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Bezpečná informace

Před prvním použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod
pokyny pro vaši vlastní bezpečnost a pro bezpečnost ostatních. Uchovejte tuto příručku na 
bezpečném místě a zpřístupněte ji všem novým majitelům, abyste zajistili, že zde uvedené 
informace budou vždy k dispozici.

1. Bezpečnostní symboly

Tato část obsahuje bezpečnostní informace pro používání tohoto stroje.
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1.1. Symboly v návodu

Symbol nebezpečí Noste ochrannou obuv s 

protiskluzovou podrážkou

Nebezpečí odříznutí nebo 

vážného zranění
Nepoužívejte elektrické nůžky

v případě deště nebo na mokré větve

Horký povrch

Nevyhazujte do domovního odpadu

Symbol instrukce

Přečtěte si pozorně návod k 

použití

Používejte ochranné rukavice

Používejte ochranné brýle

1.2. Symboly na baterii

Lithium-iontové baterie, nevyhazujte do 

domovního odpadu

Baterii nerozebírejte

Baterii lze dobíjet a recyklovat. Vyřazené 

baterie musí být shromažďovány způsobem 

šetrným k životnímu prostředí

Nevystavujte baterii ohni, mohla 

by explodovat
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1.3. Symboly na nabíječce

Indikace nebezpečí Třída izolace II

Používejte nabíječku pouze v

uzavřená prostředí

Bezpečnostní omezovač teploty

Elektrická zařízení, nevyhazujte do 

domovního odpadu

2. Všeobecné bezpečnostní informace pro elektrické nářadí

Pozornost! Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny!
Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem a / nebo vážné zranění.

Uschovejte si všechny bezpečnostní pokyny pro budoucí použití.

Pojem „elektrické nářadí“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na nářadí se šňůrou připojené k 
elektrickému rozvodu a na nářadí akumulátorové.

2.1. Bezpečnost pracovního prostoru

• Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Neupravené a tmavé pracovní prostory mohou 
způsobit nehody.

• Nářadí nepoužívejte v hořlavých nebo výbušných atmosférách, například v přítomnosti hořlavých 
kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí může vytvářet jiskry, které mohou zapálit hořlavý prach 
nebo výpary.

• Při používání elektrického nářadí udržujte děti a přihlížející mimo dosah, rušení 
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2.2. Elektrická bezpečnost nabíječky

• Zástrčka nabíječky musí odpovídat síťové zásuvce. Neupravujte zásuvku. Zástrčku ze žádného 
důvodu neupravujte. Pokud je zástrčka nástroje uzemněná, nepoužívejte adaptéry. Správné 
použití neupravených zástrček s kompatibilními zásuvkami snižuje riziko úrazu elektrickým 
proudem.

• Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, chladiče. Pokud se vaše 
tělo dostane do kontaktu s předměty, které vybíjejí na zem, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

• Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkému prostředí. Jakákoli voda, která se dostane do 
nabíječky, může způsobit úraz elektrickým proudem.

• Kabel nezneužívejte. Nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování nabíječky.
• Udržujte kabel mimo zdroje tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozený nebo zamotaný 

kabel může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
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• Při použití nabíječky venku použijte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití 
vhodného kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

• Pokud se nemůžete vyhnout použití nabíječky ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s 
proudovým chráničem. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

2.3. Varování před použitím nástrojů

• Uživatelé, kteří používají motorovou pilu poprvé, musí nejprve provést nezbytná řezací 
cvičení na stativu.

• Motorová pila se může odrazit, pokud narazí na příliš tvrdý předmět nebo pokud se lišta náhle zasekne 
nebo zablokuje.

• Když se lišta používá pro řez shora dolů, směr napětí pily je opačný než u operátora.

• Při použití vodicí desky pro řez zdola nahoru je směr jízdy pily směrem k obsluze.

• Nepřetěžujte nástroj, výběrem vhodného nástroje pro daný účel bude práce bezpečnější a 
efektivnější.

• Nepoužívejte nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Pokud spínač nefunguje správně, je 
třeba nástroj opravit.

• Před seřizováním, opravami a před uskladněním nářadí odpojte akumulátor od nářadí. 
Tím se sníží riziko neúmyslné implementace nástroje.
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• Udržujte nástroj mimo dosah dětí, nedovolte osobám, které nejsou proškoleny v používání nástroje, aby jej 
používali.

• Proveďte údržbu nářadí. Zkontrolujte nástroj a pohyblivé části, poškozené součásti mohou 
způsobit nehody a zranění. Správná údržba nářadí může snížit riziko nehod.

• Udržujte řetěz čistý a pravidelně ho mažte. Díky tomu je nástroj lépe ovladatelný a snižuje 
se riziko upnutí nástroje.

• Nepracujte s pilou nad výškou ramen.
• Před použitím nástroje si přečtěte příručku, správně vyberte nástroj a příslušenství, abyste 

předešli nehodám.

2.4. Upozornění pro používání akumulátorového nářadí

• Používejte pouze nabíječku specifikovanou výrobcem. Použití jiných nabíječek může 
poškodit baterii a způsobit požár a výbuch.

• Nářadí je určeno pouze pro použití s   originální baterií. Použití různých baterií může 
poškodit nástroj a zvýšit riziko zranění.

• Baterie by měla být skladována mimo kovové části (jako jsou mince, kancelářské sponky, hřebíky, 
šrouby). Zkrat může způsobit požár.

• Nesprávné použití může způsobit únik kapaliny z baterie. V případě kontaktu s
tekutinu, důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Tekutina vytékající z baterie 
může způsobit zranění a popáleniny.

2.5. Osobní bezpečí
• Při používání nástroje se soustřeďte, nenechte se rozptylovat, používejte zdravý rozum. Nářadí 

nepoužívejte, pokud jste příliš unavení nebo pod vlivem léků, drog, alkoholu nebo jiných látek.

Chvilka nepozornosti může mít za následek vážné zranění.
• Používejte osobní ochranné prostředky uvedené v tomto návodu ke snížení rizika zranění 

osob (rukavice, brýle, kšilt, vhodná obuv nebo boty, přilba).
• Přenášení nástroje s prstem na spoušti může způsobit nebezpečí náhodné aktivace.
• Před zapnutím vypínače vyjměte všechny opravné klíče a nástroje. Klíč připojený k 

pohyblivým částem může způsobit zranění.
• Nebuďte příliš nevyvážení. Udržujte správnou rovnováhu těla v každé situaci. To umožňuje 

lepší ovládání nástroje v případě neočekávaných situací.
• Používejte vhodné oblečení. Nepoužívejte s volným oblečením nebo šperky. Oblečení, rukavice a vlasy 

udržujte v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí, aby nedošlo k jejich zamotání.

3. Zvláštní bezpečnostní pokyny

3.1. Speciální bezpečnostní pokyny pro řetězové pily
• Udržujte kolemjdoucí a ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti minimálně 1,5 m, 

nepohybujte nářadím, když je řetěz v pohybu. Udržujte každou část těla alespoň 15 cm od 
řetězu. Opatrným používáním nástroje můžete předejít zranění.

• S nářadím manipulujte pouze se zastaveným řetězem. Chraňte řetěz během skladování
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snížit riziko zranění.
• Držte zadní rukojeť motorové pily pravou rukou a přední rukojeť levou rukou, jinak může 

být riziko zranění osob větší.
• S řetězovou pilou zacházejte pouze tak, jak je popsáno výše, protože během používání by se řetěz mohl dostat 

do kontaktu s elektrickými kabely a způsobit úraz elektrickým proudem, pokud se vaše ruce dotknou kovových 
částí.

• Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu. Doporučuje se další ochranné vybavení pro 
hlavu, ruce, nohy a chodidla. Kompletní ochranný oděv omezí zranění osob odletujícími 
úlomky nebo náhodným kontaktem s řetězem.

• Před použitím pily se ujistěte, že stojíte pevně a na pevném, bezpečném a rovném povrchu. 
Kluzké nebo nestabilní povrchy, jako jsou schody, mohou způsobit ztrátu rovnováhy nebo 
kontroly pily.

• Dávejte pozor, aby tenké materiály mohly při řezání keřů nebo stromků zaseknout řetěz a 
zasáhnout obsluhu.

• Nepoužívejte řetězovou pilu k jinému účelu, než ke kterému je určena. Nepoužívejte například řetězovou 
pilu k řezání plastových, kamenných nebo nedřevěných stavebních materiálů. Používání motorové pily k 
jiným činnostem, než je zamýšlený účel, představuje riziko pro obsluhu.

• Během řezu může dojít k odskoku, pokud se hlava lišty dotkne předmětu a rozdrtí řetěz.

• Nespoléhejte pouze na bezpečnostní vybavení namontované na motorové pile.
• Aby se předešlo nehodám nebo zranění osob během provozu, musí být přijata řada 

opatření.
• Abyste zabránili náhlým odskokům, držte motorovou pilu pevně. Upravte polohu těla a paží, 

abyste se vyhnuli poskakování. Obsluha může ovládat odrazovou sílu, pokud jsou dodržována 
nezbytná opatření.

• Při řezání nenatahujte ruce příliš daleko a nedržte nástroj výše než ramena.
• Používejte pouze náhradní lišty a řetězy specifikované výrobcem. Nesprávná výměna lišt 

nebo řetězů může způsobit přetržení a/nebo odskočení řetězu.

3.2. Další bezpečnostní pokyny

Používejte vhodný oděv, používejte 
ochrannou obuv s protiskluzovou 
podrážkou.

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranné brýle

• Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit pohyblivými částmi.
• Udržujte pozornost, nenechte se rozptylovat, při používání nástroje používejte zdravý rozum. Nepoužívejte 

nářadí, pokud jste nadměrně unavení nebo pod vlivem drog, drog, alkoholu nebo jiných látek.
• Nepoužívejte řetězovou pilu za deštivého počasí.
• Nástroj je určen k prořezávání větví, nepoužívejte na tvrdé dřevo nebo jiné předměty.
• Nepokoušejte se odblokovat řetěz, pokud je nástroj zablokovaný, než jej vypnete.
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• Před zahájením prořezávání zkontrolujte, zda mezi větvemi nejsou skryté předměty a kabely.
• Během používání pevně uchopte nástroj oběma rukama a udržujte řetěz nejméně 15 cm 

od zbytku těla.
• Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů, abyste předešli riziku požáru 

nebo výbuchu.
• Opotřebení řetězu je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat. Na poškození způsobené 

používáním se špatným řetězem a/nebo lištou se nevztahuje záruka.
• Nepokoušejte se nářadí opravovat sami, vždy jej odneste do servisního střediska v případě 

potřeby opravy. Veškeré opravy a údržbu, které nejsou popsány v tomto návodu, musí 
provádět servisní středisko.

3.3. Speciální bezpečnostní pokyny pro akumulátorové nářadí

• Nabíječka je určena pro vnitřní použití. Nabíjecí operace musí být prováděny uvnitř.

• Před čištěním nabíječky vyjměte baterii, abyste předešli následnému poškození a riziku úrazu elektrickým 
proudem.

• Nevystavujte baterii slunci ani silnému světlu. Nedotýkejte se horkých povrchů. Mohly 
by způsobit explozi baterie.

• Před zahájením nabíjení nechte baterii zcela vychladnout.
• Baterii nerozebírejte ani nepoškozujte, aby nedošlo ke zranění.

3.4. Správné používání nabíječky
• Používejte nabíječku pouze s dobíjecími bateriemi. Jinak by mohlo dojít k požáru a výbuchu. 

Používejte pouze originální nabíječku baterií.
• Před každým použitím vždy zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku. V případě poškození se obraťte 

na servisní středisko pro opravu nebo výměnu. Nepoužívejte poškozené nabíječky. Nepokoušejte se 
opravit poškozené nabíječky baterií, aby byl nástroj v bezpečí.

• Zkontrolujte, zda napětí nabíječky odpovídá napětí baterie, jinak může dojít ke zranění.

• Udržujte nabíječku čistou, mimo vlhké prostředí a déšť. Nepoužívejte nabíječku venku, 
špína a voda mohou způsobit poškození nabíječky a zranění.

• Nabíječka je určena k použití s   původními bateriemi, jinak může dojít k požáru nebo 
výbuchu.

• Nepoužívání poškozených nabíječek snižuje riziko zranění.
• Nepoužívejte nabíječku na hořlavých površích (např.
• Baterie není při prvním použití plně nabitá, před prvním použitím je nutné ji dobíjet 3/4 

hodiny.
• Běžná doba nabíjení je 3/4 hodiny (doba nabíjení pro 2 plně vybité baterie), nenabíjejte 

baterii příliš dlouho, aby nedošlo k jejímu poškození.
• Nabíječka má tři výstupy, můžete nabíjet až 3 baterie současně. Doba nabíjení je úměrná 

počtu připojených baterií a stavu jejich nabití. Sledujte dobu nabíjení pomocí LED 
indikátoru (červené světlo nabíjení, zelené světlo konec nabíjení).
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3.5. Pozor (zbytková rizika)
Používejte nástroj opatrně, abyste se vyhnuli následujícím rizikům:
•
•

Řezné rány a rány způsobené ostrými hranami

Používání po dlouhou dobu nebo v nesprávných polohách může z dlouhodobého hlediska způsobit poškození vašeho 
těla.

Pozornost!
Zařízení může vytvářet elektromagnetické vlny a rušit elektrolékařská zařízení. Před 
použitím tohoto nástroje ve spojení s elektrolékařskými přístroji se doporučuje poradit se 
s lékařem.

Pozornost!
Nedotýkejte se řetězu, když je akumulátor namontován na nářadí.
Udržujte minimální vzdálenost 15 cm mezi řetězem a jakoukoli částí vašeho těla. 
Udržujte kolemjdoucí a ostatní osoby v minimální vzdálenosti 1,5 m.

Pozornost!
Ve zvláštních situacích velmi těžkého používání by řetěz a rukojeť mohly dosáhnout 
vysokých teplot. S nářadím se doporučuje zacházet opatrně a používat ochranné rukavice. 
Měření hluku a vibrací:

Hladina akustického tlaku: <70 dB (A) Maximální vibrace při používání: <2,5 m/s2

3.6. Požadavky na bezpečnost stroje

Řetězová pila je bezpečná, pokud splňuje následující požadavky:

1. Řetěz není poškozen
2. Napnutí řetězu je správné
3. Lišta není zdeformovaná
4. Drážka lišty je neporušená
5. Řetězová pila je čistá a suchá
6. Rukojeť a druhá rukojeť jsou neporušené
7. Bezpečnostní spínač a spoušť fungují normálně
8. Řídicí obvod funguje normálně a nebyl nijak upravován
9. Mazání funguje normálně
10. Hloubka drážky zubu mezi kolem a řetězem nepřesahuje 0,5 mm
11. Lišta a řetěz jsou správně sestaveny, jak je uvedeno v tomto návodu
12. Veškeré použité příslušenství je v souladu a je originální
13. Olejový uzávěr je správně uzavřen
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4. Účel použití
Nástroj je určen k výhradnímu použití pro prořezávání větví.
Jiné použití, než je uvedeno, může nástroj poškodit a způsobit nebezpečí.
Nářadí je určeno pro dospělé, nepoužívejte jej za deště nebo pro práci na vlhkých rostlinách 
nebo keřích.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů v tomto návodu.

Před použitím nářadí zkontrolujte správné napnutí a ostrost řetězu.
Na poškození způsobená použitím tupého a / nebo nesprávně napnutého řetězu se 

nevztahuje záruka.

5. Popis funkce
Nástroj je vhodný pro prořezávání větví a řezání stromů malého průměru. Umožňuje 
obouruční použití díky dvojité rukojeti a umožňuje tak bezpečnou práci. Doporučuje se 
dodržovat varování obsažená v této uživatelské příručce.
V případě nebezpečí nebo poruchy uvolněte spoušť, řetěz se zastaví, aby nedošlo k poškození nebo 
zranění.

6. Přehled přístroje
1) Víčko oleje
2) Pravá rukojeť
3) Držadlo levé ruky
4) Spoušť
5) Bezpečnostní spínač
6) Ochrana rukou
7) Displej
8) Sedadlo baterie

9) Pojistná matice

10) Kryt ozubeného kola

11) Šroub pro nastavení napnutí řetězu

12) Bar
13) Řetěz
14) Ochrana Catna
15) Baterie
16) Třícestná nabíječka baterií
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7. Seznam komponent

Opatrně otevřete obal a zkontrolujte přítomnost níže uvedených součástí:

- Motorová pila
- 2 Baterie
- Nabíječka

- Box na nářadí
- Barový kryt
- Uživatelský manuál
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7.1. Displej displeje

Procento poplatku
baterie

Zobrazení hodin - minut 
Stisknutím spouště
začíná počítání

1. Zobrazuje sekundy použití
2. Zobrazte chybové kódy

Kód
zobrazeno

Popis

E2
E3
E3
E5
E6

Poznámka: Pokud chyba není jasná, kontaktujte servisní středisko

Chyba přepětí / podpětí Chyba při 
spuštění
Porucha nadproudu
NTC otevřený / zkratový obvod 
Nadměrná teplota mosfetu

Pomalé blikání
Pomalé blikání
Rychlé blikání
Pomalé blikání
Pomalé blikání

8. Technické specifikace

Motorová pila
Maximální velikost řezu 
Rychlost řetězu
Délka lišty
Řetěz
Nastavení napnutí řetězu 
Mazání

1
2
3
4
5
6

160 mm
11,2 m/s

20,0 cm – 8”
1/4 x 1,1 - 47 odkazů

Návod na šroubování

Automatický

Nabíječka
Pracovní hodiny

Bezkartáčový

DC 21,6V
600 W

48 x 12 x 12 cm
1,4 kg
1,9 Kg

7 Zobrazení na displeji

8
9
10
11
12
13

Motor
Nominální napětí
Jmenovitý výkon
Rozměry motorové pily
Hmotnost bez baterie

Hmotnost s baterií
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Baterie (lithium -iontová)

1
2
3
4

Kapacita
Napětí
Napájení

Ztracená baterie

4,0 Ah
21,6 V.

86,4 Wh
0,5 kg

Nabíječka
Napájecí napětí 
Výstupní napětí
Nabíjecí proud
Třída izolace
Doba nabíjení

1
2
3
4
5

100-240V AC, 50-60Hz
DC21V
1,4A
Ⅱ
4 h

9. Nabíjení baterie

Nevystavujte baterii extrémním podmínkám, jako jsou nadměrné teploty nebo 
otřesy. Zranění může být způsobeno ztrátou materiálu baterie.

Před zahájením nabíjení odpojte baterii od nářadí.

Před zahájením nabíjení se ujistěte, že je baterie suchá a čistá.

• Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
• Baterie není při nákupu plně nabitá, před prvním použitím ji nabijte 3–4 hodiny.

• Před dobitím baterie zkontrolujte zbývající nabití na displeji.
• Baterie musí být vyměněna, pokud výdrž přestane stačit. Používejte pouze originální 

baterie dodávané výrobcem.
• Během každé fáze dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k ochraně životního prostředí.

9.1. Postup nabíjení baterie
• Nabíjejte uvnitř, při teplotě mezi + 10 °C a 22 °C.
• Třícestná nabíječka baterií umožňuje dobíjení dvou dodávaných baterií současně.
• Před zahájením nabíjení se ujistěte, že charakteristiky nabíječky a baterie jsou v 

souladu.
• Červená LED kontrolka na nabíječce indikuje nabíjení baterie, zelená LED kontrolka 

indikuje, že je plně nabitá. Přibližná doba nabíjení je 3 až 4 hodiny (doba nabíjení 2 plně 
vybitých baterií současně), nenechávejte baterie připojené déle, než je nutné, mohlo by 
dojít k jejich poškození.
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• Nabíječka má tři výstupy, můžete nabíjet až 3 baterie současně. Doba nabíjení je úměrná 
počtu připojených baterií a stavu jejich nabití. Sledujte dobu nabíjení pomocí LED 
indikátoru (červené světlo nabíjení, zelené světlo konec nabíjení).

• Po dokončení nabíjení odpojte konektory nabíječky od baterií.
• Pokud baterii nepoužíváte, ujistěte se, že se dobíjí alespoň každé 3 měsíce. Neskladujte 

stroj s připojenou baterií.

10 Pracovní prostředí

• Během nabíjení udržujte okolní teplotu mezi 10 ° C a 22 ° C a během používání mezi 0 ° C 
a 45 ° C.

• Během používání udržujte teplotu nástroje mezi 0 °C a 60 °C.
• Nepoužívejte ve výbušném prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů nebo kapalin.
• Nepoužívejte za deštivého počasí nebo na mokré větve.

11. Prvotní montáž
Řetězová pila je připravena k použití, ale před vložením baterie zkontrolujte následující body:

• Zkontrolujte, zda jsou řetězová pila a baterie čisté a suché
• Sestavte rukojeť levé ruky

• Zkontrolujte napnutí řetězu. Pokud je příliš pomalý nebo příliš napjatý, zasahujte podle 
odstavce 15.4

• Naplňte olejovou nádrž podle popisu v odstavci 15.5
• Zkontrolujte, zda jsou obě pojistné matice správně utaženy
• Zkontrolujte, zda pružina krytu řetězu funguje správně

Vložte baterii do speciálního sedla motorové pily, dokud nezaklapne, a zkontrolujte, zda je zajištěna.
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12. Počáteční pracovní postupy

Před použitím tohoto nástroje noste vhodné rukavice a oděv. Před zahájením 
práce zkontrolujte nářadí a ověřte správnou funkci spínače. Řetěz by se měl po 
uvolnění spouště zastavit. Pokud spínač nefunguje správně, motorovou pilu 
nepoužívejte. Zkontrolujte, zda napětí baterie odpovídá napětí nářadí.

Po uvolnění spouště se motor zastaví, ale řetěz bude ještě několik sekund 
dobíhat. Nedotýkejte se řetězu, když je v pohybu, abyste předešli riziku zranění 
nebo zranění.

· Pevně   uchopte pilu oběma rukama.
· Ujistěte se, že řetěz a lišta nejsou v kontaktu s žádným předmětem.
· Stisknutím bezpečnostního tlačítka palcem odemknete spoušť.
· Stiskněte spoušť až na doraz, stroj se spustí.
· Nepřekračujte řezné rozměry, abyste ochránili pilu a baterii před možným poškozením.
· Neřežte větve větší, než je uvedeno v technických specifikacích.
· Uvolněte spoušť, pokud je řetěz zablokovaný, motor se zastaví.

Pozornost: v případě zablokovaného řetězu před zásahem uvolněte spoušť a vyjměte 
baterii.
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13. Pokyny pro řezání

Do práce noste vhodné oblečení, boty s protiskluzovou podrážkou.

Používejte ochranné rukavice

Používejte ochranné brýle

Nebezpečí odříznutí a vážného zranění

Pozornost!
Ve zvláštních situacích velmi těžkého používání by řetěz a rukojeť mohly dosáhnout vysokých 
teplot. S řetězovou pilou se doporučuje zacházet opatrně a používat ochranné rukavice.
Pozornost!
Pokud je řezaná větev pod napětím, lišta se může zaseknout a uživatel ztratí kontrolu nad 
pilou, což může mít za následek vážné zranění.
Nejprve proveďte odlehčovací řez (1) na tlakové straně (A), poté dělicí řez (2) na napínací 
straně (B).

• Vždy udržujte motorovou pilu v plné rychlosti.
• Neřežte pomocí konce lišty.
• Udržujte lištu svisle.
• Neustále kontrolujte, zda mazání funguje správně.
• Při přemisťování pily z jedné větve, kterou chcete řezat na druhou, uvolněte spoušť, aby se 

řetěz zastavil.
• Při používání nástroje udržujte všechny ostatní části těla v minimální vzdálenosti 15 cm od 

řetězu.
• Udržujte kolemjdoucí a ostatní osoby v minimální vzdálenosti 1,5 m.
• Nepoužívejte nářadí v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
• Po použití vyjměte baterii z řetězové pily.
• Pokud motorovou pilu nepoužíváte po dobu 10 minut, automaticky se vypne.
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Upozornění: v případě potíží při řezání zkontrolujte nabití akumulátoru a správnou 
ostrost a napnutí řetězu.

14. Údržba a čištění

Nářadí, které má být opraveno, je třeba přinést do centra služeb zákazníkům. Použití pouze 
originálních dílů zajistí správný a bezpečný provoz nářadí.

Před kontrolou, údržbou, opravou nebo čištěním nářadí odpojte akumulátor od 
nářadí, abyste předešli nebezpečí náhodného spuštění nářadí.

Pozornost!
Ve zvláštních situacích velmi těžkého používání by řetěz a rukojeť mohly dosáhnout vysokých 
teplot. S řetězovou pilou se doporučuje zacházet opatrně a používat ochranné rukavice.

Před prováděním operací na řetězu noste ochranné rukavice.

Pozornost!
Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění vyjměte baterii z řetězové pily. 
Náhodné spuštění může způsobit vážné zranění.
Častá kontrola nástroje zajistí jeho bezpečnost a spolehlivost.
• Na nářadí nestříkejte vodu a neponořujte jej, mohlo by dojít ke zkratu uvnitř nářadí.
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• Udržujte rukojeť a ventilační zařízení motoru čisté, k čištění nástroje používejte hadřík. K 
čištění nástroje nepoužívejte čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchů.

• Tělo motorové pily čistěte vlhkým hadříkem.
• Odstraňte ochranný kryt pastorku.
• Očistěte okolí pastorku a tělesa vlhkým hadříkem.
• Demontujte lištu a řetěz, jak je uvedeno v odstavci 15.2
• Vyčistěte výstup oleje (1), vstup oleje (2) a drážku zadní lišty (3) měkkým kartáčkem.

• Řetěz očistěte měkkým kartáčkem.
• Znovu nainstalujte lištu, řetěz a kryt, jak je uvedeno v odstavci 15.3

14.1. Údržba
Obecná údržba, čištění, mazání a výměna řetězu a/nebo lišty vyžadují demontáž a montáž 
řetězové pily.
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14.2. Demontáž řetězu a lišty

• Odpojte akumulátor od motorové pily.
• Pomocí dodaného imbusového klíče odšroubujte dvě pojistné matice ① a sejměte kryt ②.
• Uvolněte seřizovací šroub napnutí řetězu ③ pro uvolnění napnutí.
• Odstraňte řetěz a lištu.

14.3. Instalace řetězu a lišty

• Odpojte akumulátor od motorové pily.
• Seřiďte nastavovací šroub ③, nasaďte lištu na tělo motorové pily

④ a vložte upevňovací sloupek vodicí desky ⑤ do upevňovacího otvoru ⑥ na liště.
• Můžete použít přední nebo zadní stranu lišty.
• Vložte řetěz do drážky lišty a správný směr řetězu najdete podle šipky na krytu řetězového 

kola.
• Sestavte kryt řetězového kola a utáhněte dvě pojistné matice ①.

14.4. Napnutí řetězu
Při používání řetězové pily se řetěz zahřívá a může se natáhnout. V případě potřeby upravte 
napnutí řetězu podle specifikace.

• Odpojte akumulátor od motorové pily.
• Pomocí dodaného imbusového klíče lehce povolte dvě pojistné matice ①.
• Zašroubujte (pro zvýšení napětí) nebo vyšroubujte (pro snížení napětí) šroub pro nastavení 

napnutí řetězu ③.
• Pomocí ochranných spojů stáhněte řetěz dolů a zkontrolujte, zda jsou vodicí články řetězu 

stále viditelné do poloviny spodní části lišty.

• Pokud jsou vodicí články při stahování řetězu zcela viditelné nebo nejsou vidět vůbec, pak je 
napnutí nesprávné.

• Opakujte nastavení.
• Umístěte kryt ② a utáhněte dvě pojistné matice ①.

Pozornost!
Řetězové kolo nesmí demontovat uživatel, ale ve specializovaném středisku.
Pokud je řetězové kolo poškozené, řetězovou pilu nepoužívejte a odneste ji do specializovaného centra 
na opravu.
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14.5. Mazání
Řetězová pila je vybavena automatickým olejovým čerpadlem, které vám umožňuje udržovat řetěz 
namazaný a chlazený.
Při plnění olejové nádrže postupujte podle pokynů.

• Odpojte akumulátor od motorové pily.
• Umístěte řetězovou pilu do vodorovné polohy s uzávěrem oleje směrem nahoru.
• Očistěte víčko oleje, nádržku a okolní prostředí vlhkým hadříkem.
• Odšroubujte uzávěr oleje a sejměte jej.
• Naplňte nádrž na příslušnou úroveň a zabraňte jejímu přetékání.
• Pevně   zašroubujte víčko oleje.

Chcete-li zkontrolovat správnou funkci olejového čerpadla, zapněte motorovou pilu a zkontrolujte, 
zda na zemi dole nejsou stopy oleje.

Pokud nejsou žádné stopy oleje, zkontrolujte, zda jste doplnili nádrž.
Pokud při plné nádrži nejsou žádné stopy oleje, obraťte se na servisní středisko.

Pozornost!
Nikdy nepoužívejte motorovou pilu, pokud olejové čerpadlo nepracuje správně.

14.6. Kontrola pastorku a lišty

• Odpojte akumulátor od motorové pily.
• Pomocí dodaného imbusového klíče odšroubujte dvě pojistné matice ① a sejměte kryt ②.
• Odstraňte řetěz a lištu.
• Změřte hloubku drážky řetězového kola pomocí 

hloubkoměru.
• Pokud hloubka drážky přesahuje 0,5 mm, motorovou 

pilu nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko, aby 
vyměnila řetězové kolo.

• Změřte hloubku drážky tyče.
• Je-li hloubka menší než 1,1 mm, je-li lišta poškozena nebo je 

deformována drážka, vyměňte lištu, aby nedošlo k 
poškození řetězu a řetězové pily.
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15. Skladování

Nejdůležitější věcí, kterou je třeba mít na paměti před uskladněním řetězové pily, jsou lithium-
iontové baterie. Ujistěte se, že jsou baterie plně nabité.
Skladování baterie po dlouhou dobu s nízkou úrovní nabití poškodí baterii a zruší platnost 
záruky.

1) Ujistěte se, že je baterie plně nabitá.
2) Neskladujte zařízení v extrémně horkém nebo chladném prostředí.
3) Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, před uložením vyjměte baterii.
4) Baterie a nabíječky by měly být umístěny na bezpečném místě, aby se zabránilo vniknutí 
tepla, prachu a vlhkosti.
5) Baterie by měly být skladovány v suchém prostředí.

Doporučené skladovací teploty:
Méně než 1 měsíc

Méně než 6 měsíců

Více než 6 měsíců

-20 °C ~ +60 °C

- 10 ° C ~ +35 ° C

0 °C ~ +30 °C

• Baterie musí být udržována ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od možných hořlavých látek.
• Pro dobrou údržbu baterie ji před uskladněním plně nabijte. Při delším nepoužívání 

dobíjejte alespoň jednou za 4 měsíce.

16 Likvidace
• Vyjměte baterii z nářadí; baterii, nářadí, příslušenství a obaly likvidujte odděleně podle 

druhu materiálu.

•
• Odneste nástroj do sběrného střediska odpadu. Kovové a plastové díly lze recyklovat. 

Pro podrobné informace kontaktujte servisní středisko.

Nevyhazujte nářadí do domovního odpadu.

• Baterii nevyhazujte do domovního odpadu, nespalujte, neponořujte do vody. Při 
úniku plynu nebo kapaliny může baterie poškodit životní prostředí a zdraví.

• Před likvidací baterii zcela vybijte. Doporučuje se přelepit póly lepicí páskou, aby nedošlo 
ke zkratu. Nerozebírejte baterii.

• Zlikvidujte baterie v souladu s místními předpisy. Baterii je nutné odevzdat do sběrny odpadu 
a zlikvidovat ji ekologicky šetrným způsobem. Podrobné informace vám poskytne místní úřad 
pro likvidaci odpadu nebo naše servisní středisko.

• Ořezané větve vyhazujte do nádob k tomu určených. Nevyhazujte do domovního odpadu.
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17. Náhradní díly

Výrobce může dodat vysoce kvalitní originální náhradní díly:

• Bicí
• Nabíječka baterií
• Řetězy
V případě potřeby kontaktujte naše servisní středisko.

18. Záruka

Záruka se vztahuje na 24 měsíců pro soukromé uživatele a 12 měsíců pro profesionální uživatele. Záruka se 
vztahuje na mechanické díly, včetně baterie, nabíječky, motoru a hnacího mechanismu. Záruka pozbývá platnosti v 
následujících případech:

• Abnormální použití nástroje
• Údržba nebyla provedena způsobem uvedeným v tomto návodu k použití
• Změny nástrojů
• Poškození nástroje, i když je způsobeno omylem
• Poškození v důsledku oprav provedených nekvalifikovaným personálem
• Přírodní děje
• Nenabíjení baterie požadovanou frekvencí
• Na součásti podléhající opotřebení při běžném používání (např. řetěz, lišta) se záruka 

nevztahuje.

Záruka platí pouze pro produkty, které byly zaregistrovány prostřednictvím webových stránek do 30 dnů od 
data nákupu.
Pro více informací můžete napsat na

info@volpioriginale.it

Aktivujte si záruku na své nové elektrické nářadí prostřednictvím našich webových stránek:

http://www.volpioriginale.it/garanzia/

Kupující si musí rovněž ponechat kopii prodejního dokladu (účtenku, fakturu) a registraci 
záruky: kopii těchto dokladů je třeba doručit prodejci nebo autorizovanému opravci společně 
se strojem k opravě. V případě absence těchto dokumentů bude stroj v každém případě 
považován za bez záruky.
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19. Odstraňování problémů

Nechte nářadí opravit výhradně kvalifikovaným personálem z našich servisních středisek a jako náhradní díly 
používejte pouze originální díly.
To zajistí životnost a bezpečnost nástroje.

Problém Možná příčina

Slabá baterie

Baterie není připojena

Nápravné opatření

Nabijte baterii

Připojte bateriiMotorová pila nefunguje
Porucha
přepínač. Odešlete do servisního střediska

Uvolněné vnitřní spoje
Úkon
přerušovaný Porucha

přepínač.
Odešlete do servisního střediska

Zničený řetěz

Malé mazání

Poškozená lišta

Vyměňte řetěz

Zkontrolujte mazání 

Vyměňte lištu

Řetěz je příliš horký

Nedochází k žádnému mazání, což má za 

následek nadměrné tření
Zkontrolujte mazání

Zničený řetěz Vyměňte řetězŠpatná řezná plocha
Výsledek střihu je špatný Přečtěte si pozorně pokyny

Baterie není plně nabitá Nabijte baterii

Baterie není správně vložena 
do konektoru nabíječky 
baterie

Vložte konektor
správně

Nabíječka není správně 
připojena k elektrické 
zásuvce

Nedobíjí se. červené světlo
nabíječky

bliká

Připojte jej správně

Špinavé póly baterie 

Poškozená baterie

Poškozená nabíječka

Pulire i poli

Vyměňte baterii

Vyměňte nabíječku
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20 Prohlášení o shodě

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Původní text

já Firma
Davide a Luigi Volpi SpA

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) ITÁLIE

PROHLAŠUJE, ŽE STROJ

Název:
Chlap:

Šablona:

Motorová pila na baterie
Linka Kamikaze-Volpi

KVS2000

JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVNÍ LEGISLATIVOU UNIE:
SMĚRNICE 2006/42 / ES
SMĚRNICE 2014/30 / EU
SMĚRNICE 2014/35 / EU

Směrnice o strojních zařízeních

Směrnice o nízkém napětí o 
elektromagnetické kompatibilitě

Odkaz na příslušné použité harmonizované normy nebo odkazy na jiné technické specifikace v
ve vztahu k němuž je deklarován soulad:

UNI EN ISO 12100: 2010 
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

EN 60745-1: 2009
EN 60335-1: 2012
EN 60335-2-29: 2004
IN 62233: 2008
EN 62133: 2013

Osoba oprávněná sestavit technickou dokumentaci: 
Jméno:

Rezidence:
Davide a Luigi Volpi SpA

Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Itálie

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Casalromano, 10. ledna 2021 Právní zástupce
Eligio Volpi
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