛÏe 
uvolnit a zavinit úraz.

Postavte stroj na pevnou podloÏku. 
Ujistûte se, Ïe stojíte bezpeãnû a Ïe se 
fietûz nemÛÏe niãeho dotknout.

Zajistûte, aby se v pracovní oblasti a 
jejím okolí nezdrÏovaly  nepovolané 
osoby ãi zvífiata.

H

H
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STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ
Tím se vyhnete zbyteãnému opotfiebování spojky, bubnu 
spojky a brzdného pásu.

Pamatujte si! VraÈte brzdu fietûzu do pÛvodní polohy  
posunutím krytu ruky proti zpûtnému odrazu smûrem k 
drÏadlu rukojeti. Motorová pila je tím pfiipravena k pouÏití.

• Nikdy nestartujte motorovou pilu aniÏ by byla li‰ta, fietûz a 
v‰echny kryty správnû namontovány. Viz pokyny v ãásti 
MontáÏ KdyÏ není na motorové pile namontována li‰ta ani 
fietûz, spojka mÛÏe volnû fungovat a zpÛsobit váÏné 
zranûní.

• Brzda fietûzu musí b˘t pfii startování motorové pily 
aktivovaná. Viz pokyny v kapitole Spu‰tûní a zastavení. 
Nikdy motorovou fietûzovou pilu nestartujte tak, Ïe byste 
ji pustili na zem. Tato metoda je extrémnû nebezpeãná, 
protoÏe mÛÏete nad motorovou pilou lehce ztratit 
kontrolu.

• Nikdy nestartujte stroj v uzavfieném prostoru. Vdechování 
v˘fukov˘ch zplodin je nebezpeãné.

• Sledujte své okolí a pfiesvûdãte se, Ïe nehrozí Ïádné 
nebezpeãí, Ïe by mohly nûjaké osoby nebo zvífiata pfiijít do 
styku s fiezn˘m mechanismem .

• VÏdy drÏte motorovou pilu obûma rukama. Pravou ruku 
mûjte na zadní rukojeti a levou ruku na pfiední rukojeti. 
Toto uchycení musí pouÏívat v‰ichni uÏivatelé - 
praváci i leváci. RukojeÈ drÏte pevnû tak, Ïe palce a 
ostatní prsty obtoãíte okolo rukojeti motorové fietûzové 
pily.

Vypínání

Motor se vypíná posunutím vypínaãe do polohy pro vypnutí.

!
V¯STRAHA!  Dlouhodobé vdechování 
v˘fukÛ motoru, mlha od fietûzového oleje 
a pilinn˘ prach mohou mít nepfiízniv˘ vliv 
na zdraví.

H
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Pfied kaÏd˘m pouÏitím:

1 Zkontrolujte, zda brzda fietûzu  fiádnû funguje a není 
po‰kozená.

2 Zkontrolujte, zda zadní kryt pravé ruky není po‰kozen.

3 Zkontrolujte, zda drÏák ‰krtící klapky  plynu fiádnû funguje 
a není po‰kozen.

4 Zkontrolujte, zda vypínaã funguje správnû a zda není 
po‰kozen.

5 Zkontrolunjte, zda není nûkterá z rukojetí zneãi‰tûna 
olejem.

6 Zkontrolujte, zda systém tlumení vibrací fiádnû funguje a 
není po‰kozen.

7 Zkontrolujte, zda je tlumiã zvuku fiádnû pfiipevnûn a není 
po‰kozen.

8 Zkontrolujte, zda jsou v‰echny díly na motorové pile 
dotaÏeny a nejsou po‰kozeny nebo chybí.

9 Zkontrolujte, zda je lapaã fietûzu na svém místû a není 
po‰kozen.

10 Zkontrolujte napnutí fietûzu

Obecné pracovní pokyny

Základní bezpeãnostní pravidla

1 Sledujte své okolí:

• Abyste zabezpeãili, Ïe Ïádní lidé, zvífiata ani nic jiného 
nemÛÏe ovlivnit va‰i kontrolu nad strojem.

• Abyste se ujistili, Ïe cokoli z v˘‰e uvedeného je mimo 
dosah pily a Ïe nikdo nemÛÏe b˘t zranûn padajícím 
stromem.

VAROVÁNÍ! DodrÏujte v˘‰e uvedené pokyny, ale nepouÏívejte 
motorovou pilu v takov˘ch situacích, kde byste se nemohli 
dovolat pomoci v pfiípadû nehody.

2 NepouÏívejte motorov˘ foukaã za ‰patného poãasí, jako 
napfi. v husté mlze, prudkém de‰ti, silném vûtru, silném 
mrazu apod. Práce za chladného poãasí je únavná a ãasto 
s sebou nese zv˘‰ené nebezpeãí, jako napfi. kluzkou pÛdu, 
nepfiedvídateln˘ smûr pádu poraÏeného stromu apod.

3 Zvlá‰tní opatrnosti dbejte pfii odstraÀování mal˘ch vûtví, 
vyvarujte se fiezání kfioví (tj. fiezání mnoha mal˘ch 
vûtviãek najednou). Malé vûtviãky se mohou zachytit do 
fietûzu, kter˘ je potom mÛÏe vymr‰tit proti uÏivateli a 
zpÛsobit mu váÏné zranûní.

4 Ujistûte se, Ïe se mÛÏete volnû pohybovat a bezpeãnû 
stát. Zkontrolujte, zda ve va‰em bezprostfiedním okolí 
nejsou nûjaké pfiekáÏky (kofieny, kameny, vûtve,jámy, 
pfiíkopy apod.), pro pfiípad, Ïe by bylo nutné se rychle 
pfiesunout. Zvlá‰tní pozornost vûnujte práci ve svaÏitém 
terénu.

5 Poãínejte si obzvlá‰tû opatrnû pfii fiezání napnut˘ch 
kmenÛ. Napnut˘ kmen mÛÏe neãekanû odpruÏit a 
navrátit se do své pfiirozené polohy, jak pfied tak i po 
fiezání. Nesprávná poloha vás nebo fiezu mÛÏe vést k 
tomu, Ïe strom udefii vás nebo stroj a vy ztratíte kontrolu. 
Obû okolnosti mohou zpÛsobit váÏnou nehodu.

UPOZORNùNÍ!

Tato ãást popisuje základní bezpeãnostní pravidla pfii pouÏití  
motorové pily. Tyto informace nikdy nemohou nahradit 
profesionální zruãnost a zku‰enost. V pfiípadû, Ïe se 
dostanete do situace, kdy se necítíte bezpeãnû, ukonãete 
práci a poÏádejte o radu odborníka. MÛÏete se obrátit na 
prodejce motorov˘ch pil, servisní opravnu nebo na 
zku‰eného uÏivatele motorov˘ch pil. Nepou‰tûjte se do 
Ïádné práce, na kterou se cítíte nedostateãnû kvalifikováni!

Pfied zahájením práce s motorovou pilou je nutné pochopit 
princip a úãinky zpûtného rázu a to, jak mu pfiedcházet. Viz 
pokyny v ãásti Jak zabránit zpûtnému rázu.

Pfied zahájením práce s motorovou pilou musíte pochopit 
rozdíl mezi fiezáním horní a spodní stranou li‰ty. Viz pokyny 
v kapitolách Jak zabránit zpûtnému odrazu pily a 
Bezpeãnostní zafiízení stroje.

PouÏívejte osobní ochranné pomÛcky. Viz pokyny v ãásti 
Osobní ochranné pomÛcky.

,
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6 Pfii pfiená‰ení motorové pily vypnûte motor a zajistûte 
fietûz pomocí brzdy fietûzu. Pilu vÏdy pfiená‰ejte tak, aby 
li‰ta a fietûz smûfiovaly dozadu. Pokud pilu pfiepravujete ãi 
pfiená‰íte na del‰í vzdálenost, nasaìte na fieznou li‰tu 
ochrann˘ kryt.

7 KdyÏ poloÏíte motorovou fietûzovou pilu na zem, 
zablokujte pilov˘ fietûz pomocí brzdy fietûzu a zajistûte, 
abyste na stroj neustále vidûli. KdyÏ od va‰í motorové pily 
odejdete na jakkoliv dlouhou dobu, vypnûte motor.

Obecná pravidla
1 KdyÏ pochopíte, co zpûtn˘ ráz je a jak k nûmu dochází, 

mÛÏete omezit nebo vylouãit moment pfiekvapení. Tím, 
Ïe se budete na jeho moÏnost pfiipraveni, sníÏíte jeho 
riziko. Zpûtn˘ ráz je obvykle pomûrnû slab˘, ale nûkdy 
mÛÏe b˘t velmi neãekan˘ a velmi prudk˘.

2 Je zapotfiebí pilu vÏdy drÏet pevnû pravou rukou za zadní 
rukojeÈ a levou rukou za pfiední rukojeÈ. Správné uchopení 
je takové, Ïe palce a prsty obemknou rukojeti. Takto by 
mûl uchopit rukojeti kaÏd˘ uÏivatel, aÈ je pravák nebo 
levák. Toto drÏení minimalizuje úãinek zpûtného rázu a 
pomáhá udrÏet motorovou pilu pod kontrolou. Rukojeti 
nepou‰tûjte! 

3 Vût‰ina úrazÛ vypl˘vajících ze zpûtného rázu vzniká pfii 
odvûtvování. UÏivatel musí stát pevnû obûma nohama na 
pevném podkladu a musí zabezpeãit, aby se v jeho 
bezprostfiedním okolí nenacházelo nic, co by mohlo 
zpÛsobit klop˘tnutí ãi ztrátu rovnováhy.

Ke zpûtnému rázu velmi ãasto dochází tehdy, kdyÏ v 
okamÏiku momentálního nesoustfiedûní uÏivatele oblast 
zpûtného rázu li‰ty zavadí o vûtev, blízk˘ kmen nebo jin˘ 
pfiedmût.

Mûjte neustále pfiehled o fiezaném pfiedmûtu. Pokud jsou 
pfiedmûty, které chcete fiezat, malé a lehké, mohou se 
zaklínit do fietûzu pily a b˘t vymr‰tûny smûrem k vám. I 
kdyÏ to pro vás nemusí b˘t nebezpeãné, mohlo by vás to 
pfiekvapit a mohli byste ztratit kontrolu nad pilou. Nikdy 
pilou nefiezejte na sobû narovnané klády nebo vûtve, aniÏ 
byste je nejprve od sebe oddûlili. VÏdy fiezejte pouze jednu 
kládu nebo jeden kus. Odklízejte nafiezané kusy pryã, aby 
byl vá‰ pracovní prostor stále bezpeãn˘.

4 UÏivatel by nikdy nemûl pracovat s motorovou 
pilou nad úrovní ramen a fiezat pouze ‰piãkou li‰ty. 
Pilu pfii práci nikdy nedrÏte pouze jednou rukou! 

5 K tomu, abyste mûli plnou kontrolu nad motorovou pilou, 
je nutno stát pevnû. Nikdy nepracujte ve stoje na Ïebfiíku, 
na stromû nebo tam, kde nemáte pod nohama pevnou 
pÛdu.

6 Pfii fiezání vÏdy vyuÏívejte vysokou rychlost, tzn. pln˘ plyn.

7 Dbejte velké opatrnosti pfii fiezání horní stranou li‰ty, tj. 
kdyÏ fieÏete kmen zespodu. To se oznaãuje jako fiezání 
odbíhajícím fietûzem. ¤etûz se snaÏí tlaãit pilu dozadu 
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smûrem k uÏivateli. Pokud se fietûz zaklíní, motorová 
fietûzová pila se mÛÏe vymr‰tit dozadu smûrem k vám.

8 Pokud uÏivatel neklade této tlaãné síle odpor, je 
nebezpeãí, Ïe se pila posune tak daleko dozadu, Ïe ve 
styku s fiezan˘m kmenem zÛstane pouze ‰piãka li‰ty a 
dojde ke zpûtnému rázu.

¤ezání spodní stranou li‰ty, tzn. shora dolÛ, se oznaãuje 
jako fiezání nabíhajícím fietûzem. V tomto pfiípadû fietûz 
pfiitahuje pilu smûrem ke stromu a pfiední ãást tûla pily se 
pfii fiezání bezprostfiednû opírá o kmen. ¤ezání nabíhajícím 
fietûzem poskytuje uÏivateli lep‰í kontrolu nad motorovou 
pilou a polohou oblasti zpûtného rázu.

9 Brou‰ení a údrÏbu fietûzu a li‰ty provádûjte vÏdy podle 
pfiíslu‰n˘ch pokynÛ. Pfii v˘mûnû li‰ty a fietûzu pouÏívejte 
v˘hradnû kombinace doporuãené v˘robcem. Prostudujte 
si pokyny v ãásti _ezn˘ mechanismus a Technické údaje.

Základní techniky fiezání

V‰eobecnû

• Pfii fiezání vÏdy pouÏívejte maximálních otáãek!

• Po kaÏdém fiezu nechte otáãky motorové pily klesnout na 
volnobûÏné (pfiíli‰ dlouh˘ bûh motoru na pln˘ plyn bez 
zatíÏení, tzn. aniÏ by pohybu fietûzu pfii fiezání nûco kladlo 
odpor, mÛÏe mít za následek váÏné po‰kození motoru).

• ¤ezání seshora = fiezání nabíhajícím fietûzem.

• ¤ezání zespoda = fiezání odbíhajícím fietûzem.

¤ezání odbíhajícím fietûzem zvy‰uje riziko zpûtného rázu. Viz 
pokyny v ãásti Jak zabránit zpûtnému rázu.

Terminologie

¤ezání = obecn˘ v˘raz pro fiezání dfieva.

Odvûtvování = odfiezávání vûtví z poraÏeného stromu.

Rozlomení = pfiípad, kdy kmen, kter˘ fieÏete, praskne je‰tû 
pfied dokonãením fiezu.

Je pût dÛleÏit˘ch faktorÛ, které by mûl uÏivatel 

provést pfiedtím, neÏ zaãne fiezat:

1 Ujistit se, Ïe nedojde k sevfiení fiezného mechanismu v 
fiezu.

2 Ujistit se, Ïe se fiezan˘ pfiedmût nerozlomí.

3 Ujistit se, Ïe fietûz bûhem fiezání ãi po nûm ne‰krtne o 
zem nebo nûjak˘ jin˘ pfiedmût.

4 ZváÏit, zda nehrozí nebezpeãí zpûtného rázu.

5 ZváÏit, zda podmínky a okolní terén neovlivÀují 
bezpeãnost pohybu ãi stabilitu.

Dva faktory rozhodují o tom, zda nedojde k sevfiení fietûzu 
nebo zda se fiezan˘ kmen nerozlomí: první je zpÛsob, kter˘m 
je kmen podepfien pfied a za fiezem, druh˘ je to, zda je ãi není 
tento pfiedmût napruÏen tlakem.

Ve vût‰inû pfiípadÛ mÛÏete zabránit tûmto neÏádan˘m 
problémÛm fiezáním ve dvou etapách; seshora a zespoda. Je 
zapotfiebí podepfiít kmen tak, aby bûhem fiezání nesevfiel fietûz 
ani se nezlomil.

Následující pokyny popisují, jak postupovat v nejobvyklej‰ích 
situacích, do kter˘ch se pfii práci s motorovou pilou mÛÏe 
uÏivatel dostat.

!
V¯STRAHA!  Nikdy pilu pfii práci nedrÏte 
pouze jednou rukou. Motorovou 
fietûzovou pilu není moÏné bezpeãnû 
ovládat, je-li drÏena pouze jednou rukou. 
VÏdy drÏte motorovou pilu pevnû obûma 
rukama za rukojeti.

UPOZORNùNÍ! JestliÏe dojde k sevfiení fietûzu v fiezu: 
Vypnûte motor! Nepokou‰ejte se vytáhnout motorovou pilu 
z fiezu. Pokud byste se snaÏili pilu násilím vytrhnout, mohli 
byste se o ni zranit, kdyby se náhle uvolnila. Pilu mÛÏete 
vyprostit tak, Ïe pomocí páky rozevfiete
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Odvûtvování

Pfii odfiezávání siln˘ch vûtví by uÏivatel mûl postupovat stejnû 
jako pfii fiezání.

Vûtve, u kter˘ch hrozí nûjaké nebezpeãí, odfiezávejte kus po 
kuse.

¤ezání

Pokud máte hromadu klád, musíte kaÏdou kládu, kterou 
chcete fiezat, z této hromady vytáhnout, poloÏit na kozu nebo 
na opûru a fiezat ji samostatnû.

Odkliìte nafiezané kusy z pracovního prostoru. Pokud byste je 
ponechali v pracovním prostoru, zvy‰uje se nebezpeãí, Ïe by 
z dÛvodu chyby mohlo dojít ke zpûtnému odrazu, a 
nebezpeãí, Ïe ztratíte pfii práci rovnováhu.

Kmen leÏí na zemi. Nehrozí pfiíli‰ velké nebezpeãí sevfiení 
fietûzu a zlomení kmene. Hrozí v‰ak nebezpeãí, Ïe se fietûz 
dotkne zemû pfii dokonãování fiezu.

Profiíznûte cel˘ kmen seshora. Pfii dokonãování fiezu se 
vyvarujte dotyku fietûzu se zemí. UdrÏujte plné otáãky, ale 
buìte pfiipraveni na to, co se mÛÏe stát.

V pfiípadû, Ïe je moÏné kmen obrátit, profiíznûte kmen 
pfiibliÏnû do 2/3 prÛmûru.

ObraÈte kmen a dokonãete fiez z opaãné strany.

Kmen je podepfien na jednom konci. Hrozí velké 
nebezpeãí zlomení kmene.

Zaãnûte fiezat zespoda (pfiibliÏnû do 1/3 prÛmûru).

Dokonãete fiez seshora, tak, aby se oba fiezy setkaly.

Kmen je podepfien na obou koncích. Hrozí velké 
nebezpeãí sevfiení fietûzu.

Zaãnûte fiezat seshora (pfiibliÏnû do 1/3 prÛmûru).

!
V¯STRAHA!  Nikdy nezkou‰ejte klády 
fiezat, kdyÏ jsou narovnané na sobû nebo 
kdyÏ dvû klády leÏí blízko sebe. Tento 
zpÛsob práce dramaticky zvy‰uje 
nebezpeãí zpûtného odrazu, kter˘ mÛÏe 
mít za následek tûÏké nebo smrtelné 
zranûní.

1 2
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Dokonãete fiez zespoda, tak, aby se oba fiezy setkaly.

Postup pfii kácení stromÛ

Bezpeãná vzdálenost

Bezpeãná vzdálenost mezi stromem, kter˘ se má kácet, a 
jakoukoli osobou, která pracuje poblíÏ, je alespoÀ 2 1/2 délky 
tohoto stromu. Pfied kácením i bûhem nûj kontrolujte, Ïe v 
této rizikové zónû není Ïádná jiná osoba.

Smûr kácení

Cílem je porazit strom do takového místa, kde by jeho kmen 
mohl b˘t co nejsnadnûji odvûtven a rozfiezán. Terén na tomto 
místû by rovnûÏ mûl b˘t takov˘, aby se zde dalo bezpeãnû 
stát a pohybovat.

Jakmile se rozhodnete, kter˘m smûrem chcete strom porazit, 
musíte posoudit, kter˘m smûrem by tento strom padl 
pfiirozenû.

Toto ovlivÀuje nûkolik faktorÛ:

• Náklon stromu

• Zakfiivení

• Smûr vûtru

• Uspofiádání vûtví

• Hmotnost eventuálního snûhu

• PfiekáÏky v dosahu stromu: napfiíklad ostatní stromy, 
elektrické vedení, silnice a budovy.

• Podívejte se, zda na kmeni nenajdete známky po‰kození 
a hniloby, které zpÛsobují, Ïe je mnohem 
pravdûpodobnûj‰í, Ïe se strom zlomí a zaãne padat dfiíve 
neÏ to budete ãekat.

MoÏná zjistíte, Ïe budete nuceni porazit strom do smûru jeho 
pfiirozeného pádu, protoÏe je nemoÏné nebo nebezpeãné 
pokou‰et se porazit jej do smûru, kter˘ si pfiejete.

Dal‰ím velmi dÛleÏit˘m faktorem, kter˘ neovlivÀuje smûr 
kácení, ale má vliv na va‰i bezpeãnost, je stav jeho vûtví, 
protoÏe po‰kozené nebo suché vûtve by se mohly bûhem 
kácení odlomit a zranit vás.

Pfii kácení stromu se snaÏte pfiedejít tomu, aby se jeho kmen 
opfiel o jin˘ strom.  Vypro‰Èování uvûznûného stromu je velmi 
nebezpeãné a pfiedstavuje vysoké riziko úrazu. Viz pokyny v 
ãásti Vypro‰Èování stromu, kter˘ padl ‰patnû.

âi‰tûní kmene a pfiíprava ústupové cesty

OdstraÀte z kmenu vûtve do v˘‰ky ramen. Je bezpeãnûj‰í 
pracovat shora dolÛ a mít strom mezi vámi a pilou.

Kolem kofiene stromu odstraÀte v‰echen porost a zkontrolujte, 
zda ve va‰em bezprostfiedním okolí nejsou nûjaké pfiekáÏky 
(kameny, vûtve, jámy apod.), tak, abyste mûli vyklizenou 
ústupovou cestu pro okamÏik, aÏ strom zaãne padat. Tato 
ústupová cesta by mûla s

1 Oblast rizik
2 Úniková cesta
3 Smûr kácení

UPOZORNùNÍ! PoráÏení stromÛ vyÏaduje velkou zku‰enost. 
Nezku‰ení uÏivatelé motorové pily by nemûli poráÏet 
stromy. Nepou‰tûjte se do Ïádné práce, pfii níÏ si nejste jisti!

UPOZORNùNÍ! Pfii nûkter˘ch nebezpeãn˘ch situacích 
bûhem kácení by mûl uÏivatel bezprostfiednû po vypnutí 
motoru pily sejmout chrániãe sluchu, aby sly‰el v‰echny 
zvuky a pfiípadné varovné signály.

1

2

1
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3
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Kácení

Kácení se provádí tfiemi fiezy. Nejprve provedete smûrov˘ 
záfiez, kter˘ sestává z horního fiezu a spodního fiezu, potom 
kácení dokonãíte hlavním fiezem Správn˘m umístûním tûchto 
fiezÛ mÛÏete velmi pfiesnû urãit smûr pádu stromu.

Smûrov˘ záfiez

Pro smûrov˘ fiez zaãnûte vrchním záfiezem. Pfiední rukojeÈ pily 
(1) se pouÏívá jako vodítko smûru kácení. Namifite podél 
pfiední rukojeti na cíl dále v terénu, kde chcete, aby strom 
spadl (2). StÛjte na pravé stranû stromu za pilou a fiezejte s 
taÏn˘m zdvihem.

Jako dal‰í proveìte spodní fiez, a to tak, aby se pfiesnû setkal 
s koncem horního fiezu.

Smûrov˘ záfiez by mûl b˘t veden do hloubky 1/4 prÛmûru 
kmene a úhel mezi horním a spodním fiezem by mûl b˘t 
nejménû 45°.

PrÛseãík obou fiezÛ se oznaãuje jako hrana smûrového záfiezu. 
Její linie by mûla b˘t dokonale vodorovná a mûla by b˘t kolmá 
(90°) ke zvolenému smûru pádu.

Hlavní fiez

Hlavní fiez se provádí z opaãné strany stromu a musí b˘t 
dokonale vodorovn˘. StÛjte pfiitom na levé stranû stromu a 
fieÏte nabíhajícím fietûzem.

Hlavní fiez proveìte pfiibliÏnû 3-5 cm (1,5-2 palce) nad 
spodním smûrov˘m fiezem.

Nasaìte zubovou opûrku (pokud je jí pila vybavena) tûsnû za 
“dfievorubeck˘ kloub“ (viz dále). Rozbûhnûte motor na pln˘ 
plyn a zafiezávejte fietûz/li‰tu pomalu do stromu. Kontrolujte, 
zda se strom nezaãne sklánût opaãn˘m smûrem, neÏ je 
zam˘‰len˘ smûr kácení. Jakmile je fiez dostateãnû hlubok˘, 
zarazte do nûj klín nebo páãidlo.

Dokonãete hlavní fiez rovnobûÏnû s hranou smûrového záfiezu, 
ale tak, aby mezi nimi zÛstal nedofiez o tlou‰Èce alespoÀ 1/10 
prÛmûru kmene. Tento nedofiez kmene b˘vá oznaãován jako 
dfievorubeck˘ kloub.

Dfievorubeck˘ kloub urãuje smûr, kter˘m bude strom padat.

V pfiípadû, Ïe by byl dfievorubeck˘ kloub pfiíli‰ úzk˘, Ïe byste 
pfiefiízli kmen úplnû nebo Ïe by smûrov˘ záfiez a hlavní fiez byly 
‰patnû umístûny, ztratíte kontrolu nad smûrem kácení.

!
V¯STRAHA!  Pokud jste nebyli speciálnû 
za‰koleni, doporuãujeme vám, abyste 
nekáceli stromy o prÛmûru vût‰ím, neÏ je 
délka li‰ty va‰í pily!
26 – Czech



PRACOVNÍ POSTUP
Po dokonãení smûrového záfiezu a hlavního fiezu by se strom 
mûl zaãít kácet samovolnû nebo pomocí dfievorubeckého klínu 
ãi páãidla.

Doporuãujeme, abyste pouÏívali li‰tu, která bude del‰í neÏ je 
prÛmûr stromu, abyste mohli provést hlavní fiez a smûrové 
fiezy ”jedním fiezn˘m zdvihem”. Informace o tom, jaké délky 
li‰ty jsou doporuãeny pro vá‰ model motorové fietûzové pily, 
naleznete v ãásti Technické údaje.

I pro kácení stromÛ o prÛmûru vût‰ím neÏ je délka li‰ty existují 
urãité metody. Tyto metody v‰ak pfiedstavují mnohem vût‰í 
nebezpeãí kontaktu oblasti zpûtného rázu li‰ty se stromem.

Vypro‰Èování stromu, kter˘ padl ‰patnû 

Vypro‰Èování "uvûznûného stromu"

Vypro‰Èování uvûznûného stromu je velmi nebezpeãné a 
pfiedstavuje vysoké riziko úrazu.

Nikdy nezkou‰ejte fiezat strom, na kter˘ spadnul jin˘ strom.

Nikdy nepracujte v nebezpeãné zónû u visícího zachyceného 
stromu.

Nejbezpeãnûj‰í metoda je pouÏít naviják.

• Namontovan˘ na traktoru

• Pfienosn˘

¤ezání stromÛ a vûtví, které jsou napruÏené pod 

tlakem

Pfiíprava: UvaÏte, která oblast je napruÏená tlakem a kde je 
místo maximálního napûtí, (tzn. kde by se kmen zlomil, kdyby 
byl ohnut je‰tû více).

Rozhodnûte, jak˘ je nejbezpeãnûj‰í zpÛsob uvolnûní napûtí a 
zda je moÏné to provést bezpeãnû. Ve sloÏit˘ch situacích je 
jedinou bezpeãnou metodou odloÏit pilu a pouÏít naviják.

Obecná rada:

Postavte se na místo, kde by vás neohrozil strom nebo vûtve 
pfii uvolnûní napûtí.

Proveìte jeden nebo více fiezÛ v bodû maximálního napûtí 
nebo v jeho blízkosti. Poãet a hloubka proveden˘ch záfiezÛ by 
mûly b˘t dostateãné na sníÏení napûtí a zlomení stromu nebo 
vûtve v bodû maximálního napûtí.

Nikdy se nepokou‰ejte pfiefiíznout najednou vûtev 
nebo strom, kter˘ je napruÏen tlakem! 
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KdyÏ se musíte profiezat skrz stromy (vûtve), udûlejte dva 
nebo tfii fiezy o hloubce 3-5 cm ve vzdálenosti 3 cm od sebe.

Pokraãujte v fiezání, dokud se neuvolní napûtí a ohnutí stromu 
a vûtví.

Jakmile se napûtí uvolní, fiezejte strom a vûtve z druhé strany.

Jak zabránit zpûtnému rázu

Co je to zpûtn˘ ráz?

V˘raz zpûtn˘ ráz se pouÏívá pro popis náhlé reakce, která 
zpÛsobí, Ïe motorová pila a li‰ta odskoãí od pfiedmûtu, kterého 
se dotkl horní ãtvrtkruh ‰piãky li‰ty, znám˘ jako oblast 
zpûtného rázu.

Ke zpûtnému rázu vÏdy dochází v fiezné rovinû li‰ty. Nejãastûji 
je pila s li‰tou vrÏena dozadu a vzhÛru smûrem k uÏivateli. 
Pohyb motorové pily v‰ak mÛÏe mít i jin˘ smûr, v závislosti na 
zpÛsobu, kter˘m se s ní pracovalo v okamÏiku, kdy se oblast 
zpûtného rázu dotkla pfiíslu‰ného pfiedmûtu.

Ke zpûtnému rázu dochází pouze tehdy, kdyÏ se oblast 
zpûtného rázu li‰ty dotkne nûjakého pfiedmûtu.

Odvûtvování

Ujistûte se, zda mÛÏete bezpeãnû stát a zda nic nebrání 
va‰emu pohybu! Pracujte na levé stranû kmene. Maximální 
kontrolu nad pilou si udrÏíte jen tehdy, kdyÏ jí budete co 
nejblíÏe. Pokud je to moÏné, nechte ji spoãívat svou vahou na 
kmeni.

Pfii pfiesouvání podél kmene dbejte na to, aby tento kmen byl 
stále mezi vámi a pilou.

Rozfiezávání kmene na polena

Viz pokyny v ãásti Základní techniky fiezání.

!
V¯STRAHA!  Ke zpûtnému rázu mÛÏe dojít 
velmi neãekanû a prudce; pila, li‰ta a 
fietûz se pfii nûm vymr‰tí dozadu smûrem k 
uÏivateli. Pokud se tak stane v dobû, kdyÏ 
se fietûz pohybuje, mÛÏe zpÛsobit velmi 
váÏné nebo i smrtelné zranûní. Je zásadnû 
dÛleÏité, abyste pochopili, co zpûtn˘ ráz 
zpÛsobuje a Ïe mu mÛÏete pfiedejít 
opatrností a pouÏíváním správn˘ch 
pracovních postupÛ.

!
V¯STRAHA!  Vût‰ina nehod se zpûtn˘m 
odrazem se stane pfii odvûtvování. 
NepouÏívejte zónu zpûtného odrazu li‰ty. 
Dejte velk˘ pozor, aby hrot vodicí li‰ty 
nepfii‰el do styku s kládou, dal‰ími 
vûtvemi nebo pfiedmûty. Dejte velk˘ 
pozor u vûtví, které jsou napruÏené. 
Mohou se vymr‰tit smûrem k vám a 
zpÛsobit ztrátu kontroly, coÏ by mohlo mít 
za následek zranûní.
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V‰eobecnû

UÏivatel smí provádût pouze takové údrÏbáfiské a servisní 
úkoly, které jsou popsány v tomto návodu k pouÏití.

Nastavení karburátoru

Vzhledem k právním pfiepisÛm vztahujícím se k Ïivotnímu 
prostfiedí a emisím je va‰e fietûzová pila vybavena omezovaãi 
pohybu na ‰roubech k nastavení karburátoru. Tyto omezovaãe 
omezují moÏnosti nastavení nejv˘‰e o polovinu otáãky.

Vá‰ v˘robek firmy Jonsered je konstruován a vyroben dle 
specifikací, které sniÏují obsah ‰kodlivin ve v˘fukov˘ch 
plynech.

Funkce

• Otáãky motoru jsou fiízeny páãkou plynu prostfiednictvím 
karburátoru. V karburátoru se mísí palivo se vzduchem. 
Pomûr palivo/vzduch ve smûsi je nastaviteln˘. Správné 
sefiízení je zásadnû dÛleÏité pro dosaÏení maximálního 
v˘konu stroje.

• Správná funkce katalyzátoru závisí kromz jiného na 
správném nastavení karburátoru. Postupujte podle níÏe 
uveden˘ch pokynÛ; jako pomÛcku pfii sefiizování pouÏijte 
tachometer.

• Sefiízení karburátoru znamená pfiizpÛsobení motoru 
místním provozním podmínkám, napfi. podnebí, 
nadmofiské v˘‰ce, kvalitû benzínu a typu oleje pro 
dvoudobé motory.

• Karburátor má tfii sefiizovací ‰rouby:

   - L = Tryska nízk˘ch otáãek

   - H = Tryska vysok˘ch otáãek

   - T = ‰roub sefiízení volnobûÏn˘ch otáãek

• Trysky L a H se pouÏívají pro sefiízení pfiívodu paliva tak, 
aby odpovídal rychlosti pfiivádûní vzduchu, která je fiízena 
páãkou plynu. Pfii otáãení ‰roubÛ po smûru hodinov˘ch 

ruãiãek se smûs vzduch/palivo ochuzuje (ménû paliva), 
otáãením ‰roubÛ proti smûru hodinov˘ch ruãiãek se 
dosahuje obohacení tohoto pomûru (více paliva). Chudá 
smûs poskytuje vy‰‰í otáãky motoru, zatímco bohatá 
smûs znamená niÏ‰í otáãky motoru.

• ·roubem T se sefiizuje nastavení ‰krticí klapky pfii 
volnobûÏn˘ch otáãkách. Otáãením ‰roubu T po smûru 
hodinov˘ch ruãiãek se volnobûÏné otáãky zvy‰ují; jeho 
otáãením proti smûru hodinov˘ch ruãiãek se dosahuje 
niÏ‰ích volnobûÏn˘ch otáãek.

Základní nastavení hodnot a zábûh

Základní hodnoty karburátoru jsou nastaveny bûhem zkou‰ek 
ve v˘robû. Bûhem prvních 10 hodin provozu je nutno vylouãit 
provoz na pfiíli‰ vysoké otáãky.

VAROVÁNÍ!  JestliÏe se pfii volnobûÏn˘ch otáãkách 
pohybuje fietûz, je nutno otáãet ‰roub T proti smûru 
hodinov˘ch ruãiãek do té doby, neÏ se zastaví.

Doporuãen˘ poãet otáãek pfii volnobûhu je: 2700 ot/min

Jemné sefiízení

Po zábûhu stroje by se mûlo provést jemné sefiízení 
karburátoru. Jemné sefiízení by mûla provádût osoba s 
pfiíslu‰nou kvalifikací. Nejprve sefiizujte trysku L, potom ‰roub 
T volnobûÏn˘ch otáãek a nakonec trysku H.

V˘mûna druhu paliva

Chová-li se motorová pila jinak po v˘mûnû druhu paliva co do 
startovatelnosti, akcelerace, poãtu otáãek pfii plném zatíÏení 
atd., je moÏné, Ïe je nutno provést nové jemné sefiízení.

Podmínky

• Pfied zahájením jakéhokoli sefiizování by se mûl vyãistit 
vzduchov˘ filtr a nasadit kryt válce. Sefiizování karburátoru 
se zneãi‰tûn˘m vzduchov˘m filtrem má za následek to, 
Ïe po pozdûj‰ím vyãi‰tûní filtru dodává karburátor chud‰í 
smûs. To mÛÏe vést k váÏnému po‰kození motoru.

• Nepokou‰ejte se nastavit trysky L a H pfies jejich 
maximální polohu, toto vede ke  ‰kodám. 

• Podle pokynÛ pro startování stroje nastartujte a nechte je 
zahfiívat po dobu 10 minut.

• Postavte stroj na rovn˘ povrch tak, aby li‰ta smûfiovala 
smûrem od vás a tak, aby li‰ta a fietûz nepfii‰ly do styku se 
zemí ãi jin˘mi pfiedmûty.

Tryska nízk˘ch otáãek L

Otoãte jehlu L ve smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ na doraz. 
JestliÏe motor trpí ‰patnou akcelerací nebo nestejnomûrn˘m 
chodem naprázdno, otáãejte jehlou L proti smûru hodinov˘ch 
ruãiãek aÏ dosáhnete dobré akcelerace a chodu naprázdno.

Jemné sefiízení volnobûÏn˘ch otáãek T

VolnobûÏné otáãky se sefiizují pomocí ‰roubu T. V pfiípadû, Ïe 
je nutné je znovu sefiídit, za bûhu motoru otáãejte ‰roubem T 
po smûru hodinov˘ch ruãiãek, dokud se fietûz nezaãne 
pohybovat. Potom ‰roubem otáãejte proti smûru hodinov˘ch 
ruãiãek, dokud se fietûz nezastaví. Po správném sefiízení by 

UPOZORNùNÍ! Jakoukoli dal‰í údrÏbu, která není popsána v 
této pfiíruãce, musí provádût pracovník servisní opravny 
(prodejce).

1/2

1/2

H
L
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T
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mûl motor bûÏet hladce v kaÏdé poloze a otáãky motoru by 
mûly zÛstávat bezpeãnû niÏ‰í neÏ jsou otáãky, pfii nichÏ 
zaãíná obíhat fietûz.

Tryska vysok˘ch otáãek H

Motor je z v˘roby nastaven na hladinu mofie. Pfii práci 
ve vy‰‰ích nadmofisk˘ch v˘‰kách nebo nepfiízniv˘ch 
povûtrnostních podmínkách, teplotû a vlhkosti mÛÏe 
b˘t nutné provést mírnou úpravu nastavení jehly H.

VAROVÁNÍ!  Je-li jehla H pfiíli‰ za‰roubována, mÛÏe 
zpÛsobit po‰kození pístu a/nebo válce.

Pfii testování je ve v˘robû jehla H nastavena tak, aby motor 
odpovídal poÏadavkÛm pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ a 
souãasnû dosahoval maximálního v˘konu. Jehla H karburátoru 
je poté zablokována omezovaãem pohybu v maximální 
vy‰roubované poloze. Omezovaã pohybu omezuje moÏnosti 
nastavení nejv˘‰e o polovinu otáãky.

Správnû sefiízen˘ karburátor

KdyÏ je karburátor sefiízen správnû, zafiízení by se mûlo 
rozbíhat bez zpoÏdûní a pfii vysok˘ch otáãkách by mûlo trochu 
bublat. DÛleÏité je také to, aby pfii volnobûÏn˘ch otáãkách 
fietûz zÛstával v klidu. JestliÏe je tryska L nastavena na pfiíli‰ 
chudou smûs, mÛÏe docházet k potíÏím pfii startování a 
rovnûÏ akcelerace je pfiíli‰ nízká. JestliÏe je tryska H nastavena 
na pfiíli‰ chudou smûs, zafiízení bude mít niÏ‰í v˘kon, pomalou 
akceleraci a mÛÏe dojít k po‰kození motoru.

Kontrola a údrÏba bezpeãnostního 
vybavení motorové pily

Brzda fietûzu a chrániã levé ruky

Kontrola opotfiebení pásku brzdy

Oãistûte brzdu fietûzu a buben spojky od ve‰ker˘ch pilin, 
pryskyfiice a neãistot. Neãistoty a opotfiebení sníÏí úãinnost 
brzdy.

Pravidelnû kontrolujte, zda je tlou‰Èka pásku brzdy v 
nejslab‰ím místû alespoÀ 0,6 mm.

Kontrola chrániãe levé ruky

Zkontrolujte, zda není chrániã levé ruky po‰kozen a zda se na 
nûm neobjevují viditelné vady, jako napfi. trhliny.

PfiesuÀte chrániã levé ruky dopfiedu a zpût, abyste zjistili, zda 
se volnû pohybuje a zda je bezpeãnû upevnûn na krytu spojky.

!
V¯STRAHA!  V pfiípadû, Ïe nelze nastavit 
takovou hodnotu volnobûÏn˘ch otáãek, 
pfii které by byl fietûz v klidu, vyhledejte 
servisní opravnu. NepouÏívejte 
motorovou pilu, dokud nebyla správnû 
sefiízena nebo opravena.

Pamatujte si! V‰echny servisní práce a opravy na stroji 
vyÏadují speciální ‰kolení. To platí zvlá‰tû u bezpeãnostního 
zafiízení stroje. Pokud vá‰ stroj nevyhoví kterékoliv z níÏe 
popsan˘ch kontrol, doporuãujeme, aby jej odnesli do 
servisu.
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Kontrola aktivace brzdy vlivem setrvaãnosti

PoloÏte motorovou fietûzovou pilu s vypnut˘m motorem na 
pafiez nebo na jinou stabilní plochu. Uvolnûte pfiední rukojeÈ a 
nechejte pilu spadnout vlastní vahou, otáãeje se okolo zadní 
rukojeti smûrem k pafiezu.

Pfii dopadu li‰ty na pafiez by se mûla brzda uvést v 
ãinnost.

Kontrola spou‰tûní brzdy

Postavte motorovou pilu na pevnou podloÏku a nastartujte ji. 
Zajistûte, aby se fietûz nedot˘kal zemû nebo jakéhokoli 
pfiedmûtu. Viz pokyny pod rubrikou Startování a vypínání.

Pevnû motorovou pilu uchopte tak, aby palce a prsty 
obemknuly obû rukojeti.

Pfiidejte plyn, aÏ motorová pila dosáhne pln˘ch otáãek, a 
uveìte v ãinnost brzdu fietûzu tlakem levého zápûstí dopfiedu 
na chrániã ruky. Nepou‰tûjte pfiední rukojeÈ. ¤etûz by se mûl 
okamÏitû zastavit.

Pojistka páãky plynu

• Zkontrolujte, zda pfii uvolnûní pojistky páãky plynu 
zapadne páãka plynu do polohy, pfii které je motor ve 
volnobûÏn˘ch otáãkách.

• Stisknûte pojistku páãky plynu a zkontrolujte, zda se po 
uvolnûní vrátí do své v˘chozí polohy.

• Zkontrolujte, zda se páãka plynu a její pojistka volnû 
pohybují a zda jejich vratné pruÏiny fungují správnû.

• Nastartujte motorovou pilu a pfiidejte plyn, aÏ pila dosáhne 
pln˘ch otáãek. Uvolnûte páãku plynu a zkontrolujte, zda 
se fietûz zastaví a zÛstane nehybn˘. Pokud se po uvolnûní 
páãky plynu do volnobûÏné polohy fietûz pohybuje, mûli 
byste zkontrolovat nastaven

Zachycovaã fietûzu

Zkontrolujte, zda není zachycovaã po‰kozen a zda je pevnû 
upevnûn k tûlu motorové pily.
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Chrániã pravé ruky

Zkontrolujte, zda není chrániã pravé ruky po‰kozen a zda se 
na nûm neobjevují viditelné vady, jako napfi. trhliny.

Antivibraãní systém

Pravidelnû kontrolujte, zda se na blocích antivibraãního 
systému neobjevují trhliny ãi deformace.

Zkontrolujte, zda jsou antivibraãní bloky pevnû uchyceny k 
jednotce motoru i k rukojetím.

Stop spínaã (vypínaã zapalování)

Nastartujte motor a zkontrolujte, zda se motor zastaví pfii 
pfiesunutí vypínaãe zapalování do vypnuté polohy.

Tlumiã v˘fuku

Nikdy nepouÏívejte stroj, kter˘ má po‰kozen˘ tlumiã v˘fuku.

Pravidelnû kontrolujte, zda je tlumiã v˘fuku bezpeãnû 
upevnûn k zafiízení.

Nûkteré tlumiãe v˘fuku jsou vybaveny speciálním sítkov˘m 
lapaãem jisker. Pokud va‰e zafiízení je opatfieno takov˘m 
typem tlumiãe v˘fuku, mûli byste jeho sítko ãistit alespoÀ 
jednou za t˘den. Toto sítko vyãistíte nejlépe ocelov˘m 
kartáãem. Ucpaná síÈka zpÛsobí pfiehfiátí motoru a mÛÏe vést 
k váÏnému po‰kození.

Pamatujte si! Po‰kozené sítko se musí vymûnit. JestliÏe je 
sítko ucpané, stroj se bude pfiehfiívat, coÏ vede k po‰kození 
válce a pístu. Nikdy nepouÏívejte stroj, jestliÏe je tlumiã 
v˘fuku ve ‰patném stavu. Nikdy nepouÏívejte tlumiã 
v˘fuku, jestliÏe sítko lapaãe jisker chybí nebo je 
vadné.

Tlumiã v˘fuku je urãen ke sníÏení úrovnû hluku a k usmûrnûní 
v˘fukov˘ch plynÛ smûrem od uÏivatele. V˘fukové plyny jsou 
horké a mohou obsahovat jiskry, které by mohly zpÛsobit 
poÏár, pokud by byly nasmûrovány proti suchému a 
hofilavému materiálu.

Tlumiã v˘fuku vybaven˘ katalyzátorem v˘znamnû sniÏuje 
mnoÏství uhlovodíkÛ (HC), oxidÛ dusíku (NO) a aldehydÛ ve 
v˘fukov˘ch plynech. Oxid uhelnat˘ (CO), kter˘ je jedovat˘ a 
bez zápachu, v‰ak není sníÏen! Následnû nikdy nepracujte v 
uzavfien˘ch nebo ‰patnû vûtran˘ch prostorech. Pfii práci ve 
snûhov˘ch dutinách, prÛrvách nebo v uzavfien˘ch 
podmínkách musí b˘t vÏdy zaji‰tûna dobrá cirkulace vzduchu.
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Startér

V˘mûna pfietrÏeného nebo 

opotfiebovaného lanka startéru

• Povolte ‰rouby, které upevÀují startér ke klikové skfiíni a 
vyjmûte startér.

• Vytáhnûte pfiibliÏnû 30 cm lanka a zaháknûte jej do záfiezu 
v obvodu fiemenice startéru. Uvolnûte vratnou pruÏinu tak, 
Ïe fiemenici necháte pomalu otáãet zpût.

• Vy‰roubujte ‰roub ve stfiedu fiemenice a fiemenici 
vyjmûte. VloÏte a upevnûte k fiemenici nové lanko 
startéru. Na fiemenici naviÀte pfiibliÏnû tfii závity lanka 
startéru. Pfiipojte vratnou pruÏinu k fiemenici tak, aby se 
její konec správnû zachytil v fiemenici. Za‰roubujte ‰roub 
ve stfiedu fiemenice. Provléknûte lanko startéru otvorem 
pouzdra startéru a startovacím madlem. Na konci lanka 
startéru udûlejte pevn˘ uzel.

Napínání vratné pruÏiny

• Zaháknûte lanko startéru do záfiezu v obvodu fiemenice 
startéru a otoãte fiemenici startéru pfiibliÏnû o dvû otáãky 
po smûru hodinov˘ch ruãiãek.

Pamatujte si! Zkontrolujte, zda je moÏné fiemenici otoãit 
o dal‰í 1/2 otáãky, kdyÏ je lanko startéru plnû vytaÏeno.

V˘mûna prasklé vratné pruÏiny startéru

• Vyjmzte fiemenici startéru. Pfieãtzte si pokyny v ãásti 
V˘mzna pfietrÏeného nebo opotfiebovaného lanka 
startéru. Uvzdomte si, Ïe vratná pruÏina je v pouzdru 
startéru umístzna ve stlaãeném stavu.

• Vyjmzte kazetu s vratnou pruÏinou ze startéru.

• NamaÏte vratnou pruÏinu fiídk˘m olejem. Upevnzte 
kazetu s vratnou pruÏinou do startéru. Namontujte 
fiemenici startéru a napnzte vratnou pruÏinu.

MontáÏ startéru

• Pfied montáÏí startéru nejprve vytáhnûte lanko startéru a 
pfiiloÏte startér na pfiíslu‰né místo na klikové skfiíni. Potom 
pomalu uvolnûte lanko startéru tak, aby zaskoãily západky 
fiemenice.

• Na‰roubujte a utáhnûte ‰rouby, které upevÀují startér.

!
V¯STRAHA!  Vratná pruÏina je uloÏena v 
pouzdru startéru stoãená a napruÏená a v 
pfiípadû neopatrného zacházení se mÛÏe 
vymr‰tit a zpÛsobit zranûní.

Pfii v˘mûnû vratné pruÏiny nebo 
startovací ‰ÀÛry buìte opatrní. 
PouÏívejte ochranné br˘le a ochranné 
rukavice.
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Vzduchov˘ filtr

Vzduchov˘ filtr je nutno pravidelnû ãistit od prachu a neãistot, 
jedinû tak je moÏno odstranit:
• Poruchy karburátoru,
• Problémy pfii startování,
• SníÏení v˘konu motoru
• Zbyteãné opotfiebení souãástí motoru,
• Nadmûrnou spotfiebu paliva.
• Pfied demontáÏí vzduchového filtru je tfieba sejmout jeho 

kryt. Pfii zpûtné montáÏi zkontrolujte, zda filtr dosedl do 
drÏáku dostateãnû tûsnû. Vyãistûte filtr vykartáãováním 
nebo vyklepáním neãistot.

DÛkladnûj‰ího vyãi‰tûní filtru dosáhnete jeho vypráním ve 
vodû se saponátem.
Vzduchov˘ filtr, kter˘ byl pouÏíván po del‰í dobu, jiÏ nelze 
dokonale vyãistit. Filtr se proto musí v pravideln˘ch intervalech 
mûnit za nov˘. RovnûÏ po‰kozen˘ filtr je nutno vÏdy 
vymûnit.

Motorová pila JONSERED mÛÏe b˘t vybavena rÛzn˘mi typy 
vzduchov˘ch filtrÛ vhodn˘ch pro rÛzné pracovní podmínky, 
poãasí, roãní období atd. Dal‰í informace získáte u prodejce.

Zapalovací svíãka

Na stav zapalovací svíãky má nepfiízniv˘ vliv:
• Nesprávné sefiízení karburátoru.
• Nesprávná palivová smûs (pfiíli‰ mnoho nebo ‰patn˘ olej).
• Zneãi‰tûn˘ vzduchov˘ filtr.

Tyto faktory pfiispívají k tvorbû usazenin na elektrodách 
zapalovací svíãky, které mohou následnû vést k provozním 
problémÛm a obtíÏím pfii startování.
Pokud se sniÏuje v˘kon zafiízení, je obtíÏné jej nastartovat ãi 
dochází k problémÛm pfii volnobûÏn˘ch otáãkách, vÏdy, neÏ 
pfiikroãíte k dal‰ím opatfiením, nejprve zkontrolujte stav 
zapalovací svíãky. JestliÏe je zapalovací svíãka zneãi‰tûná, 
vyãistûte ji a zkontrolujte, zda je vzdálenost elektrod 
zapalovací svíãky 0,5 mm. Zapalovací svíãka by se mûla 
vymûÀovat po jednom mûsíci provozu nebo i ãastûji, pokud je 
to nutné.

Pamatujte si! VÏdy pouÏívejte doporuãen˘ typ zapalovacích 
svíãek! PouÏití jiného typu zapalovacích svíãek by mohlo 
po‰kodit píst ãi válec. Dbejte na to, aby svíãka mûla tzv. 
radiové odru‰ení.

Mazání fietûzového koleãka ‰piãky 
li‰ty

NamaÏte fietûzové koleãko ‰piãky li‰ty pfii kaÏdém doplÀování 
paliva. PouÏívejte speciální maznici a kvalitní loÏiskov˘ mazací 
tuk.

Mazání jehlového loÏiska

Buben spojky má na v˘stupním hfiídeli jehlové loÏisko. Toto 
jehlové loÏisko musí b˘t pravidelnû mazáno (jednou t˘dnû). 
VAROVÁNÍ! PouÏívejte pouze kvalitní loÏiskov˘ mazací tuk. 
Viz pokyny v ãásti ¤ezn˘ mechanismus.

Nastavení ãerpadla oleje

Olejové ãerpadlo je nastavitelné. Sefiízení se provádí otáãením 
‰roubu pomocí ‰roubováku nebo kombinovaného klíãe. Z 
v˘roby je ‰roub nastaven na pozici 2. Otoãením ‰roubu po 
smzru hodinov˘ch ruãiãek se sníÏí prÛtok oleje, otoãením 
‰roubu proti smzru hodinov˘ch ruãiãek se prÛtok zv˘‰í.

Doporuãená nastavení:

Li‰ta 13"-15": Pozice 1

Li‰ta 15"-18": Pozice 2

Li‰ta 18"-20": Pozice  3

!
V¯STRAHA!  Sefiizování olejového 
ãerpadla se nesmí provádût za bûhu 
motoru.

–+
12

3

34 – Czech



ÚDRÎBA
Chladicí systém

Zafiízení je vybaveno chladicím systémem, kter˘ zaji‰Èuje 
udrÏení co nejniÏ‰í provozní teploty.

Chladicí systém se skládá z následujících souãástí:

1 Sání vzduchu v krytu startéru,

2 Vodicí deska vstupu vzduchu,

3 Lopatky ventilátoru,

4 Chladicí Ïebra na válci,

5 Kryt válce (usmûrÀuje prÛbûh chladného vzduchu podél 
válce).

Chladicí systém je zapotfiebí ãistit kartáãem jednou za t˘den, 
v pfiípadû nároãn˘ch podmínek je‰tû ãastûji. Zneãi‰tûn˘ nebo 
ucpan˘ chladicí systém má za následek pfiehfiívání zafiízení, 
coÏ vede k po‰kození válce a pístu.

Pamatujte si! âi‰tzní chladicího systému motorové pily s 
katalyzátorem musí b˘t provádzno dennz. Tento pokyn je 
zvlá‰È dÛleÏit˘ u motorov˘ch pil s katalyzátorem, neboÈ vy‰‰í 
teplota v˘fukov˘ch plynÛ vyÏaduje ˙ãinné chlazení motoru a 
jednotky katalyzátoru.

Odstfiedivé ãi‰tûní "Air Injection"
Odstfiedivé ãi‰tûní je zaloÏeno na následujícím principu: 
V‰echen vzduch pfiivádûn˘ do karburátoru prochází 
startérem. Prach a neãistoty se pÛsobením rotace chladicího 
ventilátoru odstfieìují ven.

UPOZORNùNÍ! Aby se zachovala správná funkce odstfiedivého 
ãisticího systému, je nutno pravidelnû provádût jeho údrÏbu. 
Tato údrÏba spoãívá v ãi‰tûní sání vzduchu do startéru, 
lopatek ventilátoru, prostoru kolem obûÏného kola ventilátoru, 
vstupního potrubí a komory karburátoru.

PouÏívání v zimû

Pfii pouÏívání stroje v chladu a snûhu mÛÏe dojít k poruchám 
provozu, zpÛsoben˘m následujícím:

• Pfiíli‰ nízké teploty motoru,

• Tvorba námrazy na vzduchovém filtru a karburátoru.

Proto je ãasto zapotfiebí zvlá‰tních opatfiení:

• âásteãnû zakryjte sání vzduchu na startéru, abyste zv˘‰ili 
provozní teplotu motoru.

• Vzduch nasávan˘ do karburátoru se pfiedehfieje teplem z 
válce.

Teplota 0 °°°°C nebo ménz:

Kryt válce je navrÏen tak, Ïe jej lze upravit pro provoz v 
chladném poãasí. Pfieklopte zimní klapku tak, aby pfiedehfiát˘ 
vzduch z válce mohl procházet do prostoru karburátoru a aby 
nedo‰lo ke vzniku ledu na vzduchovém filtru a jinde.

Pro teploty niÏ‰í neÏ -5 °C ãi práci ve snzhu jsou k dispozici 
tyto doplÀky:

• speciální kryt (A) pouzdra startéru,

• zimní zátka (B) vzduchové trysky, která se upevÀuje dle 
obrázku.

Tyto doplÀky sniÏují pfiívod chladného vzduchu a zabraÀují 
nasávání snzhu do prostoru karburátoru.

VAROVÁNÍ! Chcete-li pouÏít zimní zátku, musí b˘t zimní 
klapka otevfiená!

1

2

5

4

3

UPOZORNùNÍ! Pokud teplota stoupne nad -5 °C ãi 0 °C, 
MUSæ b˘t stroje uvedena do pÛvodního stavu. Pokud by se 
tak nestalo, mohlo by následkem pfiehfiátí dojít k závaÏnému 
po‰kození motoru.

H

H
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Vyhfiívané rukojeti

(CS 2152W, CS 2153W)

U modelÛ s kódem W je pfiední drÏák rukojeti a zadní rukojeÈ 
vybaven elektricky vyhfiívan˘mi cívkami. Tyto cívky jsou i 
zadní rukojeti vybaveny elektricky vyhfiívan˘mi cívkami. Tyto 
cívky jsou napájeny z generátoru vestavzného v fietzzové pile.

Je-li spínaã v dolní poloze, je vyhfiívání zapnuto. Je-li spínaã v 
horní poloze, je vyhfiívání vypnuto.

Vyhfiívání elektrického karburátoru

(CS 2152WH, CS 2153WH)

Je-li motorová pila oznaãena kódem CARBURETOR HEATING, 
znamená to, Ïe je vybavena elektricky vyhfiívan˘m 
karburátorem. Elektrické vyhfiívání brání vzniku ledu v 
karburátoru. Vyhfiívání je regulováno termostatem, takÏe 
karburátor má vÏdy správnou pracovní teplotu.
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Schema technické údrÏby

NíÏe je uveden seznam tûch úkolÛ údrÏby, které je nutno provést na stroji. Vût‰ina bodÛ je popsaná v kapitole ÚdrÏba.

Denní údrÏba T˘denní údrÏba Mûsíãní údrÏba

Oãistûte stroj zvenku.
U motorové pily bez katalyzátoru 
kontrolujte chladicí systém jednou za 
t˘den.

Zkontrolujte brzdov˘ pás na brzdû 
fietûzu, zda není opotfieben˘. VymûÀte 
jej, jestliÏe v nejvíce opotfiebeném bodû 
je jeho tlou‰Èka men‰í neÏ 0,6 mm.

Zkontrolujte, zda souãásti ovládání plynu 
fungují bezpeãnû. (Pojistka páãky plynu 
a páãka plynu.)

Zkontrolujte startér, startovací ‰ÀÛru a 
vratnou pruÏinu.

Zkontrolujte opotfiebení hfiídele spojky, 
bubnu spojky a pruÏiny spojky.

Vyãistûte brzdu fietûzu a zkontrolujte, 
zda bezpeãnû pracuje. Ujistûte se, Ïe 
zachycovaã fietûzu je nepo‰kozen˘, a v 
pfiípadû potfieby ho vymûÀte.

Zkontrolujte antivibraãní prvky, zda 
nejsou po‰kozené.

Vyãistûte zapalovací svíãku. Ovûfite, zda 
je vzdálenost elektrod zapalovací svíãky 
0,5 mm.

Li‰ta by se mûla dennû obracet, aby se 
dosáhlo rovnomûrnûj‰ího opotfiebení. 
Zkontrolujte, zda není ucpan˘ mazací 
otvor v li‰tû. Vyãistûte dráÏku li‰ty. 
JestliÏe je li‰ta opatfiena ‰piãkou s 
fietûzov˘m koleãkem, toto koleãko by se 
mûlo namazat.

NamaÏte loÏiska bubnu spojky Oãistûte vnûj‰í povrch karburátoru.

Provûfite, zda li‰ta a fietûz jsou mazány 
dostateãn˘m mnoÏstvím oleje.

Opilujte v‰echny eventuální otfiepy na 
hranách li‰ty.

Zkontrolujte stav filtru paliva a hadice 
pfiívodu paliva. V pfiípadû potfieby je 
vymûÀte.

Zkontrolujte pilov˘ fietûz, zda na n˘tech 
a ãláncích nejsou viditelné praskliny, zda 
pilov˘ fietûz není ztuhl˘ nebo zda n˘ty a 
ãlánky nejsou nadmûrnû opotfiebené. V 
pfiípadû potfieby je vymûÀte.

Oãistûte nebo vymûÀte síÈku lapaãe 
jisker na tlumiãi zvuku.

Vyprázdnûte palivovou nádrÏku a 
vyãistûte ji uvnitfi.

Nabruste fietûz a zkontrolujte jeho 
napnutí a stav. Ovûfite, zda není hnací 
fietûzové koleãko nadmûrnû opotfiebené, 
v pfiípadû potfieby ho vymûÀte.

Vyãistûte komoru karburátoru.
Vyprázdnûte olejovou nádrÏku a 
vyãistûte ji uvnitfi.

Oãistûte sání vzduchu startovací 
jednotky.

Vyãistûte vzduchov˘ filtr. V pfiípadû 
potfieby ho vymûÀte.

Pfiekontrolujte v‰echny elektrické kabely 
a konektory.

Pfiesvûdãte se, zda jsou matice a ‰rouby 
utaÏené.

Provûfite ãinnost vypínaãe.

Zkontrolujte, zda neuniká palivo z 
motoru, nádrÏe nebo palivov˘ch hadiãek.

U motorové pily s katalyzátorem 
kontrolujte chladicí systém kaÏd˘ den.
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Technické údaje

Poznámka 1: Emise hluku do okolí namûfiená jako efekt zvuku (LWA) dle direktivy ES 2000/14/ES.
Poznámka 2: Ekvivalentní hladina tlaku zvuku, se podle normy ISO 7182 poãítá jako ãasovû váÏená celková energie pro hladiny tlaku zvuku 
za rÛzn˘ch pracovních podmínek s následujícím  ãasov˘m rozdûlením: 1/3 volnobûÏné otáãky, 1/3 maximální zatíÏení, 1/3 maximální 
poãet otáãek.
Poznámka 3: Ekvivalentní hladina vibrací se podle normy ISO 7505 poãítá jako ãasovû váÏená celková energie pro hladiny vibrací za rÛzn˘ch 
pracovních podmínek s následujícím ãasov˘m rozloÏením: 1/3  volnobûÏné  otáãky, 1/3 maximální zatíÏení, 1/3 maximální poãet otáãek.

CS 2152 CS 2153

Motor

Obsah válce, cm3 51,7 50,1
Vrtání válce, mm 45 44,3
Zdvih, mm 32,5 32,5
Otáãky chodu naprázdno, ot/min 2700 2700
V˘kon, kW/ot/min 2,4/9000 2,6/9600
Systém zapalování

V˘robce systému zapalování SEM SEM
Typ zapalování CD CD
Zapalovací svíãka NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y
Vzdálenost elektrod, mm 0,5 0,5
Palivov˘ a mazací systém

V˘robce karburátoru Zama Zama
Typ karburátoru C3-EL32 C3-EL32
Objem palivové nádrÏe, litr 0,5 0,5
Kapacita olejového ãerpadla pfii 9000 ot/min, ml/min 5-12 5-12
Objem nádrÏe oleje, litrÛ 0,28 0,28
Typ olejového ãerpadla Automatika Automatika
Hmotnost

¤etûzová pila bez li‰ty a fietûzu, prázdné nádrÏe, kg 5,0: CS 2152, CS 2152 C  
5,1: CS 2152 W, CS 2152 WH

5,1: CS 2153, CS 2153 C 
5,2: CS 2153 WH, CS 2153 CWH

Emise hluku (viz poznámka 1)

Hladina akustického v˘konu, zmûfiená dB(A) 112: CS 2152 C  
113: CS2152, CS 2152 W,  
CS 2152 WH

113: CS 2153, CS 2153WH 
110: CS 2153C, CS 2153CWH

Hladina akustického v˘konu, zaruãená LWAdB(A) 113: CS 2152 C  
114: CS 2152, CS 2152 W,  
CS 2152 WH

114: CS 2153, CS 2153WH 
113: CS 2153C, CS 2153CWH

Hladiny hluku (viz poznámka 2)

Ekvivalentní úroveÀ akustického tlaku v místû ucha 
uÏivatele, mûfieno podle pfiíslu‰n˘ch mezinárodních 
norem, dB(A)

102 104: CS 2153, CS 2153WH 
103: CS 2153C, CS 2153CWH

Hladiny vibrací (viz poznámka 3)

Pfiední rukojeÈ, m/s2 3,0 2,5
Zadní rukojeÈ, m/s2 4,1 3,1
¤etûz/li‰ta

Standardní délka li‰ty, palce/cm 13"/33 13"/33
Doporuãené délky li‰t, palce/cm 13-20"/33-50 13-20"/33-50
PouÏitelná fiezná délka, palce/cm 12-19"/31-49 12-19"/31-49
Rozteã, palce/mm 0,325/8,25 0,325/8,25
Tlou‰Èka uná‰ecích ãlánkÛ, palce/mm 0,058/1,5, 0,050/1,3 0,058/1,5, 0,050/1,3
Typ hnací fietûzky/poãet zubÛ Rim/7 Rim/7
Rychlost fietûzu pfii maximálním v˘konu, m/s 17,3 18,5
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Kombinace li‰ty a fietûzu

Následující doporuãené kombinace vodicí li‰ty a pilového fietûzu jsou typovû schválené pro va‰i motorovou fietûzovou pilu. Pilov˘ 
fietûz Jonsered H30 je konstruován tak, aby minimalizoval zpûtn˘ odraz (podle ANSI B175.1 klasifikován jako typ pilového fietûzu 
s nízk˘m zpûtn˘m odrazem).

Pilování fietûzu pily a vodítka pilníku

Li‰ta ¤etûz

Délka, palce Rozteã, palce
·ífika dráÏky, 
mm

Max. poãet zubÛ na 
fietûzce na hrotu li‰ty

Typ
Délka, vodicí ãlánky 
(poãet)

13 0,325 1,3 10T

Jonsered H30

56

15 0,325 1,3 10T 64

16 0,325 1,3 10T 66

18 0,325 1,3 10T 72

20 0,325 1,3 10T 78

13 0,325 1,5 10T

Jonsered H25

56

15 0,325 1,5 10T 64

16 0,325 1,5 10T 66

18 0,325 1,5 10T 72

20 0,325 1,5 12T 78
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ES Prohlá‰ení o shodû

(Platí pouze pro Evropu)

Spoleãnost Jonsered, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko , tel: +46-36-146 500, prohla‰uje se v‰í  zodpovûdností, Ïe motorové 
pily Jonsered CS 2152, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2152C, CS 2153, CS 2153WH a CS 2153CWH série z  roku 
2007 a dále (rok je zfietelnû uveden na typovém ‰títku spolu s  následujícím sériov˘m ãíslem) jsou v souladu se SMùRNICÍ RADY:

   - ze dne 22.ãervna 1998 "t˘kající se strojÛ" 98/37/ES, pfiíloha IIA.

   - ze dne 3. kvûtna 1989 "t˘kající se  elektromagnetické kompatibility" 89/336/EEC, a platn˘ch dodatkÛ.

   - ze dne 8. kvûtna 2000 "t˘kající se  emise hluku do okolí" 2000/14/ES.

Pro informaci ohlednû emisí hluku viz kapitolu Technické údaje. Byly uplatnûny následující standardní normy: EN ISO 12100-
2:2003, CISPR 12:1997, EN ISO 11681-1:2004.

Registraãní orgán: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, ·védsko, provedl 
schválení typu pro ES dle direktivy o strojích (98/37/ES), paragraf 8, odstavec 2c. Certifikáty schválení typu pro kontrolu ES dle 
pfiílohy VI jsou oãíslovány: 404/07/1170 – CS 2153, CS 2153 WH, CS 2153 C, CS 2153 CWH, 404/02/898 – CS 2152, 
CS 2152W, CS 2152WH, 404/02/898 – CS 2152C, CS 2152CW

Dále potvrzuje Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, ·védsko, shodu s pfiílohou ke smûrnici rady 
ze dne 8. kvûtna 2000 "o emisi hluku do okolí" 2000/14/ES. âísla certifikátÛ jsou: 01/161/065 ⎯ CS 2153, CS 2153WH 
01/161/066, ⎯⎯⎯⎯ CS 2153C, CS 2153CWH 01/161/047, – CS 2152, CS 2152W, CS 2152WH, 01/161/048 – CS 
2152C, CS 2152CW.

Dodaná motorová pila se shoduje se vzorkem, kter˘ pro‰el schvalováním typu pro ES.

Huskvarna, 18. dubna 2007

Jörgen Rosengren, obchodní manaÏer
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KªÚâ K SYMBOLOM
Symboly na stroji:
VAROVANIE! ReÈazové píly môÏu byÈ 
nebezpeãné! Neopatrné alebo 
nesprávne pouÏitie môÏe spôsobiÈ 
váÏne aÏ smrteºné zranenie 
pouÏívateºovi a in˘m osobám.

 
Prosím, preãítajte si pozorne tento 
návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi 
pokynom pred pouÏívaním stroja 
rozumiete.

 
VÏdy majte na sebe:
• Schválenú ochrannú prilbu
• Schválené chrániãe sluchu
• Ochranné okuliare alebo ‰tít

 
Tento v˘robok spæÀa platné smernice EÚ.

 
Hlukové emisie do okolia sú v súlade so 
smernicou Európskej únie. Emisie stroja 
sú stanovené v kapitole Technické údaje 
a na nálepke.

 
Ak je na va‰om stroji tento symbol, je 
vybaven˘ katalyzátorom.

 
 

 
Ostatné symboly/emblémy na stroji odkazujú na 
zvlá‰tne poÏiadavky certifikácie pre urãité trhy

Symboly pouÏité v návode na 
obsluhu:
Vypnite motor posunutím vypínaãa do 
polohy STOP, predt˘m neÏ budete 
vykonávaÈ akékoºvek kontroly alebo 
údrÏbu.

 
VÏdy pouÏívajte schválené ochranné 
rukavice.

 
 

VyÏaduje sa pravidelné ãistenie.

 
 

Vizuálna kontrola.

 
 

Treba nosiÈ ochranné okuliare alebo ‰tít.

 
 

Plnenie paliva.

 
 

Plnenie olejom a nastavenie mazania.

 
Brzda reÈaze musí byÈ aktivovaná pri 
‰tartovaní píly.

VAROVANIE! Ak koniec vodiacej li‰ty príde 
do kontaktu s nejak˘m predmetom, môÏe 
dôjsÈ k spätnému nárazu, ktor˘ spôsobí, 
Ïe sa vodiaca li‰ta odrazí dozadu a nahor 
smerom k pouÏívateºovi. MôÏe dôjsÈ k 
váÏnemu poraneniu pouÏívateºa.
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ÚVOD
VáÏen˘ zákazník,

BlahoÏeláme vám, Ïe ste sa rozhodli pre v˘robok spoloãnosti Jonsered!

Sme presvedãení, Ïe vysoko oceníte kvalitu a v˘kon ná‰ho v˘robku aj o mnoho rokov neskôr. Kúpou jedného z na‰ich v˘robkov 
ste získali prístup k odbornej pomoci pri opravách a servise, kedykoºvek ich budete potrebovaÈ. Ak maloobchodn˘ predajca, ktor˘ 
vám predáva stroj, nie je jedn˘m z autorizovan˘ch predajcov, poÏiadajte o adresu najbliz‰eho autorizovaného servisu.

Va‰a spokojnosÈ s na‰ím v˘robkom a jeho dlhoroãná funkãnosÈ sú na‰ím prianím. Nezabudnite, Ïe tento návod na oblsuhu je 
cenn˘ dokument! DodrÏiavaním v Àom uveden˘ch pokynov (t˘kajúcich sa pouÏívania, servisu, údrÏby a pod.) môÏete predæÏiÈ 
ÏivotnosÈ stroja a zv˘‰iÈ jeho hodnotu pri ìal‰om predaji. ′ Ak stroj predávate, skontrolujte, ãi ste kupujúcemu poskytli aj tento 
návod na obsluhu.

Veºa ‰Èastia pri pouÏívaní vá‰ho stroja znaãky Jonsered!

Firma Jonsered neustále ìalej vyvíja svoje v˘robky a preto si vyhradzuje právo modifikovaÈ dizajn a vzhºad v˘robkov bez toho, 
aby o tom dopredu informovala.
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âO JE âO?
âo je ão na reÈazovej píle?
1 Kryt valca

2 Predná rukovät’ (Smerovanie pádu stromu)

3 Predn˘ chrániã ruky.

4 Kryt ‰tartovania

5 Olejová nádrÏ

6 ·tartovacia rukoväÈ

7 Nastavovacie skrutky karburátora

8 Ovládanie s˘tiãa/·tartovací blokovací kohútk plynu

9 Zadná rukoväÈ

10 Vypínaã

11 Palivová nádrÏ

12 Tlmiã v˘fuku

13 Vodiace ozubené koliesko li‰ty

14 ReÈaz

15 Vodiaca li‰ta

16 Opierka rezania

17 Zachytávaã reÈaze

18 Kryt spojky

19 Ochann˘ kryt pravej ruky

20 Páãka

21 Poistná páãka plynu

22 Dekompresn˘ ventil

23 Kombinovan˘ kºúã

24 Skrutka na napínanie reÈaze

25 Návod na obsluhu

26 Prepravn˘ kryt vodiacej li‰ty

27 Skrutka na nastavenie olejového ãerpadla

28 Vypínaã na vyhrievanie rukoväte (W)

29 ·títok s v˘straÏn˘mi piktogramami

30 Palivová pumpa

31 ·títok produktu s v˘robn˘m ãíslom
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V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA
Pred pouÏitím novej reÈazovej píly

• Starostlivo si preãítajte pokyny.

• Skontrolujte, ãi je rezacie príslu‰enstvo správne upevnené 
a nastavené. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti MontáÏ.

• NaplÀte a na‰tartujte reÈazovú pílu. Pozrite si pokyny v 
ãasti Narábanie s palivom a ·tartovanie a zastavenie.

• NepouÏívajte reÈazovú pílu, k˘m nebude reÈaz dostatoãne 
naolejovaná. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti Mazanie 
rezacieho príslu‰enstva.

• Dlhodobé vystavenie hluku môÏe spôsobiÈ trvalé 
po‰kodenie sluchu. VÏdy preto pouÏívajte schválené 
chrániãe sluchu.

DôleÏité

VÏdy sa riaìte zdrav˘m rozumom

Nie je moÏné predvídaÈ kaÏdú situáciu, ktorá môÏe pri 
pouÏívaní reÈazovej píly nastaÈ. VÏdy konajte opatrne a riaìte 
sa zdrav˘m rozumom. Vyvarujte sa kaÏdej situácie, ktorá 
podºa vás presahuje va‰e moÏnosti. Ak si ani po preãítaní 
t˘chto pokynov nie ste istí, ako zaobchádzaÈ so strojom, 
obráÈte sa na odborníka. Ak máte akékoºvek otázky ohºadom 
reÈazovej píly, neváhajte kontaktovaÈ svojho predajcu alebo 
na‰u spoloãnosÈ. Radi vám poskytneme radu ãi pomoc, ako 
pouÏívaÈ reÈazovú pílu úãinne a zároveÀ bezpeãne. Ak je to 
moÏné, prihláste sa do ‰koliaceho kurzu o pouÏívaní reÈazovej 
píly. Informácie o dostupn˘ch ‰koliacich materiáloch a 

!
VAROVANIE! Za Ïiadnych okolností 
nemeÀte pôvodnú kon‰trukciu stroja bez 
schválenia od v˘robcu. VÏdy pouÏívajte 
originálne náhradné diely. Nepovolené 
zmeny alebo príslu‰enstvo môÏu viesÈ k 
váÏnemu zraneniu alebo smrti obsluhy 
alebo ostatn˘ch osôb.

!
VAROVANIE! ReÈazová píla sa stáva 
nebezpeãn˘m nástrojom, ak sa pouÏíva 
neopatrne alebo nesprávne a môÏe 
spôsobiÈ váÏne, dokonca aÏ smrteºné 
úrazy. Je veºmi dôleÏité, aby ste si 
preãítali tento návod na obsluhu a aby ste 
rozumeli jeho obsahu.

!
VAROVANIE! Tlmiã v˘fuku obsahuje 
chemické látky, ktoré môÏu maÈ 
karcinogénne úãinky. Vyh˘bajte sa 
kontaktu s t˘mito chemick˘mi látkami v 
prípade, Ïe sa tlmiã v˘fuku pokazí.

!
VAROVANIE! Dlhodobé vdychovanie 
v˘fukov˘ch splodín, v˘parov reÈazového 
oleja a prachu z pilín ohrozuje va‰e 
zdravie.

!
VAROVANIE! Zapaºovací systém tohto 
stroja vytvára poãas prevádzky 
elektromagnetické pole. Toto pole môÏe 
za urãit˘ch okolností spôsobovaÈ ru‰enie 
kardiostimulátorov. Na zníÏenie rizika 
váÏneho alebo smrteºného zranenia 
odporúãame osobám s 
kardiostimulátorom, aby sa pred 
pouÏívaním tohto stroja poradili so svojím 
lekárom a v˘robcom kardiostimulátora.

DÔLEÎITÉ!

Stroj je urãen˘ v˘luãne na rezanie dreva.

PouÏívaÈ sa môÏu iba kombinácie vodiacej li‰ty a reÈaze 
odporúãané v kapitole Technické údaje.

Nikdy nepouÏívajte pílu pri únave, po poÏití alkoholu alebo 
liekov, pretoÏe to môÏe viesÈ k zníÏeniu zrakovej schopnosti, 
schopnosti usudzovania alebo telesnej rovnováhy.

VÏdy noste vhodn˘ ochrann˘ odev. Pozrite pokyny v rámci 
kapitoly Osobné ochranné prostriedky.

Nikdy nemeÀte pôvodnú kon‰trukciu stroja a nepouÏívajte 
ho, ak sa zdá, Ïe ju zmenil niekto in˘.

Nikdy nepouÏívajte po‰kodenú stroj. Vykonávajte kontroly, 
údrÏbu a dodrÏiavajte servisné pokyny uvedené v tomto 
návode. Urãité opatrenia t˘kajúce sa servisu a údrÏby stroj 
musia vykonávaÈ iba odborníci. Pozrite si pokyny v ãasti 
ÚdrÏba.

Nikdy nepouÏívajte iné príslu‰enstvo, ako odporúãa tento 
návod na obsluhu. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti Rezacia 
ãasÈ a Technické údaje.

NEZABUDNITE! VÏdy noste ochranné rukavice alebo 
ochrann˘ ‰tít na tvár, aby ste zníÏili riziko poranenia 
spôsobeného odrazen˘mi predmetmi. Pri vysokej r˘chlosti 
môÏu pri pouÏívaní reÈazovej píly odletovaÈ predmety, 
napríklad triesky, kúsky dreva a pod. MôÏe dôjsÈ k váÏnemu 
poraneniu, najmä poraneniu oãí.

!
VAROVANIE! PouÏívanie píly v zle 
vetran˘ch alebo uzavret˘ch priestoroch 
môÏe spôsobiÈ smrÈ v dôsledku zadusenia 
alebo otravou CO.

!
VAROVANIE! Chybná rezacia ãasÈ alebo 
zlá kombinácia vodiacej li‰ty a reÈazovej 
píly zvy‰ujú riziko spätného nárazu! 
PouÏívajte iba odporúãané kombinácie 
vodiacej li‰ty a reÈaze a dodrÏiavajte 
pokyny pri brúsení. Preãítajte si 
in‰trukcie v ãasti Technické údaje.
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V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA
kurzoch získate u svojho predajcu, v lesníckej ‰kole alebo 
kniÏnici.

 Neustále pracujeme na vylep‰ení dizajnu a technológie - na 
vylep‰eniach, ktoré zvy‰ujú bezpeãnosÈ a v˘konnosÈ. 
Pravidelne sa informujte u svojho predajcu o novinkách, ktoré 
môÏete vyuÏiÈ vo svoj prospech.

Osobné ochranné prostriedky

• Schválenú ochrannú prilbu
• Ochrana sluchu
• Ochranné okuliare alebo ‰tít
• Rukavice s ochranou rúk pri pílení
• Nohavice s protiporezovou ochranou nôh
• Ochranné topánky s oceºovou ‰piãkou, proti‰myková 

podráÏka
• Majte vÏdy po ruke lekárniãku.
• Hasiaci prístroj a lopata

Odev má byÈ priliehav˘, ale nemá vám brániÈ vo voºnom 
pohybe.

Bezpeãnostné vybavenie stroja

V tejto ãasti sú vysvetlené bezpeãnostné funkcie stroja a ako 
fungujú. Pokyny t˘kajúce sa in‰pekcie a údrÏby nájdete v ãasti 
In‰pekcia, údrÏba a servis bezpeãnostného vybavenia 
reÈazovej píly. Pozrite si ãasÈ ”âo je ão?”, kde nájdete 
umiestnenie t˘chto súãastí na stoji.

Ak údrÏbu stroja nevykonávate správnym spôsobom a servis 
alebo opravy nevykonáva profesionál, môÏe sa skrátiÈ 
ÏivotnosÈ stroja a zv˘‰iÈ riziko nehôd. Ak chcete získaÈ viac 
informácií, kontaktujte najbliÏ‰i autorizovan˘ servis.

Brzda reÈaze a predn˘ chrániã ruky

Va‰a reÈazová píla má brzdu, ktorá pri spätnom náraze reÈaz 
zastaví. Brzda reÈaze zmen‰uje riziko úrazov, ale iba vy im 
môÏete zabrániÈ.

Buìte opatrní pri pouÏívaní píly a vÏdy sa presvedãte, Ïe zóna 
spätného nárazu vodiacej li‰ty sa nedot˘ka Ïiadneho 
predmetu.

• Brzdu reÈaze (A) môÏete spustiÈ buì manuálne (ºavou 
rukou), alebo pomocou zotrvaãn˘ch síl.

• Brzda sa uvedie do ãinnosti po tom, keì sa predn˘ chrániã 
ruky (B) potlaãí dopredu.

!
VAROVANIE! Väã‰ina úrazov pri práci s 
reÈazovou pílou sa stáva, keì reÈaz 
zasiahne pouÏívateºa. Pri akomkoºvek 
pouÏívaní stroja musíte pouÏívaÈ 
schválené osobné ochranné prostriedky. 
Osobné ochranné prostriedky nevyluãujú 
riziko nehôd, ale môÏe zníÏiÈ úãinky 
zranenia v prípade nehody. Pri v˘bere 
správnych ochrann˘ch prostriedkov sa 
poraìte so svojím predajcom.

DÔLEÎITÉ! Z tlmiãa v˘fuku, vodiacej li‰ty, píly alebo z iného 
zdroja môÏu vyletúvaÈ iskry. Hasiaci prístroj majte vÏdy po 
ruke pre prípad, Ïe ho budete potrebovaÈ. MôÏete tak 
zabrániÈ lesnému poÏiaru.

!
VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte stroj, 
ktor˘ má chybné bezpeãnostné súãasti. 
Bezpeãnostné vybavenie sa musí 
kontrolovaÈ a udrÏiavaÈ. Pozrite si pokyny 
v rámci kapitoly In‰pekcia, údrÏba a servis 
bezpeãnostného vybavenia reÈazovej 
píly. Ak stroj neprejde v‰etk˘mi 
kontrolami, doneste ho do autorizovaného 
servisu na opravu.
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V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA
• Tento pohyb aktivuje pruÏinov˘ mechanizmus, ktor˘ 
napne pásovú brzdu (C) okolo pohonného systému reÈaze 
(D) (bubna spojky).

• Predn˘ chrániã ruky nie je urãen˘ v˘luãne na aktiváciu 
brzdy reÈaze. Jeho iná dôleÏitá vlastnosÈ je, zmen‰enie 
rizika zásahu va‰ej lavej ruky reÈazou, ak sa vám 
vy‰mykne predná rukoväÈ.

• Brzda reÈaze musí byÈ spustená pri ‰tartovaní reÈazovej 
píly, aby zabránila otáãaniu reÈaze.

• Brzdu reÈaze pouÏívajte ako ”ruãnú brzdu” pri ‰tartovaní a 
premiestÀovaní píly na krátke vzdialenosti, aby ste 
zabránili nehodám spôsoben˘m náhodn˘m zasiahnutím 
osoby ãi predmetu v blízkosti píly.

• Ak chcete reÈaz odbrzdiÈ, potiahnite predn˘ chrániã ruky 
dozadu, smerom ku prednej rukoväti.

• Spätn˘ náraz môÏe byÈ veºmi neãakan˘ a siln˘. Väã‰ina 
nárazov je men‰ích a nie vÏdy aktivujú brzdu reÈaze. Ak sa 
tak stane, treba drÏaÈ reÈazovú pílu pevne a nepustiÈ ju.

• Spôsob, ak˘m sa brzda reÈaze aktivuje, buì manuálne 
alebo automaticky zotrvaãnosÈou, závisí od sily spätného 
nárazu a polohy reÈazovej píly k objektu, na ktor˘ nárazová 
zóna vodiacej li‰ty narazí.

Ak vás spätn˘ náraz silno zasiahne vtedy, keì zóna 
spätného nárazu li‰ty je veºmi ìaleko od vás, brzda reÈaze 
sa aktivuje pohybom protizávaÏia (zotrvaãnosÈou) v 
smere spätného nárazu.

Ak je náraz miernej‰í, alebo zóna nárazu vodiacej li‰ty je 
bliÏ‰ie ku vám, brzdu budete aktivovaÈ manuálne ºavou 
rukou.

• Pri pílení je ºavá ruka v polohe, ktorá znemoÏÀuje 
manuálne spustenie brzdy reÈaze. Pri tomto type 
uchopenia, t. j. ºavá ruka je v polohe, v ktorej nemôÏe 
ovplyvniÈ pohyb predného chrániãa ruky, moÏno brzdu 
reÈaze spustiÈ iba zotrvaãnosÈou.
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V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA
Spustím brzdu reÈaze rukou vÏdy v prípade 

spätného nárazu?

Nie. Na posunutie ochranného krytu proti spätnému nárazu 
dopredu je potrebná urãitá sila. Ak sa ochranného krytu proti 
spätnému nárazu dotknete rukou iba jemne alebo sa po Àom 
ruka iba skæzne, nemusíte vyvinúÈ dostatoãnú silu na spustenie 
brzdy reÈaze. Pri práci tieÏ musíte pevne drÏaÈ rukoväÈ 
reÈazovej píly. Ak stroj drÏíte pevne a dôjde k spätnému 
nárazu, nemusí sa vám podariÈ uvoºniÈ ruku z prednej rukoväte 
a nespustíte brzdu reÈaze, alebo sa brzda reÈaze nespustí, aÏ 
k˘m sa píla neroztoãí vo veºkej vzdialenosti. V takom prípade 
nemusí brzda reÈaze zastaviÈ reÈaz skôr, ako vás zasiahne.

Niekedy sa vám pri práci môÏe staÈ, Ïe nedosiahnete na 
chrániã proti spätnému nárazu a nespustíte brzdu reÈaze, 
napríklad vtedy, keì drÏíte pílu pri pílení.

Spustí zotrvaãnosÈ brzdu reÈaze vÏdy v 

prípade spätného nárazu?

Nie. Najskôr musí fungovaÈ brzda. Testovanie brzdy je 
jednoduché. Pokyny na testovanie nájdete v ãasti In‰pekcia, 
údrÏba a servis bezpeãnostného vybavenia reÈazovej píly. 
Odporúãa sa pred kaÏd˘m ‰tartovaním. Po druhé, spätn˘ 
náraz musí by dostatoãne siln˘, aby sa spustila brzda reÈaze. 
Keby bola brzda reÈaze príli‰ citlivá, spú‰Èala by sa stále a 
spôsobovala by tak problémy.

Zabráni brzda poraneniu vÏdy v prípade 

spätného nárazu?

Nie. Predov‰etk˘m musí brzda fungovaÈ, aby zabezpeãila 
potrebnú ochranu. Následne musí byÈ aktivovaná podºa popisu 
vy‰‰ie, aby zastavila reÈaz v prípade spätného nárazu. AÏ 
potom môÏe byÈ brzda spustená, ale ak máte vodiacu li‰tu 
príli‰ blízko pri tele, môÏe sa staÈ, Ïe brzda nespomalí a 
nezastaví reÈaz skôr, ako vás zasiahne.

Spätn˘ náraz a s ním spojené riziká môÏete zníÏiÈ iba 
vy a správne pracovné techniky.

Poistná páãka plynu

Poistná páãka plynu je skon‰truovaná na zabránenie 
náhodnému stlaãeniu plynu. Ak stlaãíte poistnú páãku (A) 
(napr. vtedy, keì uchopíte drÏadlo), uvol’níte páãku plynu (B). 
Keì uvol’níte drÏadlo, páãku plynu a poistnú páãku plynu sa 
spoloãne vrátia späÈ do svojej pôvodnej polohy. Toto 
usporiadanie znamená, Ïe ovládanie plynu automaticky 
zablokuje.

Zachytávaã reÈaze
Zachytávaã reÈaze je urãen˘ na zachytenie reÈaze píly, ak sa 
pretrhne alebo skæzne dolu. Toto by sa nemalo staÈ, ak je reÈaz 
riadne napnutá (viì in‰trukcie v ãasti MontáÏ) a ak sa vodiaca 
li‰ta a reÈaz správne obsluhujú a udrÏujú podºa návodu (viì 
in‰trukcie v ãasti V‰eobecné pracovné predpisy).

Ochrann˘ kryt pravej ruky
Ochrann˘ kryt pravej ruky chráni va‰u ruku v prípade, Ïe reÈaz 
skæzne alebo sa pretrhne a zároveÀ nedovoºuje, aby sa konáre 
a vetviãky zachytávali na va‰e ruky na zadnej rukoväti.

Systém na tlmenie vibrácií

Stroj je vybaven˘ systémom na tlmenie vibrácií, ktor˘ je 
urãen˘ na minimalizovanie vibrácií a uºahãuje jeho prevádzku.

Systém na tlmenie vibrácií zniÏuje prenos vibrácií medzi 
motorovou jednotkou/rezn˘m zariadením a rukoväÈami 
stroja. Telo reÈazovej píly, vãítane rezacej ãasti, je odizolované 
od rukovätí tlmiãmi vibrácií.

Rezanie tvrdého dreva (väã‰ina listnat˘ch stromov) spôsobuje 
viac vibrácií ako rezanie mäkkého dreva (väã‰inou ihliãnany). 
Rezanie s rezacou ãasÈou, ktorá je tupá alebo chybná ( zl˘ typ 
alebo zle nabrúsená reÈaz) zväã‰í vibrácie.
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Vypínaã
Vypínaã sa pouÏíva na vypnutie motora

Tlmiã v˘fuku
Tlmiã v˘fuku je kon‰truovan˘ na udrÏovanie minimálnych 
úrovní hluku a na smerovanie v˘fukov˘ch plynov smerom od 
pouÏívateºa.

V krajinách s horúcim a such˘m podnebím hrozí veºké 
nebezpeãenstvo lesn˘ch poÏiarov. Platná legislatíva vyÏaduje 
niekedy v t˘chto krajinách aj povinné vybavenie tlmiãa v˘fuku 
”zachytávaãom iskier”, vrátane ìal‰ieho vybavenia.

Rezacia ãasÈ
Táto ãasÈ popisuje, ako si vybraÈ a ako udrÏiavaÈ rezaciu ãasÈ, 
aby sa:
• ZniÏilo riziko spätného nárazu.
• ZníÏilo riziko pretrhnutia a vyskoãenia reÈaze.
• Dosiahol optimálny v˘kon rezania.
• PredæÏila ÏivotnosÈ rezacej ãasti.
• ZabráÀilo zvy‰ovaniu hladiny vibrácií.

Základné pravidlá
• PouÏívajte iba rezacie ãasti, ktoré vám 

odporúãame!  Preãítajte si in‰trukcie v ãasti Technické 
údaje.

• Dbajte na to, aby rezacie zuby reÈaze boli dobre 
naostrené! DodrÏujte na‰e odporúãania a 
pouÏívajte doporuãené vodítko pilníka. Po‰kodená 
alebo zlé naostrená reÈaz zvy‰uje riziko nehôd.

• DodrÏujte spávne nastavenie hæbky rezu! DodrÏujte 
pokyny a pouÏívajte odporúãané meradlo 
nastavenia hæbky rezu. Príli‰ veºká hæbka rezu zvy‰uje 
riziko spätného nárazu.

• ReÈaz musí byÈ správne napnutá! Ak je reÈaz 
povolená, je pravdepodobnej‰ie, Ïe vyskoãí a dochádza k 
väã‰iemu opotrebeniu vodiacej li‰ty, reÈaze a hnacieho 
ozubeného kolieska.

• Rezacia ãasÈ musí byÈ vÏdy dobre mazaná a 
udrÏiavaná. Málo namazaná reÈaz sa ºah‰ie pretrhne a 
spôsobuje r˘chlej‰ie opotrebenie li‰ty a hnacieho 
ozubeného kolieska.

!
VAROVANIE! Nadmerné vystavovanie sa 
vibráciám môÏe spôsobiÈ problém u ºudí 
so zhor‰en˘m krvn˘m obehom, a taktieÏ 
môÏe spôsobiÈ po‰kodenie nervov. Ak sa 
u vás objavia príznaky nadmerného 
vystavenia sa vibráciám, kontaktujte 
svojho lekára. Tieto príznaky sú t⁄pnutie, 
strata citu, chvenie, pichanie, bolesÈ, 
strata sily, zmeny vo farbe a stave pleti. 
Príznaky sa beÏne pociÈujú v prstoch, 
rukách alebo zápästiach. Príznaky sa 
môÏu zhor‰iÈ pri nízkych teplotách.

!
VAROVANIE! V˘fukové plyny z motora sú 
horúce a môÏu obsahovaÈ iskry, ktoré 
môÏu vyvolaÈ poÏiar. Nikdy ne‰tartujte 
stroj vo vnútri alebo v blízkosti horºavého 
materiálu!

NEZABUDNITE! Tlmiã v˘fuku je poãas pouÏívania a po 
zastavení veºmi horúci. Platí to aj pri voºnobehu motora. 
Dávajte pozor na nebezpeãenstvo poÏiaru, najmä pri 
manipulácii v blízkosti horºav˘ch látok alebo plynov.

!
VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte 
reÈazovú pílu, ak ch˘ba alebo je chybn˘ 
tlmiã v˘fuku. Chybn˘ tlmiã v˘fuku môÏe 
v˘razne zv˘‰iÈ hladinu hluku a riziko 
poÏiaru. Hasiaci prístroj majte vÏdy po 
ruke. Nikdy nepouÏívajte reÈazovú pílu v 
pracovnom prostredí, kde je povinn˘ 
zachytávaã iskier, ak zachytávaã ch˘ba, 
alebo je po‰koden˘.
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Rezacia ãasÈ je navrhnutá tak, aby 

minimalizovala spätn˘ náraz.

Jedin˘ spôsob ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu je dávaÈ pozor, 
aby sa zóna nárazu vodiacej li‰ty nikdy niãoho nedot˘kala.

Následky spätného nárazu môÏete zmierniÈ t˘m, Ïe budete 
pouÏívaÈ rezaciu ãasÈ so "zabudovanou" redukciou spätného 
nárazu a t˘m, Ïe reÈaz bude ostrá a dobre udrÏiavaná.

Vodiaca li‰ta

âím men‰í je polomer zaoblenia, t˘m men‰ie je riziko 
spätného nárazu.

ReÈaz

ReÈaz je zloÏená z mnoÏstva ãlánkov, ktoré sú buì 
‰tandardné alebo vo verzii, ktorá zniÏuje moÏnosÈ spätného 
nárazu.

Niektoré v˘razy, ktoré popisujú vodiacu li‰tu a reÈaz

Aby ste zabezpeãili v‰etky bezpeãnostné funkcie vybavenia 
reÈaze, musíte vymeniÈ opotrebovanú a po‰kodenú vodiacu 
li‰tu a reÈaz za nové odporúãané spoloãnosÈou Jonsered. Viac 
informácií o odporúãan˘ch kombináciách vodiacej li‰ty a 
reÈaze nájdete v ãasti Technické údaje.

Vodiaca li‰ta

• DæÏka (palce/cm)

• Poãet zubov na ozubenom koliesku vodiacej li‰ty (T).

• Delenie reÈaze (palce). VzdialenosÈ medzi hnacími 
ãlánkami reÈaze sa musí zhodovaÈ so vzdialenosÈami 
zubov na ozubenom koliesku vodiacej li‰ty a hnacom 
ozubenom koliesku.

• Poãet hnacích ãlánkov. Poãet hnacích ãlánkov urãuje 
dæÏku vodiacej li‰ty, delenie reÈaze a poãet zubov na 
ãelnom ozubenom koliesku vodiacej li‰ty.

• ·írka vodiacej dráÏky li‰ty (palce/mm). ·írka dráÏky vo 
vodiacej li‰te musí byÈ zhodná s hrúbkou hnacích ãlánkov 
reÈaze.

• Otvor mazania reÈaze a otvor pre napínaã reÈaze. Pre danú 
reÈaz musí byÈ zvolená príslu‰ná vodiaca li‰ta.

ReÈaz

• Delenie reÈaze (palce).

• ·írka hnacieho ãlánku (mm/palce)

• Poãet hnacích ãlánkov.

!
VAROVANIE! Chybná rezacia ãasÈ alebo 
zlá kombinácia vodiacej li‰ty a reÈazovej 
píly zvy‰ujú riziko spätného nárazu! 
PouÏívajte iba odporúãané kombinácie 
vodiacej li‰ty a reÈaze a dodrÏiavajte 
pokyny pri brúsení. Preãítajte si 
in‰trukcie v ãasti Technické údaje.

DÔLEÎITÉ! PouÏitie správnej reÈaze zniÏuje riziko spätného 
nárazu.

!
VAROVANIE! Ak˘koºvek kontakt s 
rotujúcou reÈazou môÏe spôsobiÈ veºmi 
váÏne poranenie.
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Naostrenie reÈaze a nastavenie hæbky rezu
V‰eobecné informácie o ostrení rezacích zubov

• Nikdy nepouÏívajte tupú reÈaz. Ak je reÈaz tupá, musíte 
vyvinúÈ väã‰í tlak, aby li‰ta pre‰la cez drevo a odrezky 
budú veºmi tenké. Veºmi tupá reÈaz netvorí Ïiadne 
odrezky. V˘sledkom bude len drevn˘ prach.

• Ostrá reÈaz si vytvorí cestu a tvorí dlhé, hrubé triesky.

• Rezacia ãasÈ reÈaze sa volá rezací ãlánok a skladá sa z 
rezacieho zuba (A) a obmedzovacieho zubu (B). Hæbka 
rezu je daná v˘‰kov˘m rozdielom medzu rezacím zubom 
a obmedzovacím zubom.

Pri ostrení rezacieho zuba pamätajte na ‰tyri dôleÏité faktory.

1 Uhol brúsenia

2 Uhol rezu

3 Poloha pilníka

4 Priemer okrúhleho pilníka

Je veºmi ÈaÏké správne nabrúsiÈ reÈaz bez správneho 
vybavenia. Odporúãame vám pouÏívaÈ na‰e vodítko pilníka. 
UmoÏní vám to dosiahnuÈ maximálne zmen‰enie spätného 
nárazu a najlep‰í v˘kon píly.

Pozrite si pokyny v ãasti Technické údaje, kde nájdete 
informácie o ostrení reÈaze.

Ostrenie rezacích zubov

Na naostrenie zubov budete potrebovaÈ okrúhly pilník a 
vodítko pilníka. V ãasti Technické údaje si pozrite informácie o 
priemere pilníka a o vodítku pilníka, ktoré sa odporúãajú pre 
vá‰ typ reÈazovej píly.

• Skontrolujte, ãi je reÈaz správne napnutá. Nenapnutá reÈaz 
sa bude posúvaÈ nabok, a bude ju ÈaÏ‰ie správne naostriÈ.

• Brúste zuby vÏdy z vnútornej strany. Prí spätnom pohybe 
zmen‰ite tlak na pilník. Nabrúste v‰etky zuby najprv na 
jednej strane, potom otoãte pílu a nabrúste zuby na druhej 
strane.

• Brúste v‰etky zuby na rovnakú dæÏku. Keì sa dæÏka 
rezacích zubov zmen‰í na 4 mm (0.16"), reÈaz je 
opotrebovaná a treba ju vymeniÈ.

V‰eobecné rady na nastavenie hæbky rezu

• Keì ostríte rezacie zuby, zmen‰ujete vzdialenosÈ medzi 
reznou a obmedzovacou hranou (=hæbka rezu). Aby ste 
dosiahli optimálny v˘kon rezania, musíte zbrúsiÈ aj 
obmedzovacie zuby na odporúãanú v˘‰ku. V ãasti 
Technické údaje nájdete informácie o hæbke rezu 
odporúãanej pre danú reÈaz.

!
VAROVANIE! NedodrÏanie pokynov o 
ostrení v˘razne zvy‰uje riziko spätného 
nárazu.

!
VAROVANIE! Ak je hæbka rezu príli‰ veºká, 
je oveºa väã‰ie aj riziko spätného nárazu!
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Prispôsobenie hæbky rezu

• E‰te pred nastavením hæbky rezu treba rezacie zuby 
nanovo naostriÈ. Odporúãame nastaviÈ hæbku rezu po 
kaÏdom treÈom ostrení reÈaze. V·IMNITE SI! Toto 
odporúãanie predpokladá, Ïe dæÏka rezacieho zuba nie je 
nadmerne skrátená.

• Na nastavenie hæbky rezu budete potrebovaÈ ploch˘ pilník 
a mierku hæbky rezu. Odporúãame, aby ste pri meraní 
hæbky rezu pouÏívali na‰u mierku na obmedzovacie zuby, 
aby sa zaistila správna hæbka rezu a správny uhol na 
vodiacej ploche.

• Umiestnite mierku na obmedzovacie zuby na reÈaz. 
Informácie o pouÏívaní mierky pilníka nájdete na balení. 
Na zbrúsenie vyãnievajúcej ãasti obmedzovacieho zubu 
pouÏívajte ploch˘ pilník. Hæbka rezu je správna, keì pri 
Èahaní pilníka po meradle necítite Ïiaden odpor.

Napnutie reÈaze

âím viac reÈaz pouÏívate, t˘m viac sa predlÏuje. Preto je 
dôleÏité pravidelne reÈaz napínaÈ.

VÏdy pri dopæÀaní paliva skontrolujte napnutie reÈaze. 
V·IMNITE SI! Nová reÈaz má dobu zábehu, poãas ktorej by ste 
napnutie reÈaze mali kontrolovaÈ ãastej‰ie.

Napnite reÈaz ão najpevnej‰ie, ale nie aÏ tak, aby ste ju 
nemohli voºne rukou otáãaÈ.

• Uvoºnite matice na vodiacej li‰te, ktoré drÏia kryt spojky/
brzdy reÈaze. PouÏite kombinovan˘ kºúã na matice. 
Potom rukou pritiahnite matice ão najpevnej‰ie.

• Nadvihnite ‰piãku vodiacej li‰ty a napnite reÈaz tak, Ïe 
pritiahnete skrutku na napínanie reÈaze kombinovan˘m 
kºúãom. Napnite reÈaz tak, aby neprevísala zo spodnej 
strany vodiacej li‰ty.

• Na upevnenie skrutiek krytu vodiacej li‰ty pouÏite 
kombinovan˘ kºúã na matice a uÈahujte ich pri 
nadvihnutom ãele vodiacej li‰ty. Skontrolujte, ãi môÏete 
rukou voºne otáãaÈ reÈaz a ãi reÈaz dole neprevísa.

Poloha napínacej skrutky reÈaze sa lí‰i v závislosti od modelov 
reÈazov˘ch píl. Pozrite si ãasÈ âo je ão, kde zistíte umiestnenie 
tejto skrutky na va‰om modeli.

Mazanie rezacej ãasti.

ReÈazov˘ olej

ReÈazov˘ olej musí maÈ dobrú priºnavosÈ, musí maÈ 
charakteristickú viskozitu v lete aj v zime.

Ako v˘robca reÈazov˘ch píl sme vyvinuli aj optimálny olej na 
mazanie reÈaze, ktor˘ je biologicky odbúrateºn˘, pretoÏe je 
vyvinut˘ na rastlinnom olejovom základe. Odporúãame vám 
pouÏívaÈ ná‰ vlastn˘ olej, pretoÏe zaruãuje jednak maximálnu 
ÏivotnosÈ reÈaze a minimalizuje zneãisÈovanie Ïivotného 
prostredia. Ak nedostanete ná‰ olej, odporúãa sa pouÏívaÈ 
‰tandardn˘ motorov˘ olej.

Nikdy nepouÏívajte pouÏit˘ olej!  Je to nebezpeãné pre 
vás samotn˘ch, pre vá‰ stroj a pre Ïivotné prostredie.

!
VAROVANIE! Nenapnutá reÈaz môÏe 
spadnúÈ a spôsobiÈ váÏne aÏ smrteºné 
zranenie.

!
VAROVANIE! Zlé mazanie rezacej ãasti 
môÏe spôsobiÈ pretrhnutie reÈaze, ão 
môÏe zapríãiniÈ váÏne aÏ smrteºné 
zranenie.

DÔLEÎITÉ! Ak na mazanie reÈazovej píly pouÏívate olej na 
rastlinnom základe, pred dlhodob˘m skladovaním 
odmontujte a vyãistite dráÏku vodiacej li‰ty a reÈaz. V 
opaãnom prípade hrozí riziko oxidovania oleja na mazanie 
reÈaze, ão spôsobí, Ïe reÈaz stvrdne a ozubené koliesko 
vodiacej li‰ty sa zasekne.
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DopæÀanie reÈazového oleja

• V‰etky na‰e reÈazové píly majú automatick˘ systém 
mazania reÈaze. Na niektor˘ch modeloch je tok oleja tieÏ 
nastaviteºn˘.

• NádrÏe na olej na mazanie reÈaze a palivo sú 
skon‰truované tak, aby sa palivo minulo skôr ako olej na 
mazanie reÈaze.
Toto bezpeãnostné opatrenie si v‰ak vyÏaduje pouÏívaÈ 
správny druh oleja (ak je olej príli‰ riedky, minie sa skôr ako 
palivo), a tieÏ je nutné nastaviÈ karburátor presne podºa 
odporúãaní (chudobná zmes môÏe spôsobiÈ, Ïe palivo 
vydrÏí dlh‰ie ako olej). Treba tieÏ pouÏívaÈ odporúãanú 
rezaciu ãasÈ (príli‰ dlhá vodiaca li‰ta spotrebuje viac 
reÈazového oleja).

Kontrola mazania reÈaze

• VÏdy keì plníte palivo skontrolujte, ãi je v poriadku 
mazanie reÈaze. Pozrite si pokyny v ãasti Mazanie 
ozubeného kolieska vodiacej li‰ty.
Nasmerujte ãelo vodiacej li‰ty na svetlo sfarben˘ povrch 
vzdialen˘ asi 20 cm (8 inches) . Asi po 1 minúte, pri chode 
na 3/4 plynu, by ste mali vidieÈ zreteºnú ãiaru oleja na 
svetlej ploche-

Ak mazanie reÈaze nie je v poriadku:
• Skontrolujte, ãi nie je upchat˘ olejov˘ kanálik na vodiacej 

li‰te. Ak je to potrebné, vyãistite ho.

• Skontrolujte, ãi je ãistá dráÏka vodiacej li‰ty. Ak je to 
potrebné, vyãistite ju.

• Skontrolujte, ãi sa vodiace ozubené koliesko li‰ty voºne 
otáãa, a ãi otvor na mazanie na koliesku nie je upchat˘. 
Vyãistite a namaÏte, ak je to nutné.

Ak systém mazania ani po t˘chto kontrolách nie je funkãn˘, 
mali by ste vyhºadaÈ servis.

Hnacie koliesko reÈaze

Bubon spojky má jedno z nasledovn˘ch hnacích reÈazov˘ch 
koliesok.

A. Súkolie (reÈazové koliesko je privarené na bubon)

B Záberov˘ prstenec (vymeniteºn˘) 

Kontrolujte pravidelne opotrebovanie na hnacom ozubenom 
koliesku. VymeÀte ho, ak je nadmerne opotrebené. VÏdy, keì 
vymieÀate reÈaz, vymeÀte aj hnacie koliesko reÈaze.

Mazanie ihlového loÏiska

Oba typy hnacieho ozubeného kolieska majú ihlové loÏisko, 
ktoré treba pravidelne mazaÈ (jedenkrát t˘Ïdenne). 
NEZABUDNITE! PouÏívajte kvalitné mazivo na loÏiská, alebo 
motorov˘ olej.
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V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA
Kontrola opotrebovania rezacej ãasti

KaÏd˘ deÀ kontrolujte reÈaz, ãi:

• V nitoch a ãlánkoch nie sú viditeºné praskliny.
• Je reÈaz pevná.
• Nity a ãlánky nie sú veºmi opotrebované.

Ak sa na reÈazi prejaví ktorákoºvek zo skutoãností uveden˘ch 
vy‰‰ie, vymeÀte ju.

Odporúãame vám porovnaÈ reÈaz, ktorú práve pouÏívate s 
celkom novou reÈazou, aby ste mohli posúdiÈ opotrebovanie 
va‰ej reÈaze.

Keì sa dæÏka rezacích zubov opotrebuje na 4 mm, reÈaz treba 
vymeniÈ.

Vodiaca li‰ta

Kontrolujte pravidelne:
• âi nie sú na vonkaj‰ích stranách vodiacej li‰ty v˘tlky. 

Odbrúste ich, ak je to potrebné.

• âi dráÏka vodiacej li‰ty nie je nadmerne opotrebovaná. Ak 
je to nutné, vymente vodiacu li‰tu.

• âi nie je ãelo vodiacej li‰ty nerovnomerne alebo nadmerne 
opotrebované. Ak sa na spodnej strane ãela vodiacej li‰ty 
tvoria priehlbinky, znamená to, Ïe sa pílilo s voºnou 
reÈazou.

• Ak chcete predæÏiÈ ÏivotnosÈ vodiacej li‰ty, mali by ste ju 
denne otáãaÈ.

!
VAROVANIE! Väã‰ina úrazov pri práci s 
reÈazovou pílou sa stáva, keì reÈaz 
zasiahne pouÏívateºa.

VÏdy noste vhodn˘ ochrann˘ odev. 
Pozrite pokyny v rámci kapitoly Osobné 
ochranné prostriedky.

Nepú‰Èajte sa do práce, pre ktorú nemáte 
dostatoãnú kvalifikáciu. Pozrite si 
in‰trukcie v ãastiach Osobné ochranné 
prostriedky, Preventívne opatrenia proti 
spätnému nárazu, Rezacia ãasÈ a 
V‰eobecné pracovné predpisy.

Vyh˘bajte sa situáciám, pri ktor˘ch 
dochádza k spätnému nárazu. Pozrite si 
in‰trukcie v ãasti Bezpeãnostné 
vybavenie píly.

PouÏívajte odporúãané ochranné 
vybavenie a kontrolujte jeho stav. Pozrite 
si in‰trukcie v ãastiach V‰eobecné 
pracovné predpisy.

Skontrolujte funkãnosÈ bezpeãnostného 
vybavenia píly. Pozrite si in‰trukcie v 
ãasti V‰eobecné pracovné predpisy a 
V‰eobecné bezpeãnostné opatrenia.
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MONTÁÎ
Namontovanie vodiacej li‰ty a 
reÈaze

Skontrolujte, ãi nie je brzda reÈaze aktivovaná, a to tak, Ïe 
pohnete predn˘ chrániã ruky smerom ku prednej rukoväti.

OdstráÀte matice z krytu vodiacej li‰ty a zloÏte kryt spojky 
(brzda reÈaze). Dajte dolu prepravn˘ krúÏok (A).

Nasaìte vodiacu li‰tu na vodiace kolíky. Umiestnite li‰tu do jej 
najzadnej‰ej polohy. Umiestnite reÈaz na hnacie reÈazové 
koliesko, umiestnite ju do dráÏky na vodiacej li‰te. Zaãnite na 
hornom okraji vodiacej li‰ty.

Presvedãte sa, Ïe ostré hrany rezacích ãlánkov sú obrátené 
smerom dopredu k hornému okraju li‰ty.

Nasaìte kryt spojky a umiestnite kolík napínania reÈaze do 
otvoru vo vodiacej li‰te. Skontrolujte, ãi hnacie ãlánky reÈaze 
sedia správne na hnacom reÈazovom koliesku, ãi je reÈaz 
správne umiestnená v dráÏke vodiacej li‰ty. Zatiahnite rukou 
matice na vodiacej li‰te.

Napnite reÈaz otáãaním napínacej skrutky reÈaze v smere 
hodinov˘ch ruãiãiek pomocou kombinovaného kºúãa. ReÈaz 
treba napínaÈ tak dlho, k˘m neprestane voºne visieÈ na spodnej 
ãasti li‰ty.

ReÈaz je správne napnutá vtedy, keì zospodu neprevísa a dá 
sa rukou ºahko posúvaÈ. Nadvihnite ãelo vodiacej li‰ty a 
zatiahnite matice na kryte pomocou kombinovaného kºúãa na 
matice.

Keì dáte novú reÈaz, je treba ãasto kontrolovaÈ jej napnutie, 
aÏ k˘m sa reÈaz nezabehne. Kontrolujte napnutie reÈaze 
pravidelne. Správne napnutá reÈaz vám zaistí dobr˘ v˘kon píly 
a jej dlhú ÏivotnosÈ.

MontaÏ opierky rezania

Spojte sa so servisn˘m technikom, ak budete chcieÈ 
namontovaÈ opierku rezania.

!
VAROVANIE! Keì pracujete s reÈazou, 
noste vÏdy rukavice.

A
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NARÁBANIE S PALIVOM
Palivo

Poznámka! Stroj je vybaven˘ dvojtaktn˘m motorom a vÏdy sa 
musí prevádzkovaÈ s pouÏitím zmesi benzínu a dvojtaktného 
motorového oleja. Je dôleÏité presne nameraÈ mnoÏstvo oleja, 
ktoré sa má zmie‰aÈ, aby sa zabezpeãilo dosiahnutie správnej 
zmesi. Pri mie‰aní mal˘ch mnoÏstiev paliva môÏu aj malé 
nepresnosti znaãne ovplyvniÈ pomer zmesi.

Benzín

• PouÏívajte bezolovnat˘ alebo olovnat˘ benzín dobrej 
kvality.

• UPOZORNENIE!  Motory vybavené katalyzátormi si 
vyÏadujú bezolovnatú palivovú zmes. Olovnat˘ 
benzín zniãí katalyzátor a ten bude potom nefunkãn˘. 
Zelené palivové vieãko na reÈazov˘ch pílach s 
katalyzátormi znamená, Ïe sa musí pouÏívaÈ iba 
bezolovnat˘ benzín.

• NajniÏ‰ie odporúãané oktánové ãíslo je 90 (RON). Ak 
budete pouÏívaÈ niÏ‰í stupeÀ ako 90, môÏe nastaÈ tzv. 
klepanie. Toto spôsobí vysokú teplotu motora a zväã‰enú 
záÈaÏ loÏiska, ão môÏe motor váÏne po‰kodiÈ.

• Keì pracujete dlhodobo s pln˘m plynom (npr. 
odvetvovanie), odporúãa sa pouÏiÈ benzín s vy‰‰ím 
oktánov˘m ãíslom.

Ekologické palivo

Firma JONSERED odporúãa pouÏívaÈ ekologick˘ benzín 
(naz˘va sa aj alkylátov˘ benzín), buì benzín znaãky Aspen 
pre dvojtaktné motory alebo ekologick˘ benzín pre ‰tvortaktné 
motory zmie‰an˘ s olejom pre dvojtaktné motory, ako je to 
popísané niÏ‰ie. Zapamätajte si, Ïe ak budete meniÈ typ 
pohonnej zmesi, je nutné nastaviÈ karburátor (preãítajte si 
in‰trukcie v ãasti Karburátor).

Zábeh

Poãas prv˘ch desiatich hodín nezabiehajte stroj pri veºmi 
vysok˘ch otáãkach.

Dvojtaktn˘ olej

• PouÏívajte dvojtaktn˘ motorov˘ olej JONSERED, ktor˘ sa 
‰peciálne vyrába pre vzduchom chladené dvojtaktné 
motory, aby ste tak dosiahli najlep‰í v˘sledok a v˘kon.

• Nikdy nepouÏívajte dvojtaktn˘ olej urãen˘ pre vodou 
chladené závesné motory, niekedy naz˘van˘ aj olej pre 
lodné motory (TCW).

• Nikdy nepouÏívajte olej urãen˘ pre ‰tvortaktné motory.

• Nízkokvalitn˘ olej alebo príli‰ obohatená zmes oleja a 
paliva môÏu ohroziÈ funkciu katalyzátora a zníÏiÈ jeho 
ÏivotnosÈ.

Pomer zmie‰avania

Zmes 1:50 (2%) dvojtaktného oleja JONSERED.
1:33 (3%) s in˘mi olejmi urãen˘mi pre vzduchom chladené 
dvojtaktné motory zaradené do triedy JASO FB/ISO EGB.

Mie‰anie

• Benzín a olej vÏdy mie‰ajte v ãistej nádobe urãenej na 
palivo.

• VÏdy zaãínajte tak, Ïe nalejete poloviãné mnoÏstvo 
benzínu, ktor˘ sa má pouÏiÈ. Potom pridajte celé 
mnoÏstvo oleja. Palivovú zmes premie‰ajte (pretraste). 
Pridajte zvy‰né mnoÏstvo benzínu.

• Palivovú zmes pred naplnením do palivovej nádrÏe stroja 
dobre premie‰ajte (pretraste).

• Nenamie‰avajte viac ako maximálne jednomesaãnú 
zásobu paliva.

• Ak sa stroj dlh‰iu dobu nepouÏíva, palivová nádrÏ by sa 
mala vyprázdniÈ a oãistiÈ.

ReÈazov˘ olej

• Na mazanie odporúãame pouÏívaÈ ‰peciálny olej 
(reÈazov˘ olej) s dobrou priºnavosÈou.

• Nikdy nepouÏívajte pouÏit˘ olej. Po‰kodili by ste olejové 
ãerpadlo, vodiacu li‰tu a reÈaz.

• Je dôleÏité pouÏívaÈ olej správnej viskozity, aby vyhovoval 
teplote vzduchu.

• Pri teplotách pod 0°C (32°F) môÏu niektoré oleje tuhnúÈ. 
MôÏe to preÈaÏiÈ olejovú pumpu a následne po‰kodiÈ jej 
komponenty.

• Keì budete meniÈ reÈazov˘ olej, spojte sa so svojim 
servisom.

!
VAROVANIE! Pri narábaní s palivom vÏdy 
zabezpeãte adekvátne vetranie.

Benzín, liter Dvojtaktn˘ olej, liter

2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60
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NARÁBANIE S PALIVOM
DopæÀanie paliva

Vyãistite priestor okolo palivového veka. âistite pravidelne 
palivovú nádrÏ a nádrÏ pre reÈazov˘ olej. Palivov˘ filter sa musí 
meniÈ aspoÀ raz za rok. Neãistoty v nádrÏiach spôsobujú 
poruchy. Pred naliatím do nádrÏe píly palivovú zmes dobre 
premie‰ajte. Palivová a olejová nádrÏ sú kapacitne vzájomne 
prispôsobené. Preto by ste mali vÏdy plniÈ nádrÏ reÈazového 
oleja a palivovú nádrÏ súãasne.

BezpeãnosÈ práce s palivom

• Nikdy nedopæÀajte palivo poãas chodu motora.

• Pri doplÀovaní alebo mie‰aní paliva (benzín a dvojtaktn˘ 
olej) zabezpeãte ão najlep‰ie vetranie.

• Pred na‰tartovaním sa vzdiaºte so strojom najmenej 3 
metre od miesta dopæÀania paliva.

• Nikdy stroj ne‰tartujte:

1 Ak ste vyliali palivo alebo reÈazov˘ olej na motor. Utrite 
v‰etko a nechajte vypariÈ zvy‰ky rozliateho paliva.

2 V prípade, Ïe vylejete palivo na seba alebo na svoje ‰aty, 
vymeÀte si ich. Poum˘vajte si v‰etky ãasti tela, ktoré pri‰li 
do kontaktu s palivom. PouÏite mydlo a vodu.

3 Ak zo stroja presakuje palivo. Pravidelne kontrolujte, ãi z 
uzáveru nádrÏe alebo palivov˘ch vedení nepresakuje.

Preprava a uchovávanie

• Skladujete pohonné hmoty a pílu vÏdy tak, aby nepri‰li do 
styku s iskrami alebo s otvoren˘m ohÀom z elektrick˘ch 
zariadení, motorov, relé, vypínaãov, bojlerov a podobne.

• Palivo vÏdy uchovávajte v schválenej nádobe urãenej na 
uveden˘ úãel.

• Pri dlh‰om skladovaní, alebo transporte píly musia byÈ 
nádrÏe na olej a palivo vyprázdnené. Informujte sa na 
ãerpacej stanici, kde je moÏné zlikvidovaÈ odpadov˘ olej a 
palivo.

• Ochrann˘ kryt rezacej ãasti musí byÈ nasaden˘ vÏdy pred 
prepravou alebo skladovaním píly, aby ste predi‰li 
neúmyselnému kontaktu s ostrou reÈazou. Aj keì reÈaz 
nie je v pohybe, môÏe spôsobiÈ váÏne poranenie 
pouÏívateºovi alebo in˘m osobám, ktoré k nej majú 
prístup.

Dlhodobé skladovanie

Vyprázdnite nádrÏe paliva a oleja na dobre vetranom mieste. 
Palivo skladujte vo schválen˘ch nádobách a na bezpeãnom 
mieste. ZaloÏte preparavn˘ kryt vodiacej li‰ty. Vyãistite stroj. 
Pozrite si pokyny v ãasti Plán údrÏby.

Pred dlhodob˘m skladovaním vykonajte kompletn˘ servis a 
vyãistite stroj.

!
VAROVANIE! Ak budete dodrÏiavaÈ 
nasledovné opatrenia, zmen‰íte t˘m riziko 
poÏiaru:

Nefajãite ani neklaìte horúce predmety 
do blízkosti paliva.

Pred doplnením paliva motor vÏdy 
zastavte a nechajte ho na niekoºko minút 
vychladnúÈ.

Pri dopæÀaní paliva pomaly otvorte 
palivov˘ uzáver, tak aby sa pozvoºna 
uvolnil ak˘koºvek nadmern˘ tlak.

Po naplnení paliva starostlivo zatiahnite 
palivov˘ uzáver.

Pred na‰tartovaním sa vÏdy vzdiaºte so 
strojom od miesta dopæÀania paliva.

!
VAROVANIE! Palivo a v˘pary paliva sú 
veºmi horºavé. Pri manipulácii s palivom a 
reÈazov˘m olejom buìte opatrní. 
Uvedomte si riziko poÏiaru, v˘buchu a 
vd˘chnutia nebezpeãn˘ch pár.

!
VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte stroj s 
viditeºne po‰koden˘m chrániãom 
zapaºovacej svieãky a káblom 
zapaºovania. Zvy‰uje sa riziko iskrenia, 
ktoré môÏe spôsobiÈ poÏiar.
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·TART A STOP
·tart a stop

Studen˘ motor

·tartovanie: Brzda reÈaze musí byÈ aktivovaná pri ‰tartovaní 
píly. Aktivujte brzdu posunutím predného chrániãa ruky 
dopredu.

Zapal’ovanie, s˘tiã: Zapnite s˘tiã. Toto by malo 
automaticky nastaviÈ vypínaã do polohy ‰tartovania.

·tartovací plyn: Správne nastavenie s˘tiãa/‰tartovacieho 
plynu dosiahnete posunutím ovládania do polohy zapnutého 
s˘tiãa.

Palivová pumpa: Keì je stroj vybaven˘ palivovou pumpou 
(A): Opakovane stláãajte klobúãik palivovej pumpy, k˘m sa 
nenaplní palivom. Palivová pumpa nemusí byÈ naplnená úplne.

Dekompresn˘ ventil: Ak má píla dekompresn˘ ventil (B): 
Stlaãte ventil, aby ste zníÏili tlak vo valci a ul’ahãili ‰tartovanie. 
Dekompresn˘ ventil by ste mali pouÏívaÈ vÏdy pri ‰tartovaní. 
Keì na‰tartujete, ventil sa automaticky vráti do pôvodnej 
polohy.

Tepl˘ motor

PouÏite ten ist˘ postup ako pri ‰tartovaní studeného motora, 
bez pouÏitia s˘tiãa. Správne nastavenie s˘tiãa/‰tartovacieho 
plynu dosiahnete posunutím páãky s˘tiãa do polohy "zapnut˘" 
a jej opätovn˘m zatlaãením.

·tartovanie

Uchopte ºavou rukou prednú rukoväÈ. DrÏte reÈazovú pílu na 
zemi t˘m, Ïe pravú nohu zasuniete do zadnej rukoväte. 
Potiahnite ‰tartovaciu rukoväÈ pravou rukou a vyÈahujte 
pomaly ‰tartovaciu ‰núru, aÏ k˘m nebudete cítíÈ odpor 
(západky ‰tartéra sa uvádzajú do ãinnosti), a potom potiahnite 
pevne a r˘chlo. ·tartovaciu ‰núru si nikdy neomotávajte 
okolo ruky.

NEZABUDNITE! ·núru ‰tartéra nevyÈahujte naplno a 
nepú‰Èajte drÏadlo ‰tartéra pri plnom vytiahnutí ‰núry. MôÏe 
to po‰kodiÈ stroj.

Zatlaãte ovládanie s˘tiãa hneì, ako motor odpáli a opakujte, 
pok˘m motor nena‰tratuje. Keì motor na‰tartuje, r˘chlo 
pridajte na pln˘ plyn a ‰tartovací plyn sa automaticky uvoºní.

!
VAROVANIE! Pred na‰tartovaním dbajte 
na nasledovné:

Brzda reÈaze sa musí spustiÈ pri ‰tartovaní 
reÈazovej píly, aby sa zníÏilo riziko 
kontaktu s rotujúcou reÈazou.

Nikdy ne‰tartujte reÈazovú pílu skôr ako 
dôkladne namontujete vodiacu li‰tu, reÈaz 
a v‰etky kryty. V opaãnom prípade sa 
môÏe uvoºniÈ spojka a zapríãinÈ zranenia 
osôb.

PoloÏte stroj na pevnú zem. Presvedãte 
sa, Ïe máte bezpeãnú oporu nôh a Ïe 
reÈaz sa nemôÏe niãoho dotknúÈ.

DrÏte nepovolané osoby mimo pracovnej 
oblasti.

H

H
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·TART A STOP
KeìÏe brzda reÈaze je e‰te v ãinnosti, je nutné nastaviÈ otáãky 
motora na voºnobeh ão najr˘chlej‰ie; dosiahnete to r˘chlym 
uvolnením páãky plynu. T˘mto postupom sa zabraÀuje 
zbytoãnému opotrebovaniu spojky, bubna spojky a brzdového 
pásu.

Poznámka! Vypnite brzdu reÈaze pritiahnutím predného 
chrániãa ruky smerom ku prednej rukoväti. ReÈazová píla je 
teraz pripravená na pouÏívanie.

• Nikdy ne‰tartujte reÈazovú pílu skôr ako dôkladne 
namontujete vodiacu li‰tu, reÈaz a v‰etky kryty. Preãítajte 
si in‰trukcie v ãasti MontáÏ. Ak nie je na reÈazovej píle 
upevnená vodiaca li‰ta a reÈaz, spojka sa môÏe uvoºniÈ a 
spôsobiÈ váÏne poranenie.

• Brzda reÈaze musí byÈ spustená pri ‰tartovaní píly. 
Preãítajte si in‰trukcie v ãasti ·tartovanie a zastavenie. 
Ne‰tartujte pílu, ak nie je pevne uchytená. Tento spôsob 
je veºmi nebezpeãn˘, pretoÏe sa vám píla môÏe veºmi 
ºahko vymknúÈ spod kontroly.

• Nikdy stroj ne‰tartujte v uzavretom priestore. V˘fukové 
plyny môÏu byÈ pri vd˘chnutí nebezpeãné.

• Presvedãte sa, Ïe v blízkosti nie sú ºudia alebo zvieratá, 
ktor˘ch by mohla reÈaz zasiahnuÈ.

• ReÈazovú pílu drÏte vÏdy oboma rukami. Pravou rukou 
uchopte zadnú rukoväÈ a ºavou rukou prednú rukoväÈ. Pílu 
by takto mali pouÏívaÈ v‰etci uÏívatelia, praváci aj 
ºaváci. RukoväÈ drÏte pevne tak, aby ste palcami a 
prstami obopli rukoväÈ reÈazovej píly.

Zastavenie

Motor zastavíte posunutím vypínaãa do pozície stop.

!
VAROVANIE! Dlhodobé vdychovanie 
v˘fukov˘ch splodín, v˘parov reÈazového 
oleja a prachu z pilín ohrozuje va‰e 
zdravie.

H
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PRACOVNÉ TECHNIKY
Pred pouÏitím:

1 Skontrolujte funkãnosÈ a stav brzdy reÈaze.

2 Skontrolujte, ãi nie je po‰koden˘ zadn˘ ochrann˘ kryt 
pravej ruky.

3 Skontrolujte funkãnosÈ a stav páãky plynu.

4 Skontrolujte funkãnosÈ a stav vypínaãa.

5 Skontrolujte, ãi rukoväte nie sú zaolejované.

6 Skontrolujte funkãnosÈ a stav antivibraãného systému.

7 Skontrolujte, ãi je tlmiã v˘fuku pevne prichyten˘ a nie je 
po‰koden˘.

8 Skontrolujte, ãi sú v‰etky ãasti píly dobre dotiahnuté, ãi nie 
sú po‰kodené a ãi sú kompletné.

9 Skontrolujte, ãi je zachytávaã reÈaze na svojom mieste a 
ãi nie je po‰koden˘.

10 Skontrolujte napnutie reÈaze.

V‰eobecné pracovné pokyny

Základné bezpeãnostné pravidlá

1 Pozrite sa okolo seba:

• aby ste sa presvedãili, ãi ºudia, zvieratá alebo ostatné veci 
nemôÏu ovplyvniÈ va‰e ovládanie stroja.

• Presvedãte sa, Ïe nikto nie je v dosahu píly a nemoÏe byÈ 
zranen˘ pílou alebo padajúcimi stromami.

NEZABUDNITE! DodrÏujte vy‰‰ie uvedené pokyny, ale nikdy 
nepouÏívajte pílu, ak nemôÏete privolaÈ pomoc v prípade 
úrazu.

2 NepouÏívajte stroj v nepriazniv˘ch podmienkach, ako sú 
hustá hmla, siln˘ dáÏì a vietor, krutá zima a podobne. 
Práca v zlom poãasí je únavná a ãasto priná‰a ìal‰ie 
riziká, ako sú ‰mykºav˘ povrch, nepredvídateºn˘ smer 
pádu ap.

3 Dávajte pozor pri odvetvovaní mal˘ch vetviãiek a 
vyh˘bajte sa píleniu krovia (teda píleniu mnoÏstva mal˘ch 
vetiev naraz). Malé vetviãky sa môÏu zachytiÈ do reÈaze, 
vyletieÈ na pouÏívateºa a spôsobiÈ mu váÏne zranenie.

4 Presvedãte sa, Ïe dobre a pevne stojíte. Skontrolujte, ãi 
okolo vás nie sú prekáÏky (korene, skaly, vetvy, jamy a 
podobne) pre prípad, Ïe by ste sa muselí náhle pohnúÈ. 
Dávajte si pozor pri práci na svahu.

5 Venujte maximálnu pozornosÈ píleniu stromov pri 
prerezávke, v ktor˘ch je napätie. Napnut˘ strom sa môÏe 
náhle vymr‰tiÈ späÈ do pôvodnej polohy pred t˘m alebo po 
tom, ako ho spílite. Ak stojíte na nesprávnej strane, alebo 
zaãnete rezaÈ na nesprávnom mieste, môÏe strom 
zasiahnuÈ vás alebo va‰u reÈazovú stroj. Následne môÏete 
nad strojum stratiÈ kontrolu a spôsobiÈ si váÏne poranenie.

DÔLEÎITÉ!

Táto ãasÈ popisuje základné bezpeãnostné predpisy pre 
pouÏívanie reÈazovej píly. Tieto informácie nikdy 
nenahrádzajú odborné zruãnosti a skúsenosti. Ak sa 
dostanete do situácie, v ktorej si sami nebudete vedieÈ rady, 
obráÈte sa na odborníka. Spojte sa so svojím predajcom, 
servisn˘m zástupcom alebo skúsen˘m pouÏívateºom 
reÈazovej píly. Nepokú‰ajte sa vykonávaÈ ãinnosti, v ktor˘ch 
nemáte istotu!

Pred pouÏitím reÈazovej píly musíte poznaÈ úãinok spätného 
nárazu a ako mu predchádzaÈ. Pozrite si in‰trukcie v ãasti 
Ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu.

Pred pouÏítím motorovej reÈazovej píly sa musíte zoznámiÈ 
s rozdielmi medzi pílením hornou a dolnou stranou vodiacej 
li‰ty. Pozrite si pokyny v ãastiach Preventívne opatrenia proti 
spätnému nárazu a Bezpeãnostné vybavenie stoja.

VÏdy noste vhodn˘ ochrann˘ odev. Pozrite pokyny v rámci 
kapitoly Osobné ochranné prostriedky.

,
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6 Pred premiestnením píly vypnite motor a reÈaz zabrzdite 
brzdou. Pílu neste tak, aby vodiaca li‰ta a reÈaz smerovali 
dozadu. Pred presunom píly na akúkoºvek vzdialenosÈ 
nasaìte na vodiacu li‰tu a reÈaz prepravn˘ kryt.

7 Keì kladiete reÈazovú pílu na zem, zabrzdite reÈaz brzdou 
a skontrolujte, ãi ju budete maÈ stále v dohºade. Ak 
odloÏíte pílu na akúkoºvek dobu, vÏdy vypnite motor.

Základné pravidlá
1 Ak porozumiete ão je spätn˘ náraz a ako vzniká, budete 

môcÈ redukovaÈ alebo eliminovaÈ moment prekvapenia. 
T˘m, Ïe budete pripravení, zmen‰íte riziko. Spätn˘ náraz 
je obyãajne mierny, ale môÏe byÈ niekedy aj náhly a siln˘.

2 VÏdy drÏte reÈazovú pílu silno pravou rukou za zadnú 
rukoväÈ a ºavou rukou za prednú rukoväÈ. Rukoväte 
obopnite palcom a prstami. Pílu by mali takto drÏaÈ ºaváci 
aj praváci. Pomocou tohto pevného drÏania 
minimalizujete efekt spätného nárazu a udrÏíte pílu pod 
kontrolou. Nepustite rukoväte! 

3 Väã‰ina nehôd zapíãinen˘ch spätn˘m nárazom sa stane 
pri odvetvovaní. Stojte pevne a dávajte pozor, aby ste 
nestratili rovnováhu, alebo aby ste nemuseli náhle zmeniÈ 
polohu.

Nedostatok koncentrácie môÏe zapríãiniÈ spätn˘ náraz, ak 
sa zóna spätného nárazu vodiacej li‰ty náhodne dotkne 
konára, blízkeho stromu, alebo iného predmetu.

Majte pod kontrolou opracovávan˘ kus. Ak sú kusy, ktoré 
sa chystáte opracovávaÈ, malé a ºahké, môÏu sa zaseknúÈ 
v píle a môÏu odskakovaÈ smerom na vás. Hoci to nemusí 

byÈ nebezpeãné, môÏe vás to prekvapiÈ a píla sa vám 
môÏe vymknúÈ spod kontroly. Kmene alebo konáre 
najskôr oddeºte, aÏ potom ich píºte. Píºte vÏdy len jeden 
kmeÀ alebo kus dreva. OdstráÀte odrezky, aby bolo va‰e 
pracovné prostredie bezpeãné.

4 ReÈazová píla sa nesmie pouÏívaÈ nad úrovÀou 
ramien. Vyh˘bajte sa rezaniu ‰piãkou vodiacej 
li‰ty. Nikdy nepracujte len jednou rukou!

5 VÏdy musíte maÈ pevnú pozíciu, aby ste mali plnú 
kontrolu nad pílou. Nikdy nepracujte stojac na rebríku, 
konári stromu alebo v pozícii, keì nemáte pevnú pôdu pod 
nohami.

6 VÏdy píºte na pln˘ plyn.

7 Dávajte pozor, keì reÏete hornou hranou vodiacej li‰ty, 
t.z. keì pílite zospodu objektu. Toto sa naz˘va rezanie 
odbiehajúcou reÈazou. ReÈaz tlaãí pílu dozadu smerom k 
pouÏívateºovi. Ak sa reÈaz zasekne, reÈazová píla sa môÏe 
odraziÈ dozadu smerom k vám.
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8 Ak uÏívateº nemá dostatok sily, aby zastavil tento pohyb, 
vzniká riziko, Ïe reÈazová píla sa posunie tak ìaleko 
dozadu, Ïe zóna spätného nárazu na vodiacej li‰te príde 
do styku so stromom a vyvolá spätn˘ náraz.

Pílenie dolnou stranou li‰ty, t.z. zhora nadol, sa naz˘va 
rezanie nabiehajúcou reÈazou. Pri takomto rezaní sa píla 
posúva smerom od uÏívateºa ku stromu a predn˘ okraj 
tela píly sa oprie o kmeÀ. Pílenie nabiehajúcou reÈazou 
poskytuje uÏívateºovi lep‰iu kontrolu nad pílou a zónou 
spätného nárazu vodiacej li‰ty.

9 DodrÏujte pokyny na ostrenie a údrÏbu vodiacej li‰ty a 
reÈaze. Pri v˘mene vodiacej li‰ty a reÈaze pouÏívajte len 
nami odporuãené kombinácie. Preãítajte si in‰trukcie v 
ãasti Rezacia ãasÈ a Technické údaje.

Základné techniky pilenia

V‰eobecné

• VÏdy pílte na pln˘ plyn!

• Po kaÏdom pilení nechajte motor beÏaÈ na voºnobeh 
(chod motora na plné otáãky dlh‰iu dobu bez zaÈaÏenia 
môÏe spôsobiÈ jeho váÏne po‰kodenie).

• Pílenie zhora = Pílenie nabiehajúcou reÈazou.

• Pílenie zdola = Pílenie odbiehajúcou reÈazou.

Pílenie odbiehajúcou reÈazou zvy‰uje riziko spätného nárazu. 
Pozrite si in‰trukcie v ãasti Ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu.

Termíny

Pílenie = V‰eobecné oznaãenie pre rezanie dreva.

Odvetvovanie = Odstránenie konárov zo spíleného stromu.

Zlom = Ak sa rezan˘ strom zlomí pred dokonãením rezu.

Pred kaÏd˘m rezom musíte maÈ na zreteli 5 dôleÏit˘ch 

faktorov:

1 Nesmie dôjsÈ k zovretiu píly v reze.

2 Pílen˘ objekt nesmie prasknúÈ.

3 ReÈaz sa nesmie dotknúÈ zeme ani iného predmetu poãas 
pílenia a po Àom.

4 Existuje riziko spätného nárazu?

5 Majú podmienky v teréne a okolí vplyv na to, ako 
bezpeãne sa pohybujete alebo stojíte?

Dva faktory rozhodujú o tom, ãi bude píla zovretá a ãi pílen˘ 
objekt praskne: prv˘ je ako bol objekt podopret˘ pred a po 
pílení a druh˘, ãi je v objekte pnutie.

Vo väã‰ine prípadov sa dá t˘mto faktorom vyhnúÈ a to tak, Ïe 
pouÏijete dva pracovné postupy, najskôr rezom zhora a potom 
zdola. Musíte podoprieÈ objekt tak, aby nezovrel reÈaz, alebo 
aby nepraskol.

Nasledujúce in‰trukcie popisujú ako zvládnuÈ najbeÏnej‰ie 
situácie, do ktor˘ch sa môÏete dostaÈ.

Odvetvovanie

Pri odvetvovaní hrub˘ch konárov postupujte ako pri pílení 
kmeÀov.

!
VAROVANIE! Nikdy nepouÏívate pílu len 
jednou rukou. ReÈazovú pílu nemoÏno 
bezpeãne ovládaÈ, ak ju drÏíte iba jednou 
rukou. Rukoväte drÏte vÏdy pevne oboma 
rukami.

DÔLEÎITÉ! Ak dôjde k zovretiu píly: zastavte motor! 
Nepokú‰ajte sa pílu silou vytrhnúÈ. Mohli by ste sa o Àu 
zraniÈ, ak by sa náhle uvoºnila. PouÏite pretláãaciu lopatku na 
otvorenie rezu a uvoºnenie píly.
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ËaÏké konáre píºte kus po kuse.

Pílenie

Ak sa chystáte píliÈ hromadu kmeÀov, kaÏd˘ kmeÀ musíte 
vybraÈ z kopy, poloÏiÈ na kozu na rezanie dreva alebo na 
rozperu a píliÈ samostatne.

OdstráÀte odrezky z pracovného prostredia. Ak ich 
neodstránite, zvy‰uje sa riziko spätného nárazu, ak urobíte 
chybu, a riziko straty rovnováhy pri práci.

KmeÀ leÏí na zemi. Nehrozí nebezpeãie, Ïe sa píla zovrie, ani 
Ïe kmeÀ praskne. Ale je riziko, Ïe píla sa po prerezaní dotkne 
zeme.

ReÏte cel˘ kmeÀ zhora. ZabráÀte, aby sa reÈaz po prerezaní 
dotkla zeme. Pracujte na pln˘ plyn, ale opatrne.

Ak je moÏné kmeÀ obrátiÈ, prereÏte ho do 2/3.

Otoãte kmeÀ a reÏte z opaãnej strany.

KmeÀ je na jednej strane podopret˘. Je veºmi 
pravdepodobné, Ïe praskne.

Zaãnite rezaÈ zdola asi do 1/3.

Dokonãite rez zhora aÏ sa oba rezy stretnú.

KmeÀ je podopret˘ na oboch stranách. Existuje riziko, Ïe 
dôjde k zovretiu píly.

Zaãnite rezaÈ zhora asi do 1/3.

Dokonãite rez zdola, aÏ sa oba rezy stretnú.

!
VAROVANIE! Nikdy sa nepokú‰ajte píliÈ 
kmene uloÏené na kope alebo kmene 
leÏiace blízko seba. Tak˘to postup 
v˘razne zvy‰uje riziko spätného nárazu, 
ktor˘ môÏe spôsobiÈ váÏne alebo 
smrteºné poranenie.

1 2

3
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Technika spiºovania stromov

Bezpeãná vzdialenosÈ

Bezpeãná vzdialenosÈ medzi spiºovan˘m stromom a 
najbliÏ‰ím pracoviskom má byÈ aspoÀ 2 1/2 dæÏky stromu. 
Presvedãte sa, Ïe pred, ani poãas spiºovania nie je nikto v tejto 
oblasti.

Smer pádu stromu po spílení

Cieºom je spíliÈ strom tak, aby po páde bolo moÏné strom 
odvetviÈ a rozrezaÈ kmeÀ ão moÏno najºah‰ie. Nasmerujte ho 
tak, aby padol do terénu, v ktorom môÏete bezpeãne stáÈ a 
pohybovaÈ sa.

Potom, ão sa rozhodnete pre smer pádu stromu, musíte 
odhadnúÈ prirodzen˘ smer pádu.

Pritom treba braÈ do úvahy nasledujúce faktory:

• Sklon stromu

• Zakrivenie stromu

• Smer vetra

• Usporiadanie konárov

• Váha snehu

• PrekáÏky v blízkosti stromu, napríklad ìal‰ie stromy, 
elektrické vedenie, cesty a budovy.

• Zistite, ãi je kmeÀ po‰koden˘ alebo spráchniven˘, zvy‰uje 
to totiÏ pravdepodobnosÈ, Ïe sa strom zlomí a zaãne 
padaÈ skôr, ako by ste oãakávali.

MoÏno bude nutné nechaÈ strom padnúÈ v prirodzenom 
smere, pretoÏe je nemoÏné alebo príli‰ nebezpeãné pokú‰aÈ 
sa nechaÈ ho padnúÈ v smere, ak˘ si prajete.

In˘ dôleÏit˘ faktor, ktor˘ neopvplyvÀuje smer pádu ale va‰u 
bezpeãnosÈ, je preskúmanie stromu ãi nemá po‰kodené alebo 
suché konáre, ktoré by sa mohli odlomiÈ a zraniÈ vás.

Je neprípusté, aby sa padajúci stroj zachytil na in˘ strom. 
Uvoºnenie uviaznutého stromu je veºmi nebezpeãné a 

predstavuje vysoké riziko úrazu. Pozrite si pokyny v ãasti 
Uvoºnenie zle spadnutého stromu.

âistenie kmeÀa a príprava ústupovej cesty

OdstráÀte zo stromu vetvy do v˘‰ky ramien. Bezpeãnej‰ie je 
píliÈ smerom zhora nadol, priãom strom je medzi vami a pílou.

Okolo celého stromu odstráÀte porast a dávajte pozor na 
moÏné prekáÏky (kamene, konáre, diery atì.) tak, aby ste 
mali voºnú ústupovú cestu, keì zaãne strom padaÈ. Ústupová 
cesta by mala byÈ asi v 135 stupÀovom uhle k plánovanému 
smeru pádu stromu.

1 Zóna rizika

2 Cesta ústupu

3 Smer pádu stromu po spílení

DÔLEÎITÉ! Pílenie stromov si vyÏaduje veºa skúsenosti. 
Neskúsen˘ uÏívateº reÈazovej píly by nemal spiºovaÈ stromy. 
Nepokú‰ajte sa vykonávaÈ ãinnosti, v ktor˘ch nemáte istotu!

DÔLEÎITÉ! Pri nebezpeãn˘ch pracovn˘ch ãinnostiach by 
ste mali zloÏiÈ chrániãe sluchu ihneì po skonãení pílenia, 
aby ste poãuli varovné signály a zvuky.

1

2

1

2

1

3
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Pílenie

Pílenie sa robí tromi rezmi. Najprv sa vytvorí klin, ktor˘ má 
jeden rez zhora a jeden zospodu, potom dokonãíte pílenie 
hlavn˘m rezom. Ak spávne urobíte tieto rezy, dá sa urãiÈ 
celkom presne smer pádu stromu.

Klinov˘ rez

Ak budete robiÈ klinov˘ rez, zaãnite vÏdy horn˘m rezom. 
Predná rukoväÈ píly (1) slúÏi na vedenie smeru pádu stromu. 
Rez veìte pozdæÏ prednej rukoväte smerom k miestu v teréne, 
kam má strom dopadnúÈ (2). Stojte vpravo od kmeÀa za pílou 
a píºte nabiehajúcou reÈazou.

Potom urobte spodn˘ rez tak, aby sa presne spojil s horn˘m 
rezom.

Klin má zasahovaÈ asi do 1/4 priemeru kmeÀa a má zvieraÈ 
uhol 45°.

Prieseãník oboch rezov sa naz˘va hrana zárezu. Táto hrana 
rezu má prebiehaÈ presne vodorovne a zároveÀ tvoriÈ prav˘ 
uhol (90°) k smeru pádu stromu.

Hlavn˘ rez

Hlavn˘ rez je veden˘ z opaãnej strany stromu a musí 
prebiehaÈ úplne vodorovne. Postavte sa vºavo od stromu a 
pílte nabiehajúcou reÈazou.

Hlavn˘ rez umiestnite asi 3-5 cm (1.5-2 palcov) nad spodnou 
ãasÈ klinového rezu.

Opierka rezania (ak je na píle) musí byÈ za "závesom" 
(nedorezom). ReÏte na pln˘ plyn a tlaãte vodiacu li‰tu/reÈaz 
pomaly do kmeÀa stromu. Dávajte pozor, aby sa strom 
nezaãal pohybovaÈ opaãn˘m smerom, ako v predpokladanom 
smere pádu. Umiestnite do rezu klin alebo páãidlo ihneì, ako 
je to moÏné.

Skonãite hlavn˘ rez veden˘ súbeÏne s klinov˘m rezom tak, 
aby medzi nimi ostala vzdialenosÈ minimálne 1/10 priemeru 
kmeÀa. Neprerezaná ãasÈ kmeÀa medzi hlavn˘m rezom a 
klinom sa naz˘va nedorez.

Nedorez urãuje smer pádu stromu.

!
VAROVANIE! Neskúsen˘ch ÈaÏbárov 
odrádzame od pílenia stromov, ktor˘ch 
priemer je väã‰í ako dæÏka vodiacej li‰ty!
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Kontrolu nad smerom pádu stromu stratíte, ak je nedorez príli‰ 
úzky alebo ak neexistuje, alebo ak sú hlavn˘ rez a klinov˘ rez 
zle umiestnené.

Ak sú klinov˘ rez a hlavn˘ rez dokonãené, strom spadne sám, 
alebo pomocou klina, alebo páãidla.

Odporúãame pouÏiÈ vodiacu li‰tu, ktorá je dlh‰ia ako priemer 
kmeÀa, takÏe je moÏné urobiÈ klinov˘ rez a hlavn˘ rez 
takzvan˘m “jednoduch˘m rezom“. Pozrite si pokyny v ãasti 
Technické údaje t˘kajúce sa odporúãanej dæÏky vodiacej li‰ty 
pre vá‰ model reÈazovej píly.

Sú spôsoby, ako rezaÈ stromy, ktor˘ch priemer je väã‰í ako 
dæÏka vodiacej li‰ty píly. Pri pouÏití t˘chto metód vzniká riziko, 
Ïe sa zóna spätného nárazu vodiacej li‰ty dotkne stromu a 
vyvolá spätn˘ náraz.

Uvoºnenie zle spadnutého stromu

Uvoºnenie zakliesneného stromu

Uvoºnenie uviaznutého stromu je veºmi nebezpeãné a 
predstavuje vysoké riziko úrazu.

Nikdy sa nepokú‰ajte spíliÈ strom, ak je na Àom spadnut˘ in˘ 
strom.

Nikdy nepracujte v rizikovej zóne, napr. v prípade visiaceho, 
zakliesneného stromu.

Najbezpeãnej‰ia metóda je pouÏitie navijáka.

• Pripevnen˘ na traktor

• Prenosn˘

Rezanie stromov a konárov, v ktor˘ch je pnutie

Prípravy: Zistite, ktorá strana je tlaãená a kde je bod 
najväã‰ieho pnutia ( to znamená, kde by sa strom alebo konár 
prelomili, keby sa ohli e‰te viac).

Premyslite si najbezpeãnej‰í spôsob uvoºnenia pnutia a 
zváÏte, ãi to dokáÏete bezpeãne urobiÈ. V komplikovan˘ch 
prípadoch je jedinou bezpeãnou metódoch odloÏiÈ reÈazovú 
pílu a pouÏiÈ navijak.
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V‰eobecne platná rada:

Postavte sa tak, aby ste nestáli v ceste stromu alebo konáru, 
keì sa pnutie uvoºní.

Urobte jeden alebo viac rezov na alebo blízko bodu 
maximálneho pnutia. Urobte toºko rezov v dostatoãnej hæbke, 
koºko bude potrebn˘ch na zmen‰enie pnutia a reÏte tak, aby 
sa strom alebo konár zlomil v bode maximálneho pnutia.

Nikdy nereÏte priamo cez strom alebo konár, ktoré sú 
pod pnutím. 

Ak musíte prepíliÈ strom/konár, urobte dva alebo tri zárezy vo 
vzdialenosti 3 cm a 3-5 cm hlboko.

Píºte dovtedy, k˘m sa strom/konár neohne a k˘m sa neuvoºní 
napätie.

Keì sa uÏ napätie uvoºnilo, prepíºte strom/konár z druhej 
strany.

Ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu

âo je to spätn˘ náraz?

Termín spätn˘ náraz sa pouÏíva na popísanie náhlej reakcie, 
ktorá spôsobuje odhodenie reÈazovej píly a vodiacej li‰ty od 
predmetu, keì sa horn˘ segment ãela vodiacej li‰ty, známy 
ako oblasÈ spätného nárazu, dotkne predmetu.

Spätn˘ náraz vÏdy vzniká v reznej ãasti vodiacej li‰ty. 
Obyãajne je reÈazová píla a vodiaca li‰ta odrazená dozadu a 
nahor smerom k uÏívateºovi. MôÏe sa v‰ak staÈ, Ïe po 
spätnom náraze sa píla bude pohybovaÈ in˘m smerom v 
závislosti od spôsobu jej pouÏitia.

Spätn˘ náraz vznikne len vtedy, ak sa zóna spätného nárazu 
vodiacej li‰ty dotkne objektu.

Odvetvovanie

Postarajte sa o to, aby ste mohli stáÈ a pohybovaÈ sa 
bezpeãne. Pracujte na ºavej strane kmeÀa. Pracujte pílou ão 
najbliÏ‰ie pri tele, budete maÈ lep‰iu kontrolu nad pílou. Ak je 
to moÏné, nechaje pílu rezaÈ len vlastnou váhou.

KmeÀ musí byÈ vÏdy medzi vami a pílou.

Rozrezávanie kmeÀov na kusy

Pozrite si ãasÈ Základné techniky pilenia.

!
VAROVANIE! Náhle môÏe dôjsÈ k veºmi 
silnému spätnému nárazu, pri ktorom je 
píla a vodiaca li‰ta odrazená späÈ na 
pouÏívateºa. Ak sa toto stane keì je reÈaz 
v pohybe, môÏe to spôsobiÈ váÏne 
poranenie, dokonca smrteºné. Ja 
nanajv˘‰ dôleÏité, aby ste porozumeli 
tomu, ão spôsobuje spätn˘ náraz a aby 
ste sa mu mohli vyh˘baÈ a pouÏívaÈ 
správnu pracovnú techniku.

!
VAROVANIE! Väã‰ina nehôd 
zapríãinen˘ch spätn˘m nárazom sa stane 
pri odvetvovaní. NepouÏívajte zónu 
spätného nárazu vodiacej li‰ty. Buìte 
zvlá‰È opatrní a vyhnite sa kontaktu ãela 
vodiacej li‰ty s kmeÀom, ìal‰ími konármi 
alebo predmetmi. Buìte zvlá‰È opatrní pri 
práci s konármi, ktoré sú napnuté. MôÏu 
sa vymr‰tiÈ smerom k vám a spôsobiÈ 
stratu kontroly a následné poranenie.
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V‰eobecné
PouÏívateº môÏe vykonávaÈ iba údrÏbu a servis popísané v 
návode na obsluhu.

Nastavenie karburátora
Podºa zákonov o Ïivotnom prostredí a emisiách je reÈazová 
píla vybavená obmedzovaãmi pohybu na skrutkách 
nastavenia karburátora. Tie obmedzujú moÏnosti nastavenia 
maximálne na pol otáãky.

Tento v˘robok znaãky Jonsered bol navrhnut˘ a vyroben˘ 
podºa ‰pecifikácií, ktoré zniÏujú vypú‰Èanie ‰kodliv˘ch plynov.

Funkcia
• Karburátor reguluje otáãky motora pomocou plynovej 

páãky. Vzduch a palivo sa zmie‰ajú v karburátore. Zmes 
vzduchu a paliva je nastaviteºná. Správne nastavenie 
zmesi je podstatné pre dosiahnutie najlep‰ieho v˘konu 
píly.

• FunkãnosÈ katalyzátora závisí od správneho nastavenia 
karburátora. Starostlivo dodrÏiavajte odporúãania uvedené 
niÏ‰ie a pouÏívajte otáãkomer.

• Nastavenie karburátora znamená, Ïe motor je 
prispôsoben˘ miestnym prevádzkov˘m podmienkam, 
napr. podnebiu, nadmorskej v˘‰ke, benzínu a oleju pre 
dvojtakty.

• Karburátor je vybaven˘ tromi nastavovacími prvkami:
   - L = nízke otáãky
   - H = vysoké otáãky
   - T = skrutka nastavenia voºnobehu

• Tryska L a H sa pouÏívajú na také nastavenie prívodu 
paliva, ktor˘ bude v optimálnom pomere s prúdom 
nasávaného vzduchu, ktor˘ je riaden˘ páãkou plynu 
(‰krtiacou klapkou). Ak sú zatáãané v smere hodinov˘ch 
ruãiãiek, pomer zmesi vzduch/palivo je chudobnej‰í 
(menej paliva), ak sú zatáãané proti smeru hodinov˘ch 
ruãiãiek, pomer je bohat‰í (viac paliva). Chudobná zmes 
zvy‰uje otáãky motora, bohatá ich zniÏuje.

• T-skrutka reguluje polohu klapky plynu pri chode motora 
na voºnobeh. Otoãenie skrutky v smere hodinov˘ch 
ruãiãiek zvy‰uje otáãky voºnobehu, zatiaº ão otoãenie 
proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek otáãky voºnobehu 
zniÏuje.

Základe nastavenia a zábeh
Základné nastavenia karburátora sa upravujú poãas testovania 
v továrni. Poãas prv˘ch desiatich hodín nezabiehajte stroj pri 
veºmi vysok˘ch otáãkach.

UPOZORNENIE!  Ak sa poãas voºnobehu otáãa reÈaz, 
otáãajte skrutkou T proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek, 
k˘m reÈaz nezastane.

Odporúãané otáãky pri voºnobehu: 2700 rpm

Jemné nastavenie
Keì sa stroja "zabehne", je moÏné jemne nastaviÈ karburátor. 
Jemné nastavenie by mala urobiÈ kvalifikovaná osoba. Najprv 
nastavte trysku L, potom skrutku voºnobehu T, a nakoniec 
trysku H.

Zmena typu paliva
Je nutné jemné vyladenie, ak sa reÈazová píla po zmene paliva 
správa trochu ináã pri ‰tartovaní, zr˘chºovaní, maximálnych 
otáãkach, atì.

Podmienky
• Pred nastavením karburátora musí byÈ vzduchov˘ filter 

ãist˘ a kryt valca zaloÏen˘. Nastavenie karburátora so 
‰pinav˘m vzduchov˘m filtrom spôsobuje po jeho 
vyãistení príli‰ chudobnú palivovú zmes. MôÏe to maÈ za 
následok váÏne po‰kodenie motora.

• Nepokú‰ajte sa nastavovaÈ trysky L a H ìalej, pretoÏe to 
môÏe viesÈ k po‰kodeniu motora.

• Teraz na‰tartuje stroj podºa pokynov na ‰tartovanie a po 
dobu 10 minút ho nechajte zohriaÈ.

• Umiestnite pílu na rovn˘ povrch tak, aby vodiaca li‰ta 
smerovala od vás, a aby li‰ta a reÈaz nepri‰li do styku s 
povrchom alebo in˘mi predmetmi.

Tryska L na nastavenie nízkych otáãok
Zaskrutkujte L trysku v smere hodinov˘ch ruãiãiek aÏ nadoraz. 
Ak má stroj zlé zr˘chlenie alebo nerovnomern˘ voºnobeh, 
otáãajte L trysku proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ k˘m 
nedosiahnete dobré zr˘chlenie a voºnobeh.

Jemné vyregulovanie voºnobehu T
Nastavte voºnobeh so skrutkou T. Ak je nutné opätovné 
nastavenie, toãte skrutkou T v smere hodinov˘ch ruãiãiek za 
chodu motora, k˘m sa nezaãne toãiÈ reÈaz. Potom toãte proti 
smeru ruãiãiek, k˘m reÈaz nezastane. Keì je voºnobeh 
správne nastaven˘, motor beÏí hladko v kaÏdej polohe a 
otáãky motora by mali byÈ dostatoãne niÏ‰ie ako otáãky, pri 
ktor˘ch zaãína rotovaÈ reÈaz.

DÔLEÎITÉ! Akákoºvek údrÏba, ktorá nie je uvedená a 
popísaná v tomto návode, sa musí robiÈ v servise alebo u 
predajcu (dodávateºa).

1/2

1/2

H
L

L H

T

!
VAROVANIE! Spojte sa so servisn˘m 
technikom, v prípade ak sa nastavenie 
voºnobehu nedá nastaviÈ tak, Ïe reÈaz 
stojí. NepouÏívajte reÈazovú pílu, ak 
nebola správne nastavená alebo 
opravená.
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Tryska pre nastavenie vysok˘ch otáãok H

V továrni je motor nastaven˘ na atmosférick˘ tlak pri 
hladine mora. Vo vysokej nadmorskej v˘‰ke, v in˘ch 
klimatick˘ch a atmosférick˘ch podmienkach (vlhkosÈ 
vzduchu) bude pravdepodobne potrebné mierne 
upraviÈ nastavenie vysok˘ch otáãok.

UPOZORNENIE!  Ak je hlavná tryska príli‰ zatiahnutá, 
môÏe dôjsÈ k po‰kodeniu piesta/valca.

Pri testovaní v továrni je tryska vysok˘ch otáãok H nastavená 
tak, Ïe motor dosahuje maximálny v˘kon a súãasne vyhovuje 
zákonn˘m poÏiadavkám. Hlavná tryska na karburátore je 
vtedy v úplne odskrutkovanej polohe zamknutá pomocou 
obmedzovacieho dorazu. Obmedzovacím dorazom sa hlavná 
tryska nastaví najviac o pol otoãenia.

Správne nastaven˘ karburátor

Keì je karburátor správne nastaven˘, stroj hladko zr˘chºuje a 
pracuje na pln˘ plyn. Je tieÏ dôleÏité, aby sa pri voºnobehu 
netoãila reÈaz. Ak je L-tryska nastavená na príli‰ chudobnú 
zmes, môÏe dôjsÈ k problémom pri ‰tartovaní a zr˘chlenie je 
pomalé. Ak je nastavenie H - trysky príli‰ chudobné, píla bude 
maÈ slab˘ v˘kon, zr˘chlenie a môÏe dôjsÈ k po‰kodeniu 
motora.

Kontrola, údrÏba a servis 
bezpeãnostného vybavenia 
reÈazovej píly

Brzda reÈaze a predn˘ chrániã ruky

Kontrola opotrebovania brzdového pásu

Vyãistite kefou brzdu reÈaze a bubon spojky tak, aby na nich 
neboli zbytky dreva, hrdza a ‰pina. ·pina a opotrebenie môÏu 
zhor‰iÈ funkãnosÈ brzdy.

Kontrolujte pravidelne, ãi má brzdov˘ pás hrúbku aspoÀ 0,6 
mm na svojom najten‰om mieste.

Kontrola predného chrániãa ruky

Presvedãte sa, Ïe predn˘ chrániã ruky nie je po‰koden˘ a Ïe 
nie sú na Àom Ïiadne viditeºné po‰kodenia, napr. praskliny.

Posúvajte predn˘ chrániã dopredu a dozadu, aby ste sa 
presvedãili, Ïe sa pohybuje voºne a Ïe je bezpeãne upevnen˘ 
na kryte spojky.

Kontrola aktivácie brzdy zotrvaãnou silou

Umiestnite reÈazovú pílu s vypnut˘m motorom na peÀ alebo 
in˘ stabiln˘ povrch. Pustite prednú rukoväÈ a nechajte pílu 
spadnúÈ otáãajúc sa okolo zadnej rukoväte smerom k pÀu.

Keì li‰ta narazí na peÀ, mala by sa aktivovaÈ brzda.

Poznámka! V‰etky servisné a opravné práce na stroji si 
vyÏadujú ‰peciálne ‰kolenie. Toto zvlá‰È platí o 
bezpeãnostnom vybavení stroja. Ak stroj neprejde niektorou 
z kontrol popísan˘ch niÏ‰ie, odporúãame, aby ste ho doniesli 
do servisnej dielne.
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Kontrola aktivácie brzdy

PoloÏte pílu na pevnú zem a na‰tartujte ju. Presvedãte sa, Ïe 
sa reÈaz nedot˘ka zeme alebo iného predmetu. Preãítajte si 
in‰trukcie v ãasti ·tartovanie a zastavenie.

Pevne uchopte reÈazovú pílu.

Pridajte pln˘ plyn a aktivujte brzdu reÈaze t˘m, Ïe skloníte 
ºavé zápästie dopredu na predn˘ chrániã. Nepustite prednú 
rukoväÈ. ReÈaz by sa mala ihneì zastaviÈ.

Poistná páãka plynu

• Presvedãte sa, ãi je ovládanie plynu zablokované pri 
nastavení na voºnobeh, keì je poistná páãka plynu 
uvoºnená.

• Stlaãte páãku plynu a presvedãte sa, ãi sa vracia do svojej 
pôvodnej polohy, keì ju uvoºníte.

• Skontrolujte, ãi sa páãka plynu a poistná páãka plynu 
voºne pohybujú a ãi vratné pruÏiny náleÏite fungujú.

• Na‰tartujte pílu na pln˘ plyn. Pustite ovládaã plynu a 
skontrolujte, ãi sa reÈaz zastaví a zostane stáÈ. Ak sa reÈaz 
otáãa, aj keì regulátor plynu je na voºnobehu, mali by ste 
skontrolovaÈ nastavenie voºnobehu na karburátore.

Zachytávaã reÈaze

Skontrolujte, ãi nie je po‰koden˘ zachytávaã reÈaze a ãi je 
pevne upevnen˘ na reÈazovej píle.

Ochrann˘ kryt pravej ruky

Skontrolujte ochrann˘ kryt pravej ruky, presvedãte sa, Ïe nie 
sú na Àom Ïiadne viditeºné po‰kodenia, npr. praskliny.

Systém na tlmenie vibrácií

Pravidelne kontrolujte tlmiãe vibrácií, ãi nie sú prasknuté alebo 
deformované.
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Presvedãte sa, ãi sú tlmiace jednotky pevne uchytené k 
motorovej jednotke a jednotke rukovätí.

Vypínaã

Na‰tartujte motor a presvedãte sa, ãi sa motor zastaví, keì 
pohnete vypínaãom do polohy stop.

Tlmiã v˘fuku

Nikdy nepouÏívajte stroj, ktor˘ má chybn˘ tlmiã v˘fuku!

Pravidelne kontrolujte, ãi je tlmiã v˘fuku pevne pripevnen˘ k 
motoru.

Niektoré tlmiãe v˘fuku sú vybavené ‰peciálnou sieÈkou na 
zachytávanie iskier. Ak má va‰a píla tento typ tlmiãa, mali by 
ste sieÈku ãistiÈ aspoÀ jedenkrát t˘Ïdenne. Najlep‰ie sa sieÈka 
ãistí drôtenou kefou. Zanesen˘ zachytávaã spôsobí prehriatie 
motora a môÏe zapríãiniÈ jeho váÏne po‰kodenie.

Poznámka! Ak je sieÈka po‰kodená, treba ju vymeniÈ. Ak je 
sieÈka zanesená, píla sa bude prehrievaÈ a môÏe dôjsÈ k 
po‰kodeniu valca alebo piesta. Nikdy nepouÏívajte pílu so zl˘m 

tlmiãom v˘fuku. NepouÏívajte nikdy tlmiã v˘fuku, ak je 
zachytávaã iskier po‰koden˘, alebo ak ch˘ba.

Tlmiã v˘fuku je navrhnut˘ na zniÏovanie hladiny hluku a na 
smerovanie v˘fukov˘ch plynov preã od obsluhy. V˘fukové 
plyny sú horúce a môÏu obsahovaÈ iskry, ktoré, ak sú 
namierené proti suchému a horºavému materiálu, môÏu 
spôsobiÈ poÏiar.

Tlmiã v˘fuku vybaven˘ katalyzátorom zniÏuje mnoÏstvo 
uhºovodíkov (HC), oxidu dusnatého (NO) a aldehydov vo 
v˘fukov˘ch plynoch. MnoÏstvo oxidu uhoºnatého (CO), 
jedovatého plynu bez zápachu, sa v‰ak nezníÏi! Preto nikdy 
nepracujte v uzavret˘ch alebo zle vetran˘ch priestoroch. Keì 
pracujete v snehov˘ch jamách, roklinách alebo v stiesnen˘ch 
priestoroch, malo by byÈ zabezpeãené dobré vetranie.
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Kryt ‰tartovania

V˘mena pretrhnutej alebo opotrebovanej 

‰núry ‰tartéra

• Uvoºnite skrutky, ktoré drÏia teleso ‰tartéra prichytené o 
kºukovú skriÀu a odnímte ho.

• Potiahnite ‰núru zhruba o 30 cm a zdvihnite ju do zárezu 
na remenici ‰tartéra. Dajte späÈ vratnú pruÏinu pomal˘m 
otáãaním remenice smerom späÈ.

• Odnímte skrutku v strede remenice a vyberte remenicu. 
VloÏte a zaistite novú ‰núru ‰tartéra do remenice ‰tartéra. 
NaviÀte pribliÏne 3 otáãky ‰núry ‰tartéra na remenicu 
‰tartéra. Upevnite remenicu ‰tartéra tak, aby sa koniec 
vratnej pruÏiny zahákol do remenice ‰tartéra. Upevnite 
skrutku do stredu remenice ‰tartéra. Pretiahnite ‰núru 
‰tartéra cez dieru v skrini ‰tartéra a drÏadlo ‰tartéra. Na 
‰núre ‰tartéra urobte dobr˘ uzol.

Napínanie vratnej pruÏiny

• Zodvihnite ‰núru ‰tartéra do zárezu v remenici ‰tartéra a 
otoãte remenicu pribliÏne o dve otáãky.

Poznámka! Skontrolujte, ãi sa remenica môÏe otoãiÈ o 
prinajmen‰om ìal‰iu 1/2 otáãky, keì je ‰núra ‰tartéra 
úplne vytiahnutá.

V˘mena pretrhnutej vratnej pruÏiny

• Nadvihnite remenicu ‰tartéra Pozrite pokyny v rámci 
kapitoly V˘mena pretrhnutej alebo opotrebovanej ‰núry 
‰tartéra. Pamätajte, Ïe vratná pruÏina je v skrini ‰tartéra 
napnutá.

• Vyberte zo ‰tartéra kazetu s vratnou pruÏinou,

• Vratnú pruÏinu namastite s pouÏitím ºahkého oleja. 
Upevnite kazetu s vratnou pruÏinou do ‰tartéra, vloÏte 
remenicu ‰tartéra a napnite vratnú pruÏinu.

Upevnenie ‰tartéra
• Zmontujte teleso ‰tartéra tak, Ïe najprv potiahnete ‰núru 

‰tartéra a potom umiestnite ‰tartér do polohy oproti 
kºukovej skrini. Potom pomaly uvoºnite ‰núru ‰tartéra tak, 
aby sa remenica západkami zachytila.

• Zmontujte a dotiahnite skrutky, ktoré drÏia teleso ‰tartéra.

!
VAROVANIE! Keì je vratná pruÏina 
navinutá v telese ‰tartéra, je napnutá a v 
prípade neopatrného zaobchádzania môÏe 
vyskoãiÈ a spôsobiÈ poranenie osôb.

Pri v˘mene vratnej pruÏiny alebo ‰núry 
‰tartéra musíte byÈ opatrní. Noste 
ochranné okuliare a rukavice.
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Vzduchov˘ filter

Vzduchov˘ filter treba pravidelne ãistiÈ, aby sa odstránili prach 
a ‰pina a vyhlo sa tak:
• Poruche karburátora
• Problémom so ‰tartovaním
• Zhor‰enému v˘konu
• Zbytoãnému opotrebovaniu ãastí motora.
• Nadmerne vysokej spotrebe paliva.
• Po stiahnutí uzáveru vzduchového filtra, vyberte filter. Pri 

nasadzovaní filtra naspäÈ dávajte pozor, aby tesne priliehal 
na drÏiak filtra. Filter vyprá‰te, alebo vykefujte.

Dôkladnej‰ie vyãistíte filter umytím vo vode, alebo vodou s 
pracím prostriedkom.

Vzduchov˘ filter, ktor˘ sa pouÏíva nejakú dobu, nemoÏno 
celkom oãistiÈ. Preto sa musí v pravideln˘ch intervaloch 
nahrádzaÈ nov˘m. Po‰koden˘ filter sa musí vÏdy 
vymeniÈ.

ReÈazová píla znaãky JONSERED môÏe maÈ rôzne typy 
vzduchov˘ch filtrov, podºa pracovn˘ch podmienok, poãasia, 
roãného obdobia, atì. Poradí vám vá‰ dodávateº.

Zapaºovacia svieãka

Stav zapaºovacej svieãky je ovplyvnen˘:
• Nesprávnym nastavením karburátora.
• Nesprávnou zmesou paliva (príli‰ veºa alebo nesprávny 

druh oleja).
• Zneãisten˘m filtrom.

Tieto ãinitele spôsobujú povlaky na elektródach zapaºovacej 
svieãky, ktoré môÏu maÈ za následok prevádzkové problémy 
a ‰tartovacie ÈaÏkosti.

Ak má stroj nízky v˘kon, problémy pri na‰tartovaní alebo 
prajuce nedostatoãne: pred podniknutím ìal‰ích krokov vÏdy 
skontrolujte zapaºovaciu svieãku. Ak je zapaºovacia svieãka 
‰pinavá, oãistite ju a skontrolujte, ãi medzera medzi 
elektródami je 0,5 mm. Zapaºovacia svieãka by sa mala 
vymeniÈ po pribliÏne mesaãnej prevádzke, alebo ak treba aj 
skôr.

Poznámka! VÏdy pouÏívajte odporúãan˘ typ zapaºovacej 
svieãky! Nesprávna zapaºovacia svieãka môÏe váÏne po‰kodiÈ 
piest/valec. Skontrolujte, ãi je zapaºovacia svieãka správne 
nasadená.

Mazanie ozubeného kolieska 
vodiacej li‰ty.

Ozubené koliesko vodiacej li‰ty maÏte vÏdy, keì nalievate 
palivo. PouÏívajte ‰peciálny mazací lis a kvalitné mazivo na 
loÏiská.
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Mazanie ihlového loÏiska

Bubon spojky má na v˘vodnom hriadeli ihlové loÏisko. Toto 
ihlové loÏisko sa musí pravidelne mazaÈ (jedenkrát t˘Ïdenne). 
NEZABUDNITE! PouÏívajte kvalitné mazivo na loÏiská, alebo 
motorov˘ olej. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti Rezacia ãasÈ.

Nastavenie olejového ãerpadla

Olejové ãerpadlo je nastaviteºné. Nastavenie urobíte otáãaním 
skrutky pomocou skrutkovaãa alebo kombinovaného kºúãa. 
Stroj sa dodáva s nastavením skrutky do polohy 2. Otoãením 
skrutky v smere hodinov˘ch ruãiãiek dosiahnete zníÏenie 
prívodu oleja, otoãením proti smeru hodinov˘ch ruãuãiek 
poteãie viac oleja.

Odporúãané nastavenia:

Vodiaca li‰ta 13"-15": Poloha 1

Vodiaca li‰ta 15"-18": Poloha 2

Vodiaca li‰ta 18"-20": Poloha 3

Chladiaci systém

Na udrÏiavanie ão najniÏ‰ej pracovnej teploty je stroj 
vybaven˘ chladiacim systémom.

Chladiaci systém pozostáva z:

1 Nasávania vzduchu na ‰tartéri.

2 Clony vzduchového potrubia.

3 Rebier na zotrvaãníku.

4 Chladiacich rebier na valci.

5 Kryt valca (usmerÀuje prúd studeného vzduchu okolo 
valca).

Oãistite chladiaci systém raz do t˘ÏdÀa kefkou, príp. pri 
nároãnej‰ích podmienkach ãastej‰ie. ·pinav˘ alebo 
zablokovan˘ chladiaci systém má za následok prehriatie 
stroja, ktoré spôsobuje po‰kodenie piestu a valca.

Poznámka! Chladiaci systém reÈazovej píly s katalyzátorom sa 
musí denne ãistiÈ. Toto je zvlá‰È dôleÏité pri reÈazov˘ch pílach 
s katalyzátorom, pretoÏe vy‰‰ia v˘fuková teplota si vyÏaduje 
dostatoãné chladenie motora a katalyzátora.

Odstredivé ãistenie ”Air Injection”

Odstredivé ãistenie znamená: V‰etok vzduch prúdiaci do 
karburátora prechádza ‰tartovacím zariadením. Chladiaci 
ventilátor vyfúkne ‰pinu a prach von.

DÔLEÎITÉ! Aby systém odstredivého ãistenia dobre fungoval, 
treba ho pravidelne udrÏiavaÈ. Vyãistite vstup pre prívod 
vzduchu do ‰tartovacieho zariadenia, rebrá zotrvaãníka, 
priestor okolo zotrvaãníka, saciu rúru a priestor karburátora.

!
VAROVANIE! Pri nastavovaní nesmie 
beÏaÈ motor.

–+
12

3

1

2

5

4
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PouÏívanie v zime

Ak stroj pouÏívate v chlade a snehu, môÏu sa vyskytnúÈ 
problémy so ‰tartovaním spôsobené:

• Príli‰ nízkou teplotou motora.

• Zamrznutím vzduchového filtra a karburátora.

âasto sú preto nutné ‰peciálne opatrenia.

• Zakryte sãasti otvor, ktor˘m k ‰tartéru ide vzduch, aby sa 
zv˘‰ila pracovná teplota motora.

• Predhrejte nasávan˘ vzduch t˘m, Ïe pouÏijete teplo z 
valca.

Teplota 0°°°°C alebo chladnej‰ie:

SúãasÈou píly je kryt valca, ktor˘ je moÏno nastaviÈ a stroj 
môÏe beÏaÈ aj v chladnom poãasí. Otoãte zimnú klapku, aby 
predhriaty vzduch z valca mohol prenikaÈ do priestoru 
karburátora a zabránil nam⁄zaniu vzduchového filtra, atì.

Pre teploty niÏ‰ie ako -5°C a/alebo pri práci v snehu existuje 
tieÏ:

• ‰peciálny kryt (A) na skriÀu ‰tartéra

• zimn˘ uzáver (B) na vzduchové sanie, ktor˘ je 
namontovan˘, tak ako to vidíte.

Redukuje tok chladného vzduchu a nedovoºuje, aby sa do 
priestoru karburátora dostal sneh.

NEZABUDNITE! Keì namontujete zimn˘ uzáver, zimná 
klapka musí byÈ otvorená!

Vyhrievané rukoväte

(CS 2152W, CS 2153W)

Na modeloch s kódom W, sú predné aj zadné rukoväte 
vybavené elektrick˘m vykurovacím systémom. Napätie 
dodáva generátor zabudovan˘ do reÈazovej píly.

Keì zatlaãíte vypínaã hore, vyhrievanie sa zapne. Keì 
zatlaãíte vypínaã nadol, vyhrievanie je vypnuté.

Elektricky vyhrievan˘ karburátor

(CS 2152WH, CS 2153WH)

Modely s kódom CARBURETOR HEATING majú elektricky 
vyhrievan˘ karburátor. Elektrické vyhrievanie zabraÀuje tvorbe 
l’adu v karburátore. Vyhrievanie reguluje termostat, preto má 
karburátor vÏdy správnu pracovnú teplotu.

DÔLEÎITÉ! Stroj BY MAL opäÈ nadobudnúÈ pôvodn˘ tvar pri 
teplote vy‰‰ej ako -5 °C a 0 °C. Inak hrozí riziko prehriatia, 
ktoré spôsobuje váÏne po‰kodenia motora.

H

H
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Plán údrÏby

Nasleduje zoznam postupov údrÏby, ktoré musíte vykonaÈ. Väã‰ina z nich je opísaná v ãasti ÚdrÏba.

Denná údrÏba T˘Ïdenná údrÏba Mesaãná údrÏba

Vyãistite vonkaj‰ok stroja.
Pri reÈazov˘ch pílach bez katalyzátora 
kontrolujte chladiaci systém t˘Ïdenne.

Skontrolujte, ãi nie je opotrebovan˘ 
brzdov˘ pás na brzde reÈaze. VymeÀte 
ho, ak je na najviac opotrebovanom 
mieste ten‰í ako 0,6 mm.

Skontrolujte, ãi ãasti ovládania plynu 
pracujú bezpeãne. (Uzáver a regulácia 
ovládania plynu.)

Skontrolujte ‰tartér, ‰núru ‰tartéra a 
vratnú pruÏinu.

Skontrolujte, ãi nie sú opotrebované 
spojka, bubon spojky a pruÏina spojky.

Vyãistite brzdu reÈaze a skontrolujte, ãi 
pracuje bezpeãne. Skontrolujte, ãi 
zachytávaã reÈaze nie je po‰koden˘, ak 
je to nutné, vymeÀte ho.

Skontrolujte, ãi nie sú po‰kodené ãasti na 
tlmenie vibrácií.

Oãistite zapaºovaciu svieãku. 
Skontrolujte, ãi je medzera medzi 
elektródami 0,5 mm.

Vodiacu li‰tu treba denne otáãaÈ, aby sa 
rovnomernej‰ie opotrebovávala. 
Skontrolujte, ãi otvor na mazanie na 
vodiacej li‰te nie je upchat˘. Vyãistite 
dráÏku vodiacej li‰ty. Ak má vodiaca li‰ta 
ozubené koliesko, treba ho namazaÈ.

NamaÏte loÏisko na bubne spojky. Vyãistite vonkaj‰ok karburátora.

Skontrolujte, ãi li‰ta a reÈaz dostávajú 
dostatoãné mnoÏstvo oleja.

Obrúste v‰etky v˘ãnelky na okrajoch 
vodiacej li‰ty.

Skontrolujte palivov˘ filter a hadiãku 
paliva. V prípade potreby vymeÀte.

Skontrolujte, ãi nie sú na reÈazovej píle 
viditeºné praskliny v nitoch a ãlánkoch, ãi 
je reÈaz pevná alebo ãi nie sú nity a 
ãlánky nadmerne opotrebované. 
VymeÀte ich, ak je to potrebné.

Vyãistite, alebo vymeÀte sito 
zachytávaãa iskier na tlmiãi v˘fuku.

Vyprázdnite nádrÏ na palivo a zvnútra ju 
vyãistite.

Naostrite reÈaz, skontrolujte jej napnutie 
a stav. Skontrolujte hnacie reÈazové 
koliesko, ãi nie je nadmerne opotrebené a 
vymeÀte ho, ak je to nutné.

Vyãistite priestor karburátora.
Vyprázdnite nádrÏ na olej a zvnútra ju 
vyãistite.

Vyãistite nasávanie vzduchu na jednotke 
‰tartéra.

Vyãistite vzduchov˘ filter. VymeÀte ho, 
ak je to potrebné.

Skontrolujte v‰etky káble a pripojenia.

Skontrolujte, ãi sú matice a skrutky 
dotiahnuté.

Skontrolujte, ãi vypínaã funguje správne.

Skontrolujte, ãi z motora, nádrÏe na 
palivo alebo palivov˘ch vedení 
nepresakuje palivo.

Pri reÈazov˘ch pílach s katalyzátorom 
denne kontrolujte chladiaci systém.
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Technické údaje

Poznámka 1: Emisie hluku do okolia sa merajú ako akustick˘ v˘kon (LWA) v súlade so smernicou EÚ 2000/14/ES.
Poznámka 2: Podºa ISO 7182 sa vypoãíta ekvivalentná hladina akustického tlaku ako celková energia úrovne akustického laku za rôznych 
podmienok za dan˘ ãas s nasledovn˘m ãasov˘m vyuÏitím: 1/3 voºnobeh, 1/3 max. záÈaÏ, 1/3 max. r˘chlosÈ.
Poznámka 3: Ekvivalentná hladina vibrácií sa podºa ISO 7505 vypoãíta ako celková energia úrovní vibrácií za rôznych pracovn˘ch podmienok 
za dan˘ ãas s nasledovn˘m ãasov˘m rozdelením: 1/3 voºnobeh, 1/3 max. záÈaÏ, 1/3 max. r˘chlosÈ.

CS 2152 CS 2153

Motor

Objem valca, cm3 51,7 50,1
V⁄tanie valca, mm 45 44,3
Zdvih, mm 32,5 32,5
Otáãky pri voºnobehu, ot./min. 2700 2700
V˘kon, kW/ot./min. 2,4/9000 2,6/9600
Zapaºovací systém

V˘robca zapaºovacieho systému SEM SEM
Typ zapaºovacieho systému CD CD
Zapaºovacia svieãka NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y
Medzera medzi elektródami, mm 0,5 0,5
Palivov˘ a mazací systém

V˘robca karburátora Zama Zama
Typ karburátora C3-EL32 C3-EL32
Kapacita palivovej nádrÏe, litre 0,5 0,5
Kapacita olejovej pumpy pri 9 000 otáãkach/min,  
ml/min

5-12 5-12

Kapacita olejovej nádrÏe, litre 0,28 0,28
Typ olejovej pumpy Automatika Automatika
HmotnosÈ

ReÈazová píla bez vodiacej li‰ty alebo reÈaze,  
prázdne nádrÏe, kg

5,0: CS 2152, CS 2152 C  
5,1: CS 2152 W, CS 2152 WH

5,1: CS 2153, CS 2153 C 
5,2: CS 2153 WH, CS 2153 CWH

Emisie hluku (pozri poznámku 1)

Hladina akustického v˘konu, meraná v dB(A) 112: CS 2152 C  
113: CS2152, CS 2152 W,  
CS 2152 WH

113: CS 2153, CS 2153WH 
110: CS 2153C, CS 2153CWH

Hladina akustického v˘konu, garantovaná LWAdB(A) 113: CS 2152 C  
114: CS 2152, CS 2152 W,  
CS 2152 WH

114: CS 2153, CS 2153WH 
113: CS 2153C, CS 2153CWH

Hladiny hluku (viì poznámka 2)

Ekvivalentná hladina akustického tlaku v uchu 
pouÏívateºa, meraná podºa medzinárodn˘ch 
‰tandardov, dB(A)

102 104: CS 2153, CS 2153WH 
103: CS 2153C, CS 2153CWH

Hladiny vibrácií (viì poznámka 3)

Predná rukoväÈ, m/s2 3,0 2,5
Zadná rukoväÈ, m/s2 4,1 3,1
ReÈaz/vodiaca li‰ta

·tandardná dæÏka vodiacej li‰ty, inch/cm 13"/33 13"/33
Odporúãaná dæÏka vodiacej li‰ty, inch/cm 13-20"/33-50 13-20"/33-50
PouÏiteºná rezná dæÏka, inch/cm 12-19"/31-49 12-19"/31-49
Delenie, inch/mm 0,325/8,25 0,325/8,25
Hrúbka hnacích ãlánkov, inch/mm 0,058/1,5, 0,050/1,3 0,058/1,5, 0,050/1,3
Typ hnacieho ozubeného kolieska/poãet zubov Rim/7 Rim/7
R˘chlosÈ reÈaze pri maximálnom v˘kone, m/sec 17,3 18,5
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Kombinácie vodiacej li‰ty a reÈaze

Nasledujúce odporúãané kombinácie vodiacej li‰ty a reÈaze sú schválené pre vá‰ typ reÈazovej píly. ReÈazová píla Jonsered H30 
je skon‰truovaná tak, aby minimalizovala riziko spätného nárazu (zaradená do triedy reÈazov˘ch píl s mal˘m rizikom spätného 
nárazu podl’a normy ANSI B175.1).

Brúsenie reÈazovej píly a vodítka pilníka

Vodiaca li‰ta ReÈaz

DæÏka, inches Delenie, inch
·írka dráÏky, 
mm

Max. poãet zubov na 
ozubenom koliesku 
vodiacej li‰ty

Typ
DæÏka, hnacie 
ãlánky (ã.)

13 0,325 1,3 10T

Jonsered H30

56

15 0,325 1,3 10T 64

16 0,325 1,3 10T 66

18 0,325 1,3 10T 72

20 0,325 1,3 10T 78

13 0,325 1,5 10T

Jonsered H25

56

15 0,325 1,5 10T 64

16 0,325 1,5 10T 66

18 0,325 1,5 10T 72

20 0,325 1,5 12T 78
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EÚ vyhlásenie o zhode

(UplatÀuje sa iba na Európu)

Jonsered, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500,vyhlasuje s plnou zodpovednosÈou, Ïe reÈazové píly Jonsered 
CS 2152, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2152C, CS 2153, CS 2153WH a CS 2153CWH od sériov˘ch ãísel z roku 
2007 vy‰‰ie (rok je vyznaãen˘ v texte na typovom kovovom ‰títku spolu so sériov˘m ãíslom), vyhovujú poÏiadavkám COUNCIL’S 
DIRECTIVES:

   - z 22. júna 1998 „ohºadom strojov”98/37/EC, príloha IIA.

   - Z 3. mája 1989 „ohºadom elektromagnetickej kompatibility "89/336/EECa príslu‰n˘ch dodatkov.

   - z 8. 5. 2000 „ohºadom emisií hluku do okolia”2000/14/EG.

Informácie o emisiách hluku nájdete v kapitole Technické údaje. Boli uplatnené nasledovné normy: EN ISO 12100-2:2003, 
CISPR 12:1997, EN ISO 11681-1:2004.

Skú‰obn˘ úrad: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sweden, vykonali typovú 
skú‰ku EC v súlade so smernicou strojárenstva (98/37/EC) ãlánok 8, bod 2c. Osvedãenia o skú‰ke typu EC majú podºa dodatku 
VI ãísla: 404/07/1170 – CS 2153, CS 2153 WH, CS 2153 C, CS 2153 CWH, 404/02/898 – CS 2152, CS 2152W, CS 
2152WH, 404/02/898 – CS 2152C, CS 2152CW

Navy‰e, SMP, Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sweden, osvedãil zhodu s dodatkom V 
Council's Directive z 8.5.2000 ”t˘kajúceho sa vplyvu hluku na Ïivotné prostredie” 2000/14/EC. Certifikáty majú ãísla: 01/
161/065 ⎯ CS 2153, CS 2153WH 01/161/066, ⎯⎯⎯⎯ CS 2153C, CS 2153CWH 01/161/047, – CS 2152, CS 2152W, 
CS 2152WH, 01/161/048 – CS 2152C, CS 2152CW.

Dodávaná reÈazová píla zodpovedá vzoru, ktor˘ pre‰iel EC typovou skú‰kou.

Huskvarna, 2007, apríl 18

Jörgen Rosengren, obchodn˘ riaditeº
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