ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

TRE2042SO
Upozornění !

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze

Upozornění!
Při práci je třeba mít nasazenou ochrannou přilbu a náušníky!
Nebezpečí !
Pozor na odskakující piliny !

Neřezat ostřím přívodní šňůru!

Nedržet jednou rukou !

Držet pilu oběma rukama !

V případě poškození přívodní šňůry je třeba zařízení
vypnout ze zásuvky!
Nepoužívat v dešti a vysoké vlhkosti!
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NAPNUTÍ

TLAK
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PŘED POUŽITÍM
Kvůli bezpečnosti je třeba před
použitím pily důkladně přečíst návod k
obsluze.

Nikdy nepoužívat zařízení v
přítomnosti dětí nebo zvířat.
 Užívat zařízení pouze ve dne
nebo při dobrém osvětlení.
Řetěz je nasměrovaný na
opačnou stranu od těla. Nikdy
nezapínat zařízení když se nachází v
jiné pozici.
Zařízení je možno používat jen
tehdy, když je řetěz nabroušený.
V průběhu používání se musí
nohy a ruce nacházet co nejdál od
řetězu.
Vyhýbat se jakéhokoliv dotýkání
řetězu.
Dávat pozor na to, aby se přívodní
šňůra nedotýkala řetězu.
Před odložením zařízení je třeba
ho vypnout a nikdy nezkoušet spustit
samotný řetěz.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
V průběhu práce je třeba se vždy
přizpůsobit doporučením výrobce a
také si důkladně přečíst níže uvedenou
bezpečnostní instrukci.
DOPLŇUJÍCI BEZPEČNOSTNÍ
INSTRUKCE K ŘETĚZOVÉ PILE
Pilu nemůžou používat děti ani
nekvalifikované osoby.
Je třeba vždy používat ochranný
oděv, který je pro práci pohodlný.
Před každým použitím je třeba
zařízení zkontrolovat.
Jestliže je zařízení poškozené,
nesmí se používat.
Jestliže je zařízení poškozené,
musí ho opravit kvalifikovaná osoba.
Nepoužívat zařízení, jestliže je
přívodní šňůra poškozená nebo
opotřebovaná.
Před použitím prodlužovací šňůry
je třeba ji vždy zkontrolovat abychom
vyloučili případné poškození nebo
opotřebování. V případě poškození je
třeba ihned odpojit šňůru ze zásuvky.

Pozor! Po vypnutí zařízení se bude
řetěz ještě pár sekund otáčet.
Používat jedině příslušenství dodané
dovozcem.
Je třeba vždy odpojit zařízení ze
zásuvky, když skončíme práci s pilou,
v průběhu údržby a když není zařízení
právě používáno.
Po používání je třeba uschovat
zařízení na bezpečném místě od
dosahu dětí.

Před použitím je třeba předvídat
bezpečnou cestu, tak abychom se
vyhnuli padajícímu stromu nebo
větvím.
Nosit ochrannou přilbu.
Nosit ochranné rukavice.
Nosit ochrannou obuv.
Při řezání stát ve stabilní poloze.
Nepoužívat k řezání v
průmyslových účelech.
Nepoužívat k řezání mladých
stromků a malých keřů.
Nikdy nepoužívat zařízení k řezání
kovových předmětů.
Nikdy nepoužívat zařízení k řezání
v zemi.

ODRAZ
Odraz se podobá pohybu směrem k
hornímu a zadnímu vedení řetězu když
řetěz nečekaně zavadí o nějaký
předmět.
Když je motor zapnutý, je třeba
zařízení držet pevně oběma rukama.
Držet pevně rukojeť.
Je třeba se plně koncentrovat na práci.
Odraz nejčastěji způsobí:
- náhodný kontakt řetězu v pohybu s
větvemi nebo jinými předměty,
- kontakt s tvrdým materiálem (např.
kov) v blízkosti nebo ve dřevě,
- tupý řetěz,
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- nesprávně napnutý řetěz,
- řez je výše než linie ramena,
- nekoncentrovanost v průběhu práce,
- nestabilní postoj,
- když je řez veden již po existujícím
předchozím řezu.

Nasadit matici a pořádně ji
utáhnout.
Před nasazováním řetězu je třeba
odpojit zařízení z el. proudu.
KONTROLA A REGULACE
NAPNUTÍ ŘETĚZU
Napnutí řetězu musí být zkontrolované
před každým použitím pily a každých
deset minut v průběhu práce.
Jemně povytáhnout řetěz (8)
z vodící lišty (7).
Řetěz je správně napnutý pokud
odskakuje, když je možné ho
pozvednout o cca. 3 mm. nad vodící
lištu (7). Řetěz nemůže být zavěšený
mezi vodící lištou a řetězem na úrovni
nižší části.
Jestliže je napnutí řetězu nesprávné je
třeba postupovat podle níže
uvedených pokynů.
Odšroubovat šroub regulace
doprava abychom napnutí zvětšili.
Odšroubovat regulační šroub
abychom zredukovali napnutí.

ELEKTRICKÉ ZABEZPEČENÍ
Je třeba zkontrolovat zda je napětí
uvedené na signalizačním plíšku
zařízení shodné s faktickým napětím
zařízení.
POPIS
Pila je určena k řezání stromů a
hrubého dřeva.
Je určena k používání pravorukými
osobami.
1 Tlačítko start/stop, hlavní úchyt
2 Tlačítko záklopky
3 Tlačítko start/stop, úchyt vodítka
4 Hlavní úchyt
5 Úchyt vodítka
6 Ochranný kryt
7 Vodící lišta
8 Řetěz
9 Olejová nádržka

Před kontrolou a regulací napnutí
řetězu nezapomenout odpojit zařízení
z el. proudu.

MONTÁŽ ŘETĚZU
Položit zařízení na stabilní desku.
Odšroubovat matici (1) a odložit ji.
Vytáhnout zajištění řetězu.
Nasadit řetěz (8) na vrchní stranu
vodící lišty (7) a řezací zuby ve směru
otáčení.
Řídit se podle šipky uvedené na
krytu.
Uschovat řetěz do zadního
vodítka a zajistit závlačkou.
Umístit vodící lištu s řetězem na
zařízení. Nasadit řetěz na hnací kolo,
vodící lištu na vrchu drážky a
závitování šroubu .
Ujistit se jestli je drážka se spínacím
šroubem v dírce .
Ujistit se jestli je řetěz správně
nasazen na vodící liště.
Napnout řetěz. Nenapínat ho moc
pevně.
Nasadit ochranný kryt řetězu.

AKTIVACE BRZDY ŘETĚZU
Před každým použitím pily je třeba
zkontrolovat správnou funkčnost brzdy
řetězu.
Popostrčit ochranu řetězu (6)
směrem k řetězu (8) abychom
aktivovali brzdu.
Popostrčit ochranu řetězu (6) ve
směru držadla (5) abychom
deaktivovali brzdu.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Připojit zařízení do správné
prodlužovací šňůry.
Sundat ochranné pouzdro pily.
Vzít zařízení oběma rukama a
držet za obě držadla. Pomůže Vám to
ovládat zařízení.
 Nikdy nepoužívat zařízení výše
než je linie ramen.

5

Zařízení je možno používat pouze
k řezání suchého dřeva.
V průběhu prvního používání
nepoužívat zařízení k řezání na koze.
Nezačínat řezat jestliže zařízení
nepracuje na maximální rychlosti a
jestliže se ozubené vodítko nedotýká
dřeva.
Vždy začínat řez na novém místě.
Nikdy neřezat v místě již provedeného
předchozího řezu.

Pak je třeba řezat po úhlopříčce pod
úhlem 45° odshora směrem dolů tak
abychom vytvořili zářez.
Pak pokračovat řezáním z druhé
strany takovým způsobem abychom se
nedostali až k prvnímu zářezu.
Umístit klín v zářezu abychom
otevřeli kmen a shodit strom.
SPOUŠTĚNÍ A VYPÍNÁNÍ
Zařízení je vybaveno dvojitým
systémem přepínání, který
znemožňuje náhodné spuštění
(uvedení do chodu).
 Abychom zařízení uvedli do
chodu je třeba přitlačit šroub
odblokování (2) bez povolování a
následně zmáčknout tlačítko.
Stop/start (1) na hlavním držadle (4).
Pak je třeba zmáčknout tlačítko
start/stop(3) na držadle vodítka (5).
Abychom uvedli zařízení do chodu
je třeba uvolnit jeden nebo dva
vypínače.

ŘEZÁNÍ KULATIN
Jestliže je to možné tak k řezání
dřeva vždy používat kozu.
Řez je třeba vždy začínat řetězem
v pohybu nasměrovaným směrem ke
dřevu.
Je třeba uvést do chodu ozubené
vodítko abychom mohli začít řezat.
Vodítko musí směřovat směrem ke
dřevu.
Technika řezu závisí na tom jakým
způsobem je kulatina podepřená.
Podepřená kulatina na celkové délce
(kulatina se nachází na zemi):
Je třeba řezat svisle směrem
nahoru.
Je třeba se přesvědčit zda se pila
nedotýká země.
Opřená o konce
(kulatina se nachází na koze určené
k řezání dřeva) :
Řezat svisle směrem nahoru do
jedné třetiny tloušťky.
 Otočit kulatinu a opřít ji o kozu tak
aby stopa řezu byla otočena směrem
nahoru.
Zahájit druhý řez směrem
k prvnímu řezu.
Opřená o konce
(kulatina je na koze určené k řezání
dřeva):
Řezat svisle směrem nahoru.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pravidelně čistit ventilační otvory.
Po každém použití je třeba očistit
vodící lištu.
Odstranit piliny ze štěrbinek vodící
lišty.
 Nanést tenkou vrstvu oleje na
vodící lištu řetězu abychom zabránili
okysličování.
Nasadit ochrannou krytku na
vodící lištu řetězu.
Před údržbou zařízení je třeba vypnout
zařízení ze zásuvky.
KONTROLA HLADINY OLEJE
Je třeba kontrolovat hladinu oleje před
každým použitím zařízení a každých
deset minut v průběhu práce.
 Položit zařízení na stabilní desku.
Počkat minutu a pak se podívat na
hladinu oleje.
Hladina oleje musí být vyšší nebo
se musí rovnat ukazateli MIN.

ŘEZÁNÍ DŘEVA
Je třeba začít řezat vodorovně do
jedné třetiny průměru kmene.
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Jestliže je hladina oleje nižší než
ukazatel MIN je třeba dolít olej.
Abychom naplnili nádržku s olejem je
třeba postupovat podle následujících
pokynů:
Odšroubovat zátku otvoru
Dolít olej
Zašroubovat zátku otvoru
BROUŠENÍ ŘETĚZU
Řetěz může brousit pouze
kvalifikovaná osoba.
Pokud chceme nabrousit řetěz je
třeba zanést zařízení k prodejci.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Napětí sítě
Frekvence sítě
Výkon
Rychlost chodu na prázdno
Délka vodící lišty řetězu
Doba brzdění řetězu
Objem nádržky na olej ml
Hmotnost kg

V230
Hz 50
2000W
12.1m/s
400 mm
< 0.15s
280ml
6 kg

LpA (zvukový tlak) dB(A)
85.9
LWA (intenzita zvuku) dB(A) 105.9
Hodnoty auditivní ochrany

25m/s2

ZÁRUKA
K vyhrazení záruky je třeba dodržovat
přiložené záruční podmínky.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jestliže se po určitém období
rozhodnete vyměnit Vaše zařízení je
třeba ho očistit od nečistot a zlikvidovat
ho shodně se závazným zákonem
ochrany prostředí.
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ZÁRUČNÍ LIST
Na tento výrobek se vztahuje 24 měsíců záruka.
Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebo
pokladního bloku.

ZÁRUČNÍ LIST
Výrobek : El. řetězová pila TRE2042 SO
Datum prodeje .................................................

Dodavatel:
M.A.T.A. Czech s.r.o.
Radlická 2485/103
150 00 Praha 5
e-mail: info@mataczech.cz

SERVIS :

Tel: 777 302 060
PM Servis – Marek Pařízek
Na barikádách 670
196 00 Praha 9
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