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TECHNISCHE DATEN
Akku-Astsäge
Leerlauf-Kettengeschwindigkeit
Sägekette Typ
Schwert
Nutzbare Schwertlänge
Kettenöl Tankinhalt
Spannung Wechselakku
Gewicht mit Akku (ohne Schneidwerkzeug und Tragegurt)
Vibrationsangaben

PC20 20V
5,0 m/s
Oregon 91PO33X
080SDEA318
200 mm/8“
70 cm³
20 V / 2,0 Ah
3,2 kg

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend ISO 22867,
Unsicherheit K = 1,5 m/s2
Schwingungsemissionswert ah

<2,5 m/s2

Geräuschinformation
Gemessen nach1) EN 60745; 2) 2000/14/ EG+2005/88/EC
Schalldruckpegel LpA1) Unsicherheit K = 3 dB (A)

74,4 dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel LWA Unsicherheit K = 2,6 dB (A)

82,5 dB (A)

2)

Garantierter Schallleistungspegel

86 dB (A)

Empfohlene Akku Typen
Empfohlene Ladegeräte

Typ LI 22 / BT20 20V
FC20 20V

Akku-Ladegerät

FC20 20V

Akku Typ

Typ LI 22 / BT20 20V

Eingangsspannung
Frequenz
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Nennaufnahmeleistung
Empfohlene Akku Typen

220 - 240 V
50/60 Hz
21 V
2A
60 W
Typ LI 22 / BT20 20V

Spannung Wechselakku
Akku Kapazität (Li-Ion)
Akku-Leistung

20 V
2,0 Ah
40 Wh

Empfohlene Ladegeräte

FC20 20V

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
WARNUNG: Der tatsächliche vorhandene Vibrationsemissionswert während der Benutzung der Maschine kann von
dem in der Bedienungsanleitung bzw. vom Hersteller angegebenen Werte abweichen. Um genau zu sein, sollte eine
Abschätzung des Belastungsgrades alle Arbeitsabschnitte während der tatsächlichen Verwendung berüchtigt werden,
z.B. die Zeiten, wann das Werkzeug ausgeschalter ist, sich im Leerlauf befindet und in der diese nicht eingesetzt
wird. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während der gesamten Arbeitszeit wesentlich gemindert werden. Bei
regelmäßiger Verwendung dieses Werkzeugs sollten Sie Antivibrationshandschuhe tragen und den Arbeitseinsatz bei
einer Umgebungstemperatur von 10°C oder weniger vermeiden. Machen Sie einen Arbeitsplan um die Verwendung
von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage zu verteilen. Sorgen Sie für eine möglichst geringe Vibration des
Gerätes durch regelmäßige Wartung und feste Teile am Gerät. Tauschen sie abgenutzte Bauteile umgehend aus.
Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und kann zum
Vergleich mit einem anderen Elektrowerkzeugs verwendet werden.
Es wurde berichtet, dass Vibrationen von handgehaltenen kraftbetriebenen Geräten bei bestimmten Personen zu
einem Zustand namens Raynaud’s Syndrom (Weißfingersyndrom) beitragen kann. Das Weißfingersyndrom ist eine
Gefäßerkrankung, bei der die kleinen Blutgefäße an den Fingern und Zehen anfallartig verkrampfen. Die betroffenen
Areale werden nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt und erscheinen dadurch extrem blass. Der häufige Gebrauch
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von vibrierenden Werkzeugen kann bei Personen, deren Durchblutung beeinträchtigt ist (z. B. Raucher, Diabetiker)
Nervenschädigungen auslösen. Wenn Sie ungewöhnliche Beeinträchtigungen bemerken, beenden Sie sofort die Arbeit
und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Langzeit- und regelmäßigen Nutzern wird daher empfohlen, den Zustand Ihrer
Hände und Finger genau zu beobachten. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise, um die Gefahren zu reduzieren:
1. Halten Sie Ihren Körper, insbesondere die Hände, gerade bei kühlem Wetter warm.
2. Machen Sie regelmäßig Pausen und bewegen Sie dabei die Hände, um die Durchblutung zu fördern.
3. Begrenzen Sie den Einsatz von hochvibrierenden Werkzeugen pro Tag und verteilen diese auf mehrere Tage. Machen
Sie sich einen Arbeitsplan, der die Vibrationsbelastung begrenzt.
4. Sorgen Sie für eine möglichst geringe Vibration des Gerätes durch regelmäßige Wartung und feste Teile am Gerät.
Tauschen sie abgenutzte Bauteile umgehend aus.
5. Wechseln Sie regelmäßig Ihre Arbeitsposition
6. Falls die Maschine öfters eingesetzt bzw. verwendet wird sollten Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung
setzten und ggf. Antivibrationszubehör (Griffe) besorgen.

SICHERHEITSHINWEISE
Benutzen Sie das Gerät erst nachdem Sie die
Betriebsanleitung aufmerksam gelesen und
verstanden haben. Machen Sie sich mit den
Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch
des Gerätes vertraut. Beachten Sie alle in der Anleitung
aufgeführten Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich
verantwortungsvoll gegenüber anderen Personen.
Der Bediener ist verantwortlich für Unfälle oder Gefahren
gegenüber Dritten.
Falls über den Anschluss und die Bedienung des Gerätes
Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an den
Kundendienst.

Allgemeine Sicherheitshinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versäumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen
können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen für die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).
1) Arbeitsplatzsicherheit
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere Personen während
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung können Sie die Kontrolle über das
Elektrowerkzeug verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
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Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss
in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verändert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden
und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko
durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in
ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines
elektrischen Schlages.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht. Um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte
oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlängerungsleitungen, die auch für den
Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer für den Außenbereich geeigneten
Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.
f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges
in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
a)
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

4)
a)

b)

c)

d)

des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz,
je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor
Sie es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerät
eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen,
kann dies zu Unfällen führen.
Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich
in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare können von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.
Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden können, vergewissern Sie
sich, dass diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefährdungen durch Staub verringern.
Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeuges
Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor
Sie Geräteeinstellungen vornehmen,
Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.
Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug
benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.

e)

f)

g)

5)
a)

b)

c)

d)

6)
a)

Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.
Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen,
ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass
die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt
ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des
Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache
in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu führen.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszuführende
Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für
andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden. Für ein
Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus
geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit
anderen Akkus verwendet wird.
Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr führen.
Halten Sie den nicht benutzten Akku fern
von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen, die eine Überbrückung der
Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen
oder Feuer zur Folge haben.
Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn
die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie
zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
Service
Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise
• Halten Sie bei laufender Säge alle Körperteile von
der Sägekette fern. Vergewissern Sie sich vor dem
Starten der Säge, dass die Sägekette nichts berührt.
Beim Arbeiten mit einer Kettensäge kann ein Moment
der Unachtsamkeit dazu führen, dass Bekleidung oder
Körperteile von der Sägekette erfasst werden.
• Halten Sie die Kettensäge immer mit Ihrer rechten
Hand am hinteren Griff und Ihrer linken Hand am
vorderen Griff. Das Festhalten der Kettensäge in
umgekehrter Arbeitshaltung erhöht das Risiko von
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Verletzungen und darf nicht angewendet werden.
• Das Elektrowerkzeug darf nur an den isolierten
Griffflächen gehalten werden, weil die Sägekette
verdeckte Leitungen berühren kann. Sägeketten, die
einen spannungsführenden Draht berühren, machen
metallene Teile des Elektrowerkzeugs spannungsführend und könnten dem Bediener einen elektrischen
Schlag versetzen.
• Tragen Sie Schutzbrille- und Gehörschutz. Weitere
Schutzausrüstung für Kopf, Hände, Beine und Füße
wird empfohlen. Passende Schutzkleidung mindert die
Verletzungsgefahr durch umherfliegendes Spanmaterial und zufälliges Berühren der Sägekette.
• Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht auf einem
Baum. Bei Betrieb einer Kettensäge auf einem Baum
besteht Verletzungsgefahr.
• Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie
die Kettensäge nur, wenn Sie auf festem, sicherem und
ebenem Grund stehen. Rutschiger Untergrund oder
instabile Standflächen wie auf einer Leiter können zum
Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrolle
über die Kettensäge führen.
• Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung
stehenden Astes damit, dass dieser zurückfedert.
Dieses gilt auch bei zurückschlagenden Ästen, wenn
diese zu Boden gefallen sind. Wenn die Spannung in
den Holzfasern freikommt, kann der gespannte Ast
die Bedienperson treffen und/oder die Kettensäge der
Kontrolle entreißen.
• Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von
Unterholz und jungen Bäumen. Das dünne Material
kann sich in der Sägekette verfangen und auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
• Tragen Sie die Kettensäge am vorderen Griff im
ausgeschalteten Zustand, die Sägekette von Ihrem
Körper abgewandt. Bei Transport oder Aufbewahrung
der Kettensäge stets die Schutzabdeckung aufziehen.
Sorgfältiger Umgang mit der Kettensäge verringert die
Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Berührung mit
der laufenden Sägekette.
• Befolgen Sie Anweisungen für die Schmierung, die
Kettenspannung und das Wechseln von Zubehör. Eine
unsachgemäß gespannte oder geschmierte Kette kann
entweder reißen oder das Rückschlagrisiko erhöhen.
• Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Öl und
Fett. Fettige, ölige Griffe sind rutschig und führen zum
Verlust der Kontrolle.
• Nur Holz sägen. Die Kettensäge nicht für Arbeiten
verwenden, für die sie nicht bestimmt ist – Beispiel:
Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum Sägen von
Metall, Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die
nicht aus Holz sind. Die Verwendung der Kettensäge
für nicht bestimmungsgemäße Arbeiten kann zu
gefährlichen Situationen führen.
• Das Gerät ist beim Berühren von Hochspannungsleitungen nicht gegen Stromschläge geschützt. Halten
Sie einen Mindestabstand von 10 m zu stromführenden Leitungen ein. Es besteht Lebensgefahr durch
Stromschlag!
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Ursachen und Vermeidung eines
Rückschlags:
Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze der
Führungsschiene einen Gegenstand berührt oder
wenn das Holz sich biegt und die Sägekette im Schnitt
festklemmt.
Eine Berührung mit der Schienenspitze kann in manchen
Fällen zu einer unerwarteten nach hinten gerichteten
Reaktion führen, bei der die Führungsschiene nach oben
und in Richtung des Bedieners geschlagen wird.
Das Verklemmen der Sägekette an der Oberkante
der Führungsschiene kann die Schiene rasch in
Bedienerrichtung zurückstoßen.
Jeder dieser Reaktionen kann dazu führen, dass
Sie die Kontrolle über die Säge verlieren und sich
möglicherweise schwer verletzen.
Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in der
Kettensäge eingebauten Sicherheitseinrichtungen.
Als Benutzer einer Kettensäge sollten Sie verschiedene
Maßnahmen ergreifen, um unfall- und verletzungsfrei
arbeiten zu können.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann
durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden:
• Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, wobei
Daumen und Finger die Griffe der Kettensäge umschließen. Bringen Sie Ihren Körper und die Arme
in eine Stellung, in der Sie den Rückschlagkräften
standhalten können. Wenn geeignete Maßnahmen
getroffen werden, kann der Bediener die Rückschlagkräfte beherrschen. Niemals die Kettensäge loslassen.
• Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung und
sägen Sie nicht über Schulterhöhe. Dadurch wird
ein unbeabsichtigtes Berühren mit der Schienenspitze
vermieden und eine bessere Kontrolle der Kettensäge
in unerwarteten Situationen ermöglicht.
• Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschriebene Ersatzschienen und Sägeketten. Falsche
Ersatzschienen und Sägeketten können zum Reißen der
Kette und/oder zu Rückschlag führen.
• Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers
für das Schärfen und die Wartung der Sägekette. Zu
niedrige Tiefenbegrenzer erhöhen die Neigung zum
Rückschlag.

Weitere Sicherheits- und
Arbeitshinweise
Stellen Sie sicher, dass alle Schutzabdeckungen, Griffe
und Krallenanschlag ordnungsgemäß befestigt und in
gutem Zustand sind.
Kontrollieren Sie den Hochentaster vor jedem Gebrauch
auf verschlissene, beschädigte (z. B. Risse im Sägeblatt),
lose oder deformierte Teile. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Personen, die die Kettensäge benutzen, sollten bei guter
Gesundheit sein. Die Kettensäge ist ein schweres Gerät,
deshalb sollte der Benutzer körperlich fit sein.
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Der Benutzer sollte aufmerksam sein, gutes
Sehvermögen, Beweglichkeit, Balance und Handfertigkeit
besitzen. Wenn irgendwelche Zweifel bestehen,
benutzen sie die Kettensäge nicht.
Fangen Sie nicht an die Maschine zu benutzen, bevor
Sie über einen sauberen Arbeitsplatz, sicheren Stand
und einen Rückzugsweg weg von dem fallenden Baum
verfügen. Nehmen Sie sich vor Abgasen, Schmieröldunst
und Sägespänen in Acht. Tragen Sie, wenn nötig, eine
Maske oder Atemgerät.
Sägen Sie keine Rebstöcke und/oder kurzes Buschwerk
(weniger als 75 mm Durchmesser).
Halten Sie die Kettensäge bei der Benutzung der
Kettensäge immer mit beiden Händen fest wobei
Daumen und Finger die Griffe der Kettensäge
umschließen. Die rechte Hand muss an dem hinteren Griff
sein und die linke Hand an dem vorderen Griff. Achten
Sie vor dem Starten der Kettensäge darauf, dass keine
Gegenstände die Sägekette berühren.
Verändern Sie Ihre Maschine nicht auf irgendeine Weise,
und verwenden Sie sie nicht, um Anbauteile oder Geräte
die nicht vom Hersteller Ihrer Kettensäge empfohlen sind
anzutreiben.
Ein Verbandskasten mit Verbandsmaterial für große
Wunden und einem Mittel, um Hilfe zu rufen (z.B.
Pfeife) sollten bei dem Benutzer sein. Ein größerer,
umfangreicherer Verbandskasten sollte in der Nähe ein.
Eine falsch gespannte Kette kann von der
Führungsschiene springen und zu schweren
Verletzungen oder zum Tod führen. Die Länge der Kette
ist von der Temperatur abhängig. Überprüfen Sie die
Kettenspannung regelmäßig.
Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise,
wie Sie mit dem Hochentaster sicher und fachgerecht
arbeiten und Gefährdungen vermeiden können. Sollte
es trotzdem zu einer Blockade zwischen dem Schnittgut
und der Sägenkette kommen dann schalten Sie diese
umgehend aus. Warten Sie bis die Sägenkette zum
Stillstand gekommen ist. Ziehen sie den Akkumulator und
ziehen schnittfeste Handschuhe an um die Blockade zu
entfernen. Falls die Führungsschien (Schwert) entfernt
werden muss folgen Sie den Anweisungen wie im Kapitel
I (Montage) beschrieben. Nach Beseitigung der Blockade
und erneuter Montage muss ein Probelauf durchgeführt
werden. Wenn hierbei Vibrationen oder mechanische
Geräusche festgestellt werden, stellen Sie die Arbeit ein
und wenden sich an einer autorisierten Servicestelle.
Sollte diese Gefährdung öfters vorkommen, empfehlen
wir eine Schulung.
Sie sollten sich mit Ihrer neuen Kettensäge vertraut
machen, indem Sie einfache Schnitte in sicher
abgestütztem Holz machen. Machen Sie das immer
dann, wenn Sie die Kettensäge längere Zeit nicht
benutzt haben. Damit die Gefahr durch bewegende Teile
verringert wird, stoppen Sie immer den Motor, entfernen
den Akku und stellen sicher, dass alle sich bewegenden
Teile gestoppt haben, bevor Sie:
• die Kettensäge reinigen oder eine Blockierung
entfernen
• die Kettensäge unbeaufsichtigt lassen
• Anbauteile montieren oder entfernen.

• die Maschine prüfen, warten oder daran arbeiten
Die Größe des Arbeitsbereichs hängt von der
durchgeführten Aufgabe, der Größe des Baums oder
des Arbeitsstücks ab. Der Benutzer muss aufmerksam
sein und alles unter Kontrolle haben, was an seinem
Arbeitsplatz passiert.
Sägen Sie nicht mit Ihrem Körper in einer Linie mit
Führungsschiene und Kette. Wenn Sie einen Rückschlag
erleben, verringert das die Chance, dass die Kette Ihren
Kopf oder Körper trifft.
Machen Sie keine Hin-und Her-Bewegungen beim Sägen,
lassen Sie die Kette die Arbeit machen. Halten Sie die
Kette scharf und versuchen Sie nicht die Kette durch den
Schnitt zu drücken.
Am Ende des Schnitts keinen Druck auf die Säge ausüben.
Seien Sie bereit die Säge zu entlasten, wenn sie das
Holz durchsägt hat. Nichtbeachtung kann zu schweren
Verletzungen führen.
Stoppen Sie die Säge nicht während des Sägevorgangs.
Lassen Sie die Säge laufen, bis sie den Sägeschnitt
beendet hat. Ein-/Ausschalter im handgeführten Betrieb
nicht festklemmen.
Vor allen Arbeiten am Gerät den Wechselakku
herausnehmen.
WARNUNG! Um die durch einen Kurzschluss verursachte
Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder
Produktbeschädigungen zu vermeiden, tauchen Sie
das Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerät
nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass
keine Flüssigkeiten in die Geräte und Akkus eindringen.
Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie
Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel
oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können einen
Kurzschluss verursachen.
Wechselakkus des Systems Typ LI 22 / BT20 20V nur mit
Ladegeräten des Systems FC20 20V laden.
Wechselakkus und Ladegeräte nicht öffnen und nur in
trockenen Räumen lagern. Vor Nässe schützen.
Überprüfen sie vor der Inbetriebnahme des
Hochentasters folgende Punkte:
- Richtiger Sitz des Schultergurtes und prüfen des
Schnelllösemechanismus
- Beschädigungen am Gerät wie z.B. Risse an der
Führungsschiene
- Korrekter Sitz der Führungsschiene
- Einbau-/ Laufrichtung, sowie einwandfreie (scharfe)
Sägekette
- Spannung der Sägenkette (bei einer neuen Kette
mehrmals prüfen und nachjustieren)
- Funktion der Kettenschmierung
Prüfen der automatischen Kettenschmierung
Montage des Schultergurts

1.

Legen Sie den Tragegurt so an, dass der Gurt über
der linken Schulter liegt (Kapitel II).
2.
Befestigen Sie den Karabinerhaken an der
Schafthalterung des Schafts (Kapitel II).
Tragen Sie den Gurt niemals diagonal über Schulter und
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Brust sondern nur auf einer Schulter, dadurch können Sie
bei Gefahr das Gerät schnell vom Körper entfernen.
Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der
automatischen Kettenschmierung, um einer Überhitzung
und damit verbundenen Beschädigung von Schwert
und Sägekette vorzubeugen. Richten Sie dazu die
Schwertspitze gegen eine glatte Oberfläche (Brett,
Anschnitt eines Baumes) und lassen Sie die Kettensäge
laufen. Wenn sich während dieses Vorgangs eine
zunehmende Ölspur zeigt, arbeitet die automatische
Kettenschmierung einwandfrei.
WARNUNG! Verletzungsgefahr!
Wenn der Schultergurt im Notfall nicht rechtzeitig gelöst
wird, kann es zu schweren Verletzungen kommen.

WARNUNG
Beachten Sie Ihre Arbeitsposition, um ein sicheres
Arbeiten zu gewährleisten. Verwenden Sie den
Hochentaster nicht von einer Leiter oder aus einer
anderen unsicheren Position. Sorgen Sie für einen
festen Stand und verwenden Sie entsprechende
Schutzkleidung. Lassen Sie sich nicht zu
unüberlegten Schnitten verleiten. Dies kann Sie
selbst und andere gefährden.

Sägen von gespanntem Holz
Gespanntes Holz ist ein Stamm, Ast, verwurzelter Stumpf
oder Schößling, der von anderem Holz unter Spannung
gebogen wird und zurückschnellt, wenn das andere Holz
geschnitten oder entfernt wird.
Bei einem gefällten Baum ist es sehr wahrscheinlich,
dass ein verwurzelter Stumpf wieder in seine aufrechte
Stellung zurückschnellt, wenn der Stamm beim Ablängen
vom Stumpf getrennt wird. Auf gespanntes Holz achten,
da dies sehr gefährlich ist.

WARNUNG
Gespanntes Holz ist gefährlich und kann den
Arbeiter treffen und zum Verlust der Kontrolle
über die Kettensäge führen. Das kann zu schweren
oder tödlichen Verletzungen des Arbeiters führen.
Das sollte von geschulten Benutzern durchgeführt
werden.
In einigen Regionen können Vorschriften die Benutzung
dieser Maschine einschränken. Lassen Sie sich von Ihrer
örtlichen Behörde beraten.
Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die mit
diesen Anweisungen nicht vertraut sind, diese Maschine
zu benutzen. Die lokale Gesetzgebung regelt das
Mindestalter des Benutzers.
Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente und
Sicherheitsvorrichtung ordnungsgemäß funktionieren.
Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn des „Aus“ Schalter
den Motor nicht stoppt.
Tragen Sie keine weite Kleidung, kurze Hosen oder
jeglichen Schmuck.
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Binden Sie lange Haare zurück, so dass diese sich über
Schulterhöhe beﬁ nden um zu verhindern, dass sie sich in
beweglichen Teilen verfangen.
Achten Sie auf geschleuderte oder fallende Objekte.
Halten Sie unbeteiligte Personen (insbesondere Kinder
und Tiere) mindestens 15m vom Arbeitsbereich fern.
Nicht bei schlechter Beleuchtung verwenden. Der
Benutzer braucht einen ungehinderten Blick auf den
Arbeitsbereich, um mögliche Gefahren zu erkennen.
Das Tragen von Gehörschutz verringert Ihre Fähigkeit
Warnungen zu hören (Warnungen oder Zurufe). Der
Benutzer muss dem Geschehen, was im Arbeitsbereich
vor sich geht ganz besondere Beachtung schenken.
Der Betrieb ähnlicher Werkzeuge in der Umgebung
erhöht das Risiko von Gehörschäden und die
Wahrscheinlichkeit, dass andere Personen Ihren
Arbeitsbereich betreten.
Halten Sie immer das Gleichgewicht. Nehmen Sie keine
abnormale Körperhaltung ein.
Überstrecken kann zu einem Verlust des Gleichgewichts
führen und die Gefahr eines Rückschlags erhöhen.
Halten Sie alle Körperteile von den sich bewegenden
Teilen fern.
Untersuchen Sie die Maschine vor der Benutzung.
Überprüfen Sie für den ordnungsgemäßen Betrieb alle
Bedienungselementen, einschließlich der Kettenbremse.
Überprüfen Sie auf lockere Befestigungselemente, stellen
Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen und Griffe
ordnungsgemäß und sicher befestigt sind. Ersetzen Sie
vor der Benutzung irgendwelche beschädigten Teile.
Verändern Sie die Maschine nicht auf irgendeine Weise
oder verwenden Teile oder Zubehör die nicht vom
Hersteller empfohlen sind.

WARNUNG
Wenn die Maschine fallen gelassen wurde oder
einen schweren Schlag erlitt oder ungewöhnlich
vibriert, stoppen sie die Maschine sofort und
überprüfen sie auf Schäden oder identifizieren
Sie die Ursache der Vibration. Jeder Schaden muß
durch eine Kundendienststelle ordnungsgemäß
repariert oder ausgetauscht werden.

Restgefahren
Selbst bei ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts
lassen sich Restgefahren nicht vollständig ausschließen.
Bei der Verwendung können folgende Risiken auftreten,
weshalb der Bediener Folgendes beachten sollte:
• Durch Vibrationen verursachte Verletzungen.
Benutzen Sie immer das richtige Werkzeug für die
Aufgabe, benutzen Sie die vorgesehenen Griffe und
schränken die Arbeitszeit und Exposition ein.
• Lärm kann zu Gehörschäden führen.
Tragen Sie einen Gehörschutz und schränken Sie die
Belastung ein.
• Verletzungen durch Kontakt mit freiliegenden Sägezähnen der Sägekette.
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• Verletzung durch weggeschleuderte Werkstücke (Holzspäne, Splitter)
• Verletzung durch Einatmen von Staub und Teilchen.
• Verletzung durch Hautkontakt mit Schmierstoff/Öl.
• Teile die von der Sägekette wegﬂiegen (Schnittgefahr/
Injektionsgefahr).
• Unvorhergesehene, abrupte Bewegungen oder Rückschlag der Führungsschiene (Schnittgefahr).

Risikoverringerung
• Vibrationen von in der Hand gehaltenen Werkzeugen
können bei einigen Personen zu einem Zustand, der
Raynaud-Syndrom genannt wird, führen. Symptome
sind u.a. Kribbeln, Taubheitsgefühl und episodische
Weißfärbung der Finger und treten normalerweise bei
Kälte auf. Man geht davon aus, dass ererbte Faktoren,
Kälte und Feuchtigkeit, Essgewohnheiten, Rauchen
und Arbeitsweise zur Entwicklung dieser Symptome
beitragen. Der Anwender kann Maßnahmen ergreifen,
um die Auswirkungen der Vibrationen möglicherweise
zu verringern:
• Halten Sie den Körper bei Kälte warm. Tragen Sie beim
Betrieb des Geräts Handschuhe, um Hände und Handgelenke warm zu halten.
• Betätigen Sie sich nach jedem Einsatz körperlich, um
den Blutkreislauf zu steigern.
• Machen Sie regelmäßig Pausen. Beschränken Sie die
Beanspruchung pro Tag.
• Schutzhandschuhe die von professionellen Kettensägenhändlern erhältlich sind, sind speziell zur Benutzung
mit Kettensägen entwickelt und bieten Schutz, sicheren
Griff und reduzieren auch den Effekt des vibrierenden
Griffs. Diese Handschuhe sollten EN 381-7 erfüllen und
CE gekennzeichnet sein.
Sollten bei Ihnen Symptome dieses Zustands auftreten,
stellen Sie unverzüglich den Betrieb ein und suchen Sie in
Hinsicht auf die Symptome einen Arzt auf.

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät darf in Wohngebieten
nach der deutschen Maschinenlärmschutzverordnung
vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an
Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb
genommen werden. Zusätzlich gilt das Betriebsverbot
zu folgenden Tageszeiten: von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr, von
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr.
Beachten Sie zusätzlich auch die landesrechtlichen
Vorschriften zum Lärmschutz!

GEFAHR
Warnung Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während
des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses
Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder
passive medizinische Implantate beeinträchtigen.
Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen
Verletzungen zu verringern, empfehlen wir
Personen mit medizinischen Implantaten Ihren Arzt
und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu
konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch laufende Sägekette.
• Hände fernhalten.
Niemals die Maschine mit beschädigter Abdeckung
oder Schutzeinrichtung bzw. ohne Abdeckung oder
Schutzeinrichtungen verwenden.
• Vor allen Einstell-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten am
Gerät den Wechselakku herausnehmen. Warten Sie, bis
alle rotierenden Teile zum Stillstand gekommen sind und
sich das Gerät abgekühlt hat.

WARNUNG
Verletzungen können durch lange Benutzung
eines Werkzeugs entstehen oder verschlimmert
werden. Machen Sie regelmäßig Pause, wenn Sie ein
Werkzeug für lange Zeit benutzen.

VORSICHT
Gehörschädigungen
Längerer Aufenthalt in unmittelbarer Nähe des
laufenden Geräts kann zu Gehörschädigungen
führen. Tragen Sie Gehörschutz.
Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät
ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive
Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten.
Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschränken
Sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu
ihrem persönlichen Schutz und Schutz in der Nähe
befindlicher Personen ist ein geeigneter Gehörschutz
zu tragen.
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Inspizieren Sie vor dem Gebrauch des Gerätes den
Arbeitsbereich. Entfernen Sie harte Gegenstände wie
Steine, Glasscherben, Draht usw., die bei Gebrauch des
Geräts weg geschleudert werden, abprallen oder auf
andere Weise Verletzungen und Schäden verursachen
können.
Benutzen Sie dieses Gerät niemals, wenn die korrekte
Ausrüstung nicht angebracht ist.
Das Gerät darf nicht benutzt werden falls es beschädigt
ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind.
Tauschen Sie abgenutzte und beschädigte Teile aus.
Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme
sämtliche Schraub- und Steckverbindungen sowie
Schutzeinrichtungen auf Festigkeit und richtigen Sitz und
ob alle beweglichen Teile leichtgängig sind.
Es ist strengstens untersagt, die an der Maschine
befindlichen Schutzeinrichtungen zu demontieren,

abzuändern oder Zweck zu entfremden oder fremde
Schutzeinrichtungen anzubringen.
Sollte das Gerät unnormal zu vibrieren beginnen,
schalten Sie den Motor ab, und suchen Sie sofort nach
der Ursache. Vibrationen sind generell eine Warnung vor
einer Betriebsstörung.
Schalten Sie bei Blockierung das Gerät sofort aus und
entfernen dann den Gegenstand.
Lagern Sie das Gerät trocken und frostgeschützt.
Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben.

TRANSPORT UND LAGERUNG
Tragen Sie vor der Lagerung immer ein wenig Öl auf die Kette auf, um Rostbildung zu vermeiden. Leeren Sie vor der
Lagerung stets den Öltank, um ein Auslaufen zu vermeiden. Stoppen Sie die Maschine, entfernen den Akkupack und
lassen das Werkzeug abkühlen, bevor Sie es einlagern oder transportieren.
Entfernen Sie alle Fremdkörper von der Maschine. Lagern Sie die Maschine an einem trockenen und gut belüfteten
Ort, der Kindern keinen Zugang bietet. Die Maschine von korrodierend wirkenden Stoffen, wie Gartenchemikalien und
Enteisungssalzen, fernhalten. Nicht im Freien lagern.
Setzen Sie den Führungsschienenschutz auf, bevor Sie die Maschine lagern oder während des Transports.
Sichern Sie die Maschine beim Transport gegen Bewegung oder Fallen, um Verletzungen an Personen und
Beschädigung der Maschine zu verhindern.
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SYMBOLE
Warnung /Achtung!

WARNUNG! Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig durch.

Vor allen Arbeiten am Gerät den
Wechselakku herausnehmen.
Schutzbrille tragen. Tragen Sie
Gehörschutz. Kopfschutz tragen.
Schutzhandschuhe tragen.
Kettensäge Sicherheitsschuhe

Elektrogeräte, Batterien/Akkus dürfen
nicht zusammen mit dem Hausmüll
entsorgt werden. Elektrische Geräte
und Akkus sind getrennt zu sammeln
und zur umweltgerechten Entsorgung
bei einem Verwertungsbetrieb
abzugeben. Erkundigen Sie sich bei
den örtlichen Behörden oder bei Ihrem
Fachhändler nach Recyclinghöfen und
Sammelstellen.
Elektrogeräte, Batterien/Akkus dürfen
nicht zusammen mit dem Hausmüll
entsorgt werden. Elektrische Geräte
und Akkus sind getrennt zu sammeln
und zur umweltgerechten Entsorgung
bei einem Verwertungsbetrieb
abzugeben. Erkundigen Sie sich bei
den örtlichen Behörden oder bei Ihrem
Fachhändler nach Recyclinghöfen und
Sammelstellen.
Geben Sie Akkus an einer AltbatterieSammelstelle ab, wo sie einer
umweltgerechten Wiederverwertung
zugeführt werden.

Warnung vor wegschleudernden Teilen
Halten Sie andere Personen fern. Sie
könnten durch weggeschleuderte
Fremdkörper verletzt werden. Der
Mindest-Sicherheitsabstand beträgt
15 m.
Halten Sie Abstand von
Hochspannungsleitungen. Es besteht
Lebensgefahr durch Stromschlag!
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen
aus und benutzen Sie es nicht in nasser
oder feuchter Umgebung.
Vor allen Einstell-, Reinigungs- und
Wartungsarbeiten am Gerät den
Wechselakku herausnehmen.
Europäisches Konformitätszeichen

20 V

Ausgangsspannung
Gleichstrom
Ausgangsstrom

86

Schallleistungspegel

Typ LI 22

Empfohlene Akku Typen
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BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die Kettensäge mit Teleskopstiel ist für
Entastungsarbeiten an Bäumen vorgesehen. Sie
ist nicht geeignet für umfangreiche Sägearbeiten
und Baumfällungen sowie zum Sägen von
anderen Materialien als Holz. Bitte beachten
Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß
nicht für den gewerblichen, handwerklichen
oder industriellen Einsatz konstruiert wurden.
Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn
das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tätigkeiten eingesetzt wird.

WARNUNG
Die Sicherheitsregeln müssen befolgt werden, wenn
diese Kettensäge benutzt wird. Lesen Sie für Ihre
eigene Sicherheit und die von Außenstehenden
diese Anweisungen, bevor Sie die Kettensäge
benutzen. Sie sollten einen professionell
organisierten Sicherheitskurs über die Benutzung,

Präventionsmaßnahmen, Erste Hilfe und Wartung
der Kettensäge besuchen. Bitte bewahren Sie die
Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

Kettensägen sind potenziell gefährliche Werkzeuge.
Unfälle mit Kettensägen führen oft zum Verlust
von Gliedmaßen oder zum Tode. Es ist nicht nur
die Kettensäge, die gefährlich ist. Fallende Äste,
umfallende Bäume, rollende Baumstämme können
töten. Krankes oder verfaultes Holz stellt eine
weitere Gefahr dar. Sie sollten Ihre Fähigkeiten, die
Aufgabe sicher zu bewältigen, abschätzen. Wenn
Sie irgendwelche Bedenken haben, überlassen Sie
die Arbeit einem professionellen Baumpﬂeger.
Halten sie den Hochentaster in einem guten
Betriebszustand, nicht ordnungsgemäße
Wartung, die Verwendung von nicht konformen
Ersatzteilen, oder Entfernung oder Modifikation
von Sicherheitseinrichtungen können zu schweren
Sach- oder Personenschäden führen.

Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allgemein gültigen Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser
Anleitung, kann der Hersteller für Schäden nicht verantwortlich gemacht werden.

WARTUNG

GEFAHR
Vor allen Einstell-, Reinigungs- und
Wartungsarbeiten am Gerät den Wechselakku
herausnehmen. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile zum
Stillstand gekommen sind und sich das Gerät abgekühlt hat.
Maschine, insbesondere Lüftungsschlitze, stets sauber
halten. Gerätekörper niemals mit Wasser abspritzen! Die
Maschine und deren Komponenten nicht mit Lösemittel,
entzündlichen oder giftigen Flüssigkeiten reinigen. Zum
Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.  
Nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwenden.
Durch den Gebrauch anderer Ersatzteile können Unfälle
für den Benutzer entstehen. Für hieraus resultierende
Schäden haftet der Hersteller nicht.
Falls Sie Zubehör oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie
sich bitte an unseren Service.
Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gepflegtes Gerät
kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. Wartungsund Pflegemängel können zu unvorhersehbaren Unfällen
und Verletzungen führen.
Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung
beschrieben wurden, nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchführen lassen.
Das Schärfen der Kette ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
Deshalb empﬁehlt der Hersteller, dass eine abgenutzte
oder stumpfe Kette durch eine neue Kette ersetzt wird,
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erhältlich bei Ihrer Kundendienststelle. Die Teilenummer
ist in der Tabelle der Produktspeziﬁkation in dieser
Bedienungsanleitung aufgeführt.
Befolgen Sie die Anweisungen zur Schmierung der Kette
und Kettenspannung und -einstellung.
Reinigen Sie die Maschine nach jeder Benutzung mit
einem weichen, trockenen Lappen.
Entfernen Sie alle Späne, Schmutz und Ablagerungen in
der Akkuaufnahme.
Überprüfen Sie Bolzen, Muttern und Schrauben immer
wieder ob alles fest angezogen ist, so dass das Produkt in
einem sicheren Zustand ist. Jedes beschädigte Teil muss
durch den autorisierten Kundendienst ordnungsgemäß
repariert oder ausgetauscht werden.

Ersatzteile
Kette 		
91P033X
Führungsschiene
080SDEA318
Die Kette muss mit einer Führungsschiene von
demselben Hersteller, entsprechend den oben
genannten Kombinationen, montiert sein

Fehlersuche
Warnung! Vor Überprüfung und Einstellarbeiten immer den Akku entfernen.
Prüfen Sie die Akku-Kapazität. Wenn der Ladezustand gering ist, kann das vermehrt zu
Blockierungen führen. Setzten Siie die Arbeit mit voll geladenem Akku fort. Die folgende
Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und beschreibt wie Sie Abhilfe schaffen können, wenn Ihre
Maschine einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie damit das Problem nicht lokalisieren und
beseitigen können, wenden Sie sich an Ihre Service-Werkstatt.
Ursache
Fehler
Hochentaster funktioniert nicht Akku leer
Akku defekt
Hochentaster arbeitet
unregelmäßig
Sägekette trocken

Kette/Führungsschiene heiß

Hochentaster rupft, vibriert
oder sägt nicht richtig

Interner Wackelkontakt
Ein-/Ausschalter defekt
Kein Öl im Tank
Entlüftung im Öltankverschluss
verstopft
Ölausflusskanal verstopft
Kein Öl im Tank
Entlüftung im Öltankverschluss
verstopft
Ölausflusskanal verstopft
Kette stumpf
Kettenspannung zu locker
Kette stumpf
Kette verschlissen
Sägezähne zeigen in die falsche
Richtung

Abhilfe
Siehe unter ,,Akku laden“
Durch unseren Fachservice
austauschen lassen.
Fachwerkstatt aufsuchen
Fachwerkstatt aufsuchen
Öl nachfüllen
Öltankverschluss reinigen
Ölausflusskanal frei machen
Öl nachfüllen
Öltankverschluss reinigen
Ölausflusskanal frei machen
Kette nachschleifen oder
ersetzen
Kettenspannung einstellen
Kette nachschleifen oder
ersetzen
Kette ersetzen
Sägekette neu montieren mit
Zähnen in korrekter Richtung

ENTSORGUNG
Wenn Ihr Gerät eines Tages unbrauchbar wird oder Sie
es nicht mehr benötigen, geben Sie das Gerät bitte auf
keinen Fall in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie es
umweltgerecht.
Geben Sie das Gerät bitte in einer Verwertungsstelle ab.
Kunststoff- und Metallteile können hier getrennt und
der Wiederverwertung zugeführt werden. Auskunft
hierzu erhalten Sie auch in Ihrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher
sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bzw.
Akkus zurückzugeben. Am Ende der Lebensdauer Ihres
Gerätes müssen die Batterien bzw. Akkus entnommen
und gesondert entsorgt werden. Sie können Ihre alten
Batterien und Akkus an den örtlichen Sammelstellen Ihrer
Gemeinde oder bei Ihrem Händler bzw. Verkaufsstelle

abgeben.
Entsorgen Sie Akkus im entladenen Zustand. Wir
empfehlen die Pole mit einem Klebestreifen zum Schutz
vor einem Kurzschluss abzudecken. Öffnen Sie den Akku
nicht.
Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht
zusammen mit dem Hausmüll!
Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über
Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugeführt werden.
Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
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Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle
Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten
Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet.
Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle
überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des

nationalen Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetzes
durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten
beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne
Elektrobestandteile.

GARANTIEBEDINGUNGEN
Für dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhängig von
den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag
gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit der
Übergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen
ist. Ausgenommen von der Garantie sind Verschleißteile,
Akkus und Schäden die durch Verwendung falscher
Zubehörteile, Reparaturen mit Nichtoriginalteilen,
Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie mutwillige
Motorüberlastung entstanden sind. Garantieaustausch

erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette
Geräte. Garantiereparaturen dürfen nur von autorisierten
Werkstätten oder vom Werkskundendienst durchgeführt
werden. Die Garantie gilt nicht bei gewerblichem
Gebrauch des Produkts. Bei Fremdeingriff erlischt die
Garantie. Die Garantie gilt nicht bei gewerblichem
Gebrauch des Produkts.
Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten
des Käufers.
Siehe Serviceadressen auf der Rückseite

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, D-64839
Münster, GERMANY, erklären in alleiniger
Verantwortung, dass das Produkt AkkuAstsäge PC20 20V auf das sich diese Erklärung
bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien
2006/42/EG (EG-Maschinenrichtlinie)
2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
2000/14/EG+ 2005/88/EG (Geräuschrichtlinie)
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)
einschließlich Änderungen entspricht. Zur sachgerechten
Umsetzung der in den EG- Richtlinien genannten
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden
folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en)
herangezogen:
EN 60745-1: 2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
AfPS GS 2014:01

Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang IV /
Richtlinie 2006/42/EG
Baumusternummer 19STW2768-01
Benannte Stelle: Nr. 0905, Intertek Deutschland GmbH,
Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Gemessener Schallleistungspegel: 86 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel: 86 dB (A)
Das Baujahr ist auf dem Typenschild aufgedruckt und
zusätzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer
feststellbar.
Münster, 2020-02-20
Matthias Fiedler
Senior Product Manager
Ikra GmbH
Aufbewahrung der technischen Unterlagen:
Matthias Fiedler, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Münster, Germany
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TECHNICAL DATA
Cordless-Chain saw
No-load chain speed
Chain
Guide bar type
Usable cutting length
Chain oil tank capacity
Battery voltage
Weight with battery (without cutting tool and shoulder strap)
Vibration details

PC20 20V
5,0 m/s
Oregon 91PO33X
080SDEA318
200 mm/8“
70 cm³
20 V / 2,0 Ah
3,2 kg

Vibration total values (triaxial vector sum) determined according to ISO 22867,
Uncertainty K = 1,5 m/s2
Vibration emission value ah

<2,5 m/s2

Noise information
Measured according to1) EN 60745; 2) 2000/14/ EG+2005/88/EC
Sound pressure level LpA1) Unsicherheit K = 3 dB (A)

74,4 dB (A)

Measured sound power level LWA Uncertainty K = 2,6 dB (A)

82,5 dB (A)

Guaranteed sound power level

86 dB (A)

Recommended battery types
Recommended charger

Typ LI 22 / BT20 20V
FC20 20V

2)

Battery Charger

FC20 20V

Battery type

Typ LI 22 / BT20 20V

Input voltage
Frequency
Output voltage
Output current
Rated input
Recommended battery types

220 - 240 V
50/60 Hz
21 V
2A
60 W
Typ LI 22 / BT20 20V

Battery voltage
Battery capacity (Li-Ion)
Battery power

20 V
2,0 Ah
40 Wh

Recommended charger

FC20 20V

Technical changes reserved.
WARNING: The declared vibration total value(s) and the declared noise emission value(s) were measured according
to a standardized test method according to EN 60745 and can be used to compare one power tool with another. The
declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly
increase the exposure level over the total working period. The vibration emission level will vary because of the ways in
which a power tool can be used and may increase above the level given in this information sheet.
The vibration emission level may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment of exposure.
An accurate estimate of the vibratory load should also take into account the times when the tool is shut down or when
it is running but not actually in use. This may significantly reduce the vibratory load over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.
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SAFETY WARNINGS
Read and understand the operating instructions
before using the appliance. Familiarise with the control
elements and how to use the appliance properly. Abide
by all the safety measures stated in the service manual.
Act responsibly toward third parties.
The operator is responsible for accidents or risks to third
parties.
In case of any doubts about connection and operation
refer please to our customer center

General Power Tool Safety Warnings
WARNING Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
Save all warnings and instructions for future
reference.
The term „power tool“ in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool and batteryoperated (cordless) power tool.
1) Work area safety
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause you
to lose control.
2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords increase
the risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
f) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
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3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will
reduce personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on
the switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power tool may
result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the
power tool in unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used.
Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.
4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which
it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off. Any power tool that cannot be
controlled with the switch is dangerous and must
be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack from the power tool before
making any adjustments, changing accessories,
or storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool. Power tools are dangerous in the hands
of untrained users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and
any other condition that may affect the power
tool’s operation. If damaged, have the power tool
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f)
g)

5)
a)

b)
c)

d)

6)
a)

repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.
Use the power tool, accessories and tool bits etc.
in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for operations
different from those intended could result in a
hazardous situation.
Battery tool use and care
Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one
type of battery pack may create a risk of fire when
used with another battery pack.
Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.
When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.
Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause irritation
or burns.
Service
Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Device-specific safety instructions
The chainsaw with telescoping arm is intended
for removing branches from trees. It is not
suitable for extensive sawing work and felling
trees or for the sawing of materials other than
wood. Please observe that our machine was not
designed for use in commercial, technical or
industrial applications. We assume no liability
if the machine is used in commercial, technical
or industrial applications or for equivalent
activities.
• Keep all parts of the body away from the saw chain
when the chain saw is operating. Before you start the
chain saw, make sure the saw chain is not contacting
anything. A moment of inattention while operating
chain saws may cause entanglement of your clothing or
body with the saw chain.
• Hold the chain saw by insulated gripping surfaces
only, because the saw chain may contact hidden
wiring. Saw chains contacting a „live“ wire may make
exposed metal parts of the chain saw „live“ and could
give the operator an electric shock.
• Always hold the chain saw with your right hand

•

on the rear handle and your left hand on the front
handle. Holding the chain saw with a reversed hand
configuration increases the risk of personal injury and
should never be done.
Wear protective glasses and ear protectors. Further,
wearing head, hand and leg protection equipment is
recommended. Adequate protective equipment will
reduce personal injury from flying debris or accidental
contact with the saw chain.
Do not work on trees with the chainsaw. There is a risk
of injury when working on a tree.
Always keep proper footing and operate the chain saw
only when standing on fixed, secure and level surface.
Slippery or unstable surfaces may cause a loss of balance
or control of the chain saw.
When cutting a limb that is under tension, be alert
for spring back. When the tension in the wood fibres is
released the spring loaded limb may strike the operator
and /or throw the chain saw out of control.
Use extreme caution when cutting brush and saplings. The slender material may catch the saw chain and
be whipped toward you or pull you off balance.
Carry the chain saw by the front handle with the
chain saw switched off and away from your body.
When transporting or storing the chain saw, always
fit the guide bar cover. Proper handling of the chain saw
will reduce the likelihood of accidental contact with the
moving saw chain.
Follow instructions for lubricating, chain tensioning and
changing accessories. Improperly tensioned or lubricated chain may either break or increase the chance for
kickback.
Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.
Cut wood only. Do not use chain saw for purposes
not intended. For example: do not use chain saw for
cutting metal, plastic, masonry or non-wood building
materials. Use of the chain saw for operations different
than intended could result in a hazardous situation.
The machine is not protected against electric shock
when coming into contact with high-voltage lines.
Maintain a minimum clearance of 10 m from currentcarrying lines. Life-threatening danger from electric shock!

Causes and operator prevention of
kickback:
Kickback may occur when the nose or tip of the guide
bar touches an object, or when the wood closes in and
pinches the saw chain in the cut.
Tip contact in some cases may cause a sudden reverse
reaction, kicking the guide bar up and back towards the
operator.
Pinching the saw chain along the top of the guide
bar may push the guide bar rapidly back towards the
operator.
Either of these reactions may cause you to lose control of
the saw which could result in serious personal injury.
Do not rely solely on the safety devices with which the
chain saw is equipped.As a chain saw user, you should
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take several steps to keep your cutting jobs free from
accident or injury.
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided
by taking proper precautions as given below:
• Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encircling
the chain saw handles, with both hands on the saw
and position your body and arm to allow you to resist
kickback forces. Kickback forces can be controlled by
the operator, if proper precautions are taken. Do not let
go of the chain saw.
• Do not overreach and do not cut above shoulder
height. This helps prevent unintended tip contact and
enables better control of the chain saw in unexpected
situations.
• Only use replacement bars and chains specified by
the manufacturer. Incorrect replacement guide bars
and chains may cause chain breakage and/or kickback.
• Follow the manufacturer’s sharpening and maintenance instructions for the saw chain. Decreasing the
depth gauge height can lead to increased kickback.

Additional Safety and Working
Instructions
Ensure all guards, handles, and spiked bumper are
properly fitted and are in good condition.
Check the pruner before each use for worn, damaged
(e.g. cracks in the saw blade), loose or deformed parts.
This ensures that the safety of the device is maintained.
Persons using the chain saw should be in good health. The
chain saw is heavy, so the operator must be physically fit.
The operator should be alert, have a good vision,
mobility, balance, and manual dexterity. If there is any
doubt, do not operate the chain saw.
Do not start using the chain saw until you have a clear
work area, secure footing, and a planned retreat path
away from a falling tree. Beware of the emission of
lubricant mist and saw dust. Wear a mask or respirator, if
required.
Do not cut vines and/or small undergrowth (less than 75
mm in diameter).
Always hold the chain saw with both hands during
operation. Use a firm grip with thumbs and fingers
encircling the chain saw handles. Right hand must be on
the rear handle and left hand on the front handle. Before
starting the chain saw, make sure the saw chain is not
contacting any object.
Do not modify the chain saw in any way or use it to power
any attachments or devices not recommended by the
manufacturer for your chain saw.
There should be a first-aid kit containing large wound
dressings and a means to summon attention (e.g., whistle)
close to the operator. A larger more comprehensive kit
should be reasonably nearby.
An incorrectly tensioned chain can jump off the guide bar
and could result in serious injury or fatality. The length of
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the chain depends on the temperature. Check the tension
frequently.
You should get used to your new chain saw by making
simple cuts on securely supported wood. Do this
whenever you have not operated the saw for some time.
To reduce the risk of injury associated with contacting
moving parts, always stop the motor, apply the chain
brake, remove the battery pack and make sure all moving
parts have come to a stop before:
• cleaning or clearing a blockage
• leaving the machine unattended
• installing or removing attachments
• checking, conducting maintenance or working on the
machine
The size of the work area depends on the job being
performed as well as the size of the tree or work piece
involved. For example, felling a tree requires a larger work
area than making other cuts, i.e., bucking cuts, etc. The
operator needs to be aware and in control of everything
happening in the work area.
Do not cut with your body in line with the guide bar and
chain. If you experience kickback, this will help prevent
the chain coming into contact with your head or body.
Do not use a back-and-forward sawing motion, let the
chain do the work. Keep the chain sharp and do not try to
push the chain through the cut.
Do not put pressure on the saw at the end of the cut. Be
ready to take on the weight of the saw as it cuts free from
the wood. Failure to do so could result in possible serious
personal injury.
Do not stop the saw in the middle of a cutting operation.
Keep the saw running until it is already removed from the
cut. Do not fix the on/off switch in the „on“ position when
using the saw hand-held.
Remove the battery pack before starting any work on the
appliance.
WARNING! To reduce the risk of fire, personal injury, and
product damage due to a short circuit, never immerse
your device, battery pack or charger in fluid or allow a
fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids,
such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach
or bleach containing products, etc., Can cause a short
circuit.
Use only System Typ LI 22 / BT20 20V chargers for
charging System FC20 20V battery packs.
Never break open battery packs and chargers and store
only in dry rooms. Keep dry at all times.
Prior to commissioning, check the following points on the
pole-mounted pruner:
- Correct position of shoulder strap and inspection of the
quick release mechanism
- Damage to the device like cracks on the guide rail
- Correct guide rail seating
- Installation/running direction of the problem-free
(sharp) saw chain
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- Saw chain tension (in case of a new chain, check and
readjust this multiple times)
- Functioning chain lubrication
Check the automatic chain lubrication
Installing the shoulder strap

1.

Position the shoulder strap so that the strap is over
the left shoulder (Chapter II).
2.
Attach the snap hook to the shaft bracket on the
shaft (Chapter II).
Position the shoulder strap so that the strap is over the
left shoulder (Chapter II).
Attach the snap hook to the shaft bracket on the shaft
(Chapter II).
Never carry the belt diagonally across your shoulders and
chest, but rather only on one shoulder, so that you can
rapidly move away from the tool in case of danger.
Regularly check the function of the automatic chain
lubrication to prevent overheating and associated
damage to the blade and saw chain. To do this, point
the tip of the sword against a smooth surface (board,
section of a tree) and let the chainsaw run. If an increasing
amount of oil becomes visible during this procedure, the
automatic chain lubrication is working properly.
WARNING! Danger of injury!
If the shoulder strap is not detached promptly in an
emergency, serious injuries can result.

WARNING
Keep your working position in mind to ensure safe
working. Do not use the pole-mounted pruner from
a ladder or other unsafe position. Ensure that you
have firm footing and use appropriate protective
clothing. Do not be tempted to make ill-considered
cuts. This can endanger yourself and others.

Cutting springpoles
A springpole is any log, branch, rooted stump, or sapling
which is bent under tension by other wood so that it
springs back if the wood holding it is cut or removed.
On a fallen tree, a rooted stump has a high potential of
springing back to the upright position during the bucking
cut to separate the log from the stump. Watch out for
springpoles—they are dangerous.

WARNING
Springpoles are dangerous and could strike the
operator, causing the operator to lose control of the
chain saw. This could result in severe or fatal injury
to the operator. This should be done by trained
users.
Some regions have regulations that restrict the use of the
machine. Check with your local authority for advice.
Never allow children or people unfamiliar with the
instructions to use the machine. Local regulations may

restrict the age of the operator.
Ensure before each use that all controls and safety
devices function correctly. Do not use the machine if the
“off” switch does not stop the motor.
Do not wear loose fitting clothing, short trousers, or
jewellery of any kind.
Secure long hair so it is above shoulder level to prevent
entanglement in moving parts.
Beware of thrown, flying, or falling objects. Keep all
bystanders, children, and animals at least 15 m away from
the work area.
Do not operate in poor lighting. The operator requires a
clear view of the work area to identify potential hazards.
Use of hearing protection reduces the ability to hear
warnings (shouts or alarms). The operator must pay extra
attention to what is going on in the work area.
Operating similar tools nearby increases both the risk
of hearing injury and the potential for other persons to
enter your work area.
Keep firm footing and balance. Do not overreach.
Overreaching can result in loss of balance and can
increase the risk of kickback.
Keep all parts of your body away from any moving part.
Inspect the chain saw before each use. Check for correct
operation of all controls, including the chain brake. Check
for loose fasteners, make sure all guards and handles are
properly and securely attached. Replace any damaged
parts before use.
Do not modify the machine in any way or use parts
and accessories which are not recommended by the
manufacturer.

WARNING
If the machine is dropped, suffers heavy impact or
begins to vibrate abnormally, immediately stop
the machine and inspect for damage or identify
the cause of the vibration. Any damage should be
properly repaired or replaced by an service station.

Residual Risk
Even when the product is used as prescribed, it is still
impossible to completely eliminate certain residual
risk factors. The following hazards may arise in use and
the operator should pay special attention to avoid the
following:
• Injury caused by vibration
Always use the right tool for the job. Use designated
handles. Restrict working time and exposure.
• Damage to hearing due to exposure to noise
Wear hearing protection and limit exposure.
• Injury caused by contact with exposed saw teeth of the
chain
• Injury caused by thrown-out pieces of the workpiece
(wood chips, splinters)
• Injury caused by dust and particles
• Injury to the skin caused by contact with lubricants
• Parts ejected from the saw chain (cutting/injection
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hazards)
• Unforeseen, abrupt movement, or kickback of the guide
bar (cutting hazards)“

Risk Reduction
• It has been reported that vibrations from handheld
tools may contribute to a condition called Raynaud’s
Syndrome in certain individuals. Symptoms may include tingling, numbness, and blanching of the fingers,
usually apparent upon exposure to cold. Hereditary
factors, exposure to cold and dampness, diet, smoking
and work practices are all thought to contribute to the
development of these symptoms. There are measures
that can be taken by the operator to possibly reduce
the effects of vibration:
• Keep your body warm in cold weather. When operating
the unit wear gloves to keep the hands and wrists
warm.

• After each period of operation, exercise to increase
blood circulation.
• Take frequent work breaks. Limit the amount of exposure per day.
• Protective gloves available from professional chain saw
retailers are designed specifically for chain saw use
which give protection, good grip and also reduce the
effect of handle vibration. These gloves should comply
with EN 381-7 and must be CE marked.
If you experience any of the symptoms of this condition,
immediately discontinue use and see your doctor.

WARNING
Injuries may be caused, or aggravated, by
prolonged use of a tool. When using any tool for
prolonged periods, ensure you take regular breaks.

TRANSPORTATION AND STORAGE
Always lightly oil the chain when storing to prevent rust. Always empty the oil tank when storing to prevent leakage.
Stop the machine, remove the battery, and allow it to cool before storing or transporting.
Clean all foreign materials from the machine. Store the machine in a cool, dry, and well-ventilated place that is
inaccessible to children. Keep away from corrosive agents, such as garden chemicals and de-icing salts. Do not store outdoors.
Fit the guide bar cover before storing the machine or during transportation.
For transportation in vehicles, secure the machine against movement or falling to prevent injury to persons or damage
to the machine.
Please observe the following: according to the German
CAUTION
Machine Noise Protection Regulation from September
2002, this device may not be operated on Sundays
Hearing damage
and Bank holidays or working days from 8pm to 7am.
A longer stay in the immediate vicinity of the
Furthermore, it is forbidden to operate the machine at the
running unit may cause hearing damage. Wear ear
following times of day: from 7 a.m. to 9 a.m., from 1 p.m.
protectors.
to 3 p.m. and from 5 p.m. to 8 p.m.
When working with the device, a certain level of noise
Please do also consider any local regulations concerning
cannot be avoided. Noisy work should be scheduled
noise protection!
for hours, during which it is allowed by statute or other
local regulations. Adhere to any applicable rest times
DANGER
and limit your working time to the necessary minimum
time. For your personal protection and the protection
Warning This power tool generates an
of people nearby, suitable hearing protection must be
electromagnetic field during operation. Under
worn.
certain circumstances, this field may affect active
or passive medical implants. To reduce the risk
of serious or fatal injury, we recommend that
individuals with medical implants consult your
physician and the manufacturer of the medical
implant before operating the machine.

WARNING
Risk of personal injury due to chainsaw in operation.
• Keep your hands in safe distance.
Never use the machine with a damaged cover or protective device or without cover or protective devices.
• Remove the battery pack before starting any adjustment,
cleaning and maintenance work on the device. Wait until
all rotating parts have stopped and the appliance has
cooled down.
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Check the work area before using the appliance.
Remove any hard objects such as stones, shards of glass,
wires, etc. that could be thrown off, knocked back or that
could otherwise cause injury or damage during appliance
operation.
Never use the appliance when the proper equipment
is not fitted.
The appliance must not be used if damaged or safety
equipment is defective. Replace any worn-out and
damaged parts.

Check all screw and plug-in connections and protective
equipment if firm and tightened properly and whether
all moving parts are running smooth whenever the
appliance is to be put into operation.
The protective equipment on the appliance is strictly
prohibited to be disassembled, changed, used in conflict
with the designation and it is prohibited to attach any
protective equipment of other manufacturers.
If the appliance starts abnormally vibrating, switch
the engine off and search for the cause immediately.
Generally, vibrations are a warning against operating
failure.
When being blocked, turn the appliance immediately off
and remove the jammed item.
The appliance must be stored in a dry place and
protected from frost.
Store idle power tools out of the reach of children and do
not allow persons unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.

= Cutting-Line (do not prin
= Cutting-Line (do not print !)
= Cutting-Line (do not print !)

SYMBOLS

38x10mm
Do not expose tools to rain. Do not use

Warning /Caution!

tools in damp or wet locations.

the battery pack before
38x10mm Remove
starting any adjustment, cleaning and
maintenance work on the device.

38x10mm
LBB 202European Conformity
Typ Mark
LI 22

WARNING! Please read the instructions
carefully before starting the machine.

20V
Protect the battery against temperatures
LBB 202
Typ LI 22
above 45°C.
2,0Ah
Remove the battery pack
before
starting any work on the
appliance.
Made in China
20V 40Wh
Protect
the battery against heat and fire.
LBB
202
Typ
LI
22
2,0Ah
Wear goggles. Wear ear protectors.
201x
Made in China
Safety
helmet
Münster, Germany
20V 40WhIkra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839
Protect
the battery against water and
www.ikra.de
moisture.
2,0Ah
201x
Wearing
safety
gloves.
40WhIkra GmbH, Schlesierstraße54,5x24,5mm
Output
voltage
36, D-64839 Münster,
Germany
Made in China

45

91

91.7x

45

45

www.ikra.de

Chain saw safety boots

20 V

Direct Current

CE 5201xx 7 Output
mmcurrent
54,5x24,5mm

91

Ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster, Germany
Input voltage / AC Current
www.ikra.de

CE 5 x 7 mm
54,5x24,5mm

Warning against thrown-off items
Do not let other persons get near due
to foreign objects being thrown off.
Minimum safe distance is 15 m.

CE 5 x 7

Warning of parts throwing away.
Keep other people away. You could
be injured by foreign objects being
thrown out. The minimum safety
distance is 15 m.

Frequency, Rated input

mm86

Typ LI 22

Sound power level

91.7x

Recommended battery types
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Do not dispose electric tools, batteries/
rechargeable batteries together with
household waste material. Electric
tools and batteries that have reached
the end of their life must be collected
separately and returned to an
environmentally compatible recycling
facility. Check with your local authority
or retailer for recycling advice and
collection point.
Do not dispose electric tools, batteries/
rechargeable batteries together with
household waste material. Electric
tools and batteries that have reached
the end of their life must be collected
separately and returned to an
environmentally compatible recycling
facility. Check with your local authority
or retailer for recycling advice and
collection point.
Deliver the batteries to a collection
centre of old batteries where they will
be recycled in an environmentally
friendly way.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE
The cordless chain saw is only intended for use outdoors.
For safety reasons, the chian saw must be adequately controlled by using two-handed operation at all times.
The chain saw is designed for cutting branches, trunks, logs, and beams of a diameter determined by the cutting length
of the guide bar. It is only designed to cut wood. It is only to be used by adults who have received adequate training on
the hazards and preventative measures/actions to be taken while using the chain saw.
Do not use the chain saw for any purpose not listed in the specified conditions of use. It is not to be used for
professional tree services. The chain saw is not to be used by children or by persons not wearing adequate personal
protective equipment and clothing.

WARNING
When using the chain saw, the safety rules must
be followed. For your own safety and that of
bystanders, you must read and fully understand
these instructions before operating the chain saw.
You should attend a professionally organized safety
course in the use, preventative actions, first-aid,
and maintenance of chain saws. Please keep these
instructions safe for later use.

WARNING
Chain saws are potentially dangerous tools.
Accidents involving the use of chain saws often
result in loss of limbs or death. It is not just the
chain saw that is the hazard. Falling branches,
toppling trees, and rolling logs can all kill. Diseased
or rotting timber poses additional hazards. You
should assess your capability of completing the task
safely. If there is any doubt, leave it to a professional
tree surgeon.

Not observing general regulations in force and instructions from this manual does not make the manufacturer liable for
damages.
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MAINTENANCE

DANGER
Remove the battery pack before starting any
adjustment, cleaning and maintenance work
on the device. Wait until all rotating parts have stopped
and the appliance has cooled down.

Replacement parts
Chain 		
91P033X
Guide Bar 		
080SDEA318
Chain must be fitted with bar from the same
manufacturer according to above combinations.

Keep the device, in particular the air vents, clean at all
times. Never spray water on the device body! Never
clean the machine and its components with solvents,
flammable or toxic liquids. Us only a damp cloth making.
Use only original accessories and original spare parts. Using
other spare parts can result in accidents/injuries of the user.
The manufacturer will not be liable for any such damage.
Please contact our service department if you need
accessories or spare parts.
Only a regularly maintained and treated appliance can
serve as a satisfactory aid. Insufficient maintenance and
care can lead to unforeseen accidents and injuries.
Repairs and works specified in these Instructions may
only be performed by qualified authorised staff.
Keep your chain saw professionally maintained and safe.
• Sharpening the chain safely is a skilled task. Therefore,
the manufacturer strongly recommends that a worn or
dull chain is replaced with a new one, available at your
service agent. The part number is available in the product
specification table in this manual.
Follow instructions for lubricating and chain tension
checking and adjustment.
After each use, clean the machine with a soft dry cloth.
Remove any chips, dirt and debris in the battery bay.
Check all nuts, bolts, and screws at frequent intervals
for security to ensure the machine is in safe working
condition. Any part that is damaged should be properly
repaired or replaced by a service station.
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Troubleshooting
Warning! Always remove the rechargeable battery before inspection and adjustment work.
Check the rechargeable battery capacity. If the charge level is low, this can lead to more
blockages. Continue working with a fully charged rechargeable battery.
The following table lists error symptoms and describes how remedial action can be taken
if your machine is not working properly. If this does not help to locate and eliminate the
problem, contact your service workshop
Cause
Pole-mounted pruner is not
working
Pole-mounted pruner is
working erratically
Saw chain is dry

Chain/guide rail hot

Pole-mounted pruner does not
pluck, vibrate or saw properly

Fault
The battery is empty

Remedy
See “Charging the rechargeable
battery“
The battery is faulty
Have it replaced by our
specialist service department.
Loose internal contact
Visit a specialist workshop
Ein-/Ausschalter defekt
Visit a specialist workshop
No oil in tank
Top up oil
Vent in the oil tank cap blocked Clean the oil tank cap
Oil outflow channel blocked
Clear the oil outflow channel
No oil in tank
Top up oil
Vent in the oil tank cap blocked Clean the oil tank cap
Oil outflow channel blocked
Clear the oil outflow channel
The chain is blunt
Resharpen or replace the chain
Chain tension too loose
Adjust chain tension
The chain is blunt
Resharpen or replace the chain
The chain is worn
Replace the chain
Saw teeth point in the wrong
Refit saw chain with teeth in
direction
correct direction

DISPOSAL
If your device should become useless somewhere in the future or you do not need it any longer, do not dispose of the
device together with your domestic refuse, but dispose of it in an environmentally friendly manner.
Please dispose of the device itself at an according collecting/recycling point. By doing so, plastic and metal parts can
be separated and recycled. Information concerning the disposal of materials and devices are available from your local
administration.
Batteries are not to be put into the rubbish. As a consumer you are legally obliged to return used batteries and
accumulators. At the end of the duration of your apparatus, the batteries or accumulators have to be taken from the
apparatus, disposing of them separately. You have the possibility of delivering your old batteries and accumulators to
the local collecting points of your municipality or to your dealer or to the distribution centers.
Dispose of the batteries when discharged. We recommend applying an adhesive tape on the poles to protect them
against short circuit. Never open the battery.
Do not dispose of electric tools together with household waste material!
DIn observance of European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its
implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be
collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
Recycling alternatives to request for return:
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If the ownership of the electronic device is relinquished,
the owner of the device is under obligation to ensure its
proper recycling instead of returning it. For this purpose,
the old device can also be left with a collection facility
that disposes of it in line with the national Recycling and

Waste Act. This does not concern the accessories and
tools without electronic components provided along
with the old devices.

WARRANTY
For this tool, the company provides the end user independently from the retailer‘s obligations resulting
from the purchasing contract - with the following
warranties:
The warranty period is 24 months beginning from
the hand-over of the device which has to be proved
by the original purchasing document. Wearing parts,
rechargeable batteries and defects caused by the use
of non fitting accessories, repair with parts that are not
original parts of the manufacturer, use of force, strokes
and breaking as well as mischievous overloading of
the motor are excluded from this warranty. Warranty
replacement does only include defective parts, not
complete devices. Warranty repair shall exclusively
be carried out by authorized service partners or by
the company‘s customer service. In the case of any
intervention of not authorized personnel, the warranty
will be held void. The warranty shall not apply to
commercial use of the product.

All postage or delivery costs as well as any other
subsequent expenses will be borne by the customer.
See service addresses on the back side
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
We, ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster,
declare under our sole responsibility that the Battery
Pruning Saw PC20 20V to which this declaration relates
correspond to the relevant basic safety and health
requirements of Directives
2006/42/EC (EC Machinery directive)
2014/30/EU (EMC directive)
2000/14/EC+ 2005/88/EC (noise directive)
2011/65/EU (RoHS directive)
For the relevant implementation of the safety and health
requirements mentioned in the Directives, the following
standards and/or technical specifcation(s) have been
respected:
EN 60745-1: 2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
AfPS GS 2014:01

Conformity assessment method to annex IV / Directive
2006/42/EC
Model validation number 19STW2768-01
Notified Body: Nr. 0905, Intertek Deutschland GmbH,
Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Measured sound power level: 86 dB (A)
Guaranteed sound power level: 86 dB (A)
The year of manufacture is printed on the nameplate and
can be additionally retrieved via the consecutive serial
number.
Münster, 2020-02-20
Matthias Fiedler
Senior Product Manager
Ikra GmbH
Maintenance of technical documentation:
Matthias Fiedler, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Münster, Germany
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TECHNICKÁ DATA
Akumulátorová řetězová pila
Řetězová rychlost v nezatíženém stavu
Pilový řetěz typ
Lišta
Použitelná řezná délka
Kapacita nádrže řetězového oleje
Napětí výměnného akumulátoru
Hmotnost s akumulátorem (bez řezného nástroje a ramenního popruhu)
Údaje o vibraci

PC20 20V
5,0 m/s
Oregon 91PO33X
080SDEA318
200 mm/8“
70 cm³
20 V / 2,0 Ah
3,2 kg

Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné ve smyslu ISO 22867,
Nejistota K = 1,5 m/s2
Hodnota vibračních emisí ah

< 2,5 m/s2

Informace o hluku
Změřeno podle1) EN 60745; 2) 2000/14/ EG+2005/88/EC
Hladina akustického tlaku LpA1) Nejistota K = 3 dB (A)

74,4 dB (A)

Naměřená hladina akustického výkonu LWA Nejistota K = 2,6 dB (A)

82,5 dB (A)

Zaručená hladina akustického výkonu

86 dB (A)

Doporučené typy akumulátoru
Doporučené nabíječky

Typ LI 22 / BT20 20V
FC20 20V

2)

Nabíječka

FC20 20V

Typ baterie

Typ LI 22 / BT20 20V

Vstupní napětí

220 - 240 V

20 V

Frekvence

50/60 Hz

Výstupní napětí
Výstupní proud
Jmenovitý příkon
Doporučené typy akumulátoru

21 V
2A
60 W
Typ LI 22 / BT20 20V

Napětí výměnného
akumulátoru
Kapacita akumulátoru
(Li-Ion)
výkon

40 Wh

Doporučené nabíječky

FC20 20V

2,0 Ah

Technické změny vyhrazeny.
VAROVÁNÍ: Deklarovaná celková hodnota (hodnoty) vibrací a deklarovaná hodnota (hodnoty) emisí hluku byly měřeny
podle standardizované zkušební metody podle EN 60745 a mohou být použity ke srovnání jednoho elektrického
nástroje s jiným. Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické
nářadí používá pro jiné účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To
může značně zvýšit zatížení chvěním během celé pracovní doby. Skutečná hladina vibrací se může v závislosti na typu a
způsobu použití lišit od hodnoty uváděné v těchto pokynech.
Hladina vibrací se může použít pro vzájemné porovnání elektrických přístrojů.
Hodí se i pro předběžné posouzení zatížení vibracemi.
Kvůli přesnému odhadu zatížení vibracemi v průběhu určité pracovní doby by se měly zohlednit rovněž časy, ve
kterých je přístroj vypnutý nebo sice běží, ale ve skutečnosti není v nasazení. To může značně redukovat objem zatížení
vibracemi v průběhu celé pracovní doby.
Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba
elektrického nářadí a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.
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SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Přístroj použijte teprve po pozorném přečtení
a porozumění návodu k obsluze Seznamte se s
ovládacími prvky a správným použitím přístroje.
Dodržujte všechny v návodu uvedené bezpečnostní
pokyny. Chovejte se zodpovědně vůči třetím osobám.
Obsluha je odpovědná za nehody či nebezpečí vůči
třetím osobám.
Pokud máte o zapojení a obsluze přístroje pochybnosti,
obraťte se na zákaznický servis.

Všeobecná bezpečnostní upozornění
pro elektrické nářadí
VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a instrukce.Zanedbání při dodržování
varovných upozornění a pokynů mohou mít za
následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo
těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do
budoucna uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem
„elektronářadí“ se vztahuje na elektronářadí
provozované na el. síti (se síťovým kabelem) a na
elektronářadí provozované na akumulátoru (bez
síťového kabelu).
1) Bezpečnost pracovního místa
a) Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře
osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní
oblasti mohou vést k úrazům.
b) S elektronářadím nepracujte v prostředí
ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé
kapaliny, plyny nebo prach. Elektronářadí vytváří
jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
c) Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí
daleko od Vašeho pracovního místa. V případě
nepozornosti můžete ztratit kontrolu nad nářadím.
2) Elektrická bezpečnost
a) Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem
upravena. Společně s elektronářadím s ochranným
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové
zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky
snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy,
jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Jeli Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí
vody do elektronářadí zvyšuje nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
d) Nepoužívejte přívodní kabel mimo určený účel.
Nikdy ho nepoužívejte na nošení, tahání ani na
vytáhnutí elektrického nářadí ze zásuvky. Zajistěte,
aby se přívodní kabel nedostal do blízkosti
horkého tělesa, oleje, ostrých hran ani do blízkosti
pohybujících se částí. Poškozené nebo spletené
kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
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e)

f)

3)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

4)
a)

b)
c)

Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku,
použijte pouze takové prodlužovací kabely,
které jsou vhodné pro venkovní použití. Použití
prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití
venku, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí
ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.
Nasazení proudového chrániče snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a
přistupujte k práci s elektronářadím rozumně.
Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Moment nepozornosti při použití elektronářadí
může vést k vážným poraněním.
Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné
brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako
jsou respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv,
ochranná helma nebo chrániče uší, v závislosti na
typu a použití elektrického přístroje, snižuje riziko
úrazů.
Zabraňte náhodnému uvedení do provozu.
Ujistěte se, že je elektrický přístroj vypnut dříve,
než jej připojíte ke zdroji napájení a/nebo baterii,
zvednete nebo ponesete. Máte li při nošení
elektronářadí prst na spínači nebo pokud stroj
připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést
k úrazům.
Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací
nástroje nebo šroubováky. Klíč na matice nebo klíč
připojený k otáčivému dílu elektrického nářadí může
vést k poranění osob.
Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si
bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím
můžete elektronářadí v neočekávaných situacích
lépe kontrolovat.
Noste vhodný oděv. Nenoste široký oděv a šperky.
Vlasy, oděv a rukavice držte v bezpečné vzdálenosti
od pohyblivých částí. Volný oděv, dlouhé vlasy
nebo šperky mohou být zachyceny rotujícími díly.
Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky,
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.
Použití odsávání prachu může snížit ohrožení
prachem.
Svědomité zacházení a používání elektronářadí
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správné
elektrické nářadí pro Váš druh práce. S vhodným
elektronářadím budete pracovat v udané oblasti
výkonu lépe a bezpečněji.
Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je
vadný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout
je nebezpečné a musí se opravit.
Zástrčku vytáhněte ze zásuvky a/nebo baterii
vyjměte před seřizováním přístroje, výměnou
příslušenství nebo odložením přístroje. Toto
preventivní opatření zabraňuje neúmyslnému
spuštění ručního elektrického nářadí.
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d) Uchovávejte nepoužívané elektrické nářadí mimo
dosah dětí. Nenechte elektrické nářadí používat
osobám, které s ním nejsou seznámeny nebo
nečetly tyto pokyny. Elektronářadí je nebezpečné,
je-li používáno nezkušenými osobami.
e) Pečujte o elektrické přístroje. Kontrolujte, zda
pohyblivé části přístroje bezvadné fungují a
neváznou, zda nejsou prasklé či poškozené tak,
že je negativně ovlivněna funkce elektrického
přístroje. Poškozené části nechte před použitím
přístroje opravit. Mnoho úrazů bylo způsobeno
nedostatečnou údržbou elektrického nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými
hranami se méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.
g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství,
nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů.
Respektujte přitom pracovní podmínky a
prováděnou činnost. Použití elektronářadí pro
jiné než určující použití může vést k nebezpečným
situacím.
5) Svědomité zacházení a používání akumulátorového nářadí
a) Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce,
která je doporučena výrobcem. Pro nabíječku,
která je vhodná pro určitý druh akumulátorů,
existuje nebezpečí požáru, je-li používána s jinými
akumulátory.
b) Do elektronářadí používejte pouze k tomu určené
akumulátory. Použití jiných akumulátorů může vést
k poraněním a požárům.
c) Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo
kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby
nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou
způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty
akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo
požár.
d) Při špatném použití může z akumulátoru vytéci
kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném
kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud kapalina
vnikne do očí, navštivte navíc i lékaře. Vytékající
akumulátorová kapalina může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
6) Servis
a) Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze
kvalifikovaným odborným personálem a pouze s
originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, že
bezpečnost stroje zůstane zachována.

Bezpečnostní pokyny specifické pro zařízení

Řetězová pila s vysouvací násadou je určena k
prořezávání stromů. Není vhodná k rozsáhlému
řezání a kácení stromů, ani k řezání jiných
materiálů než dřeva. Uvědomte si prosím, že naše
nářadí podle svého určení není konstruováno pro
živnostenské, řemeslné ani průmyslové použití.
Výrobce za nářadí neručí, když se používá v
živnostenských, řemeslných nebo průmyslových
provozech a obdobných činnostech.
• Při provozu řetězové pily uchovávejte všechny části
těla dál od řetězové pily. Před spuštěním řetězové pily
se ujistěte, že řetěz pily se ničeho nedotýká. Moment
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nepozornosti při provozu řetězových pil může způsobit
zapletení se vašeho oblečení nebo těla do řetězu pily.
Držte řetězovou pilu pouze za izolované uchopovací
plochy, protože řetěz pily může zasáhnout skryté
vedení. Řetězy pily, které se dotýkají „živého“ vedení,
mohou vystavené kovové části řetězové pily udělat
„živými“ a mohou způsobit úraz elektrickým proudem
pracovníkovi obsluhy.
Vždy držte řetězovou pilu pravou rukou na zadní
rukojeti a levou rukou na přední rukojeti. Držení
řetězové pily s konfigurací opačně položených rukou
zvyšuje riziko zranění osob a nikdy by se to tak nemělo
dělat.
Noste ochranné brýle a chrániče uší. Dále se
doporučuje nosit pomůcky na ochranu hlavy, rukou a
nohou. Přiměřené ochranné prostředky snižují zranění
osob způsobené létáním úlomků nebo náhodným
kontaktem s řetězem pily.
S řetězovou pilou nepracujte na stromě. Pracujete-li
na stromě, vzniká nebezpečí úrazu.
Vždy dodržujte správné postavení a používejte
řetězovou pilu pouze v případě, pokud stojíte na
pevném, bezpečném a rovném povrchu. Kluzké nebo
nestabilní povrchy mohou způsobit ztrátu rovnováhy
nebo kontroly nad řetězovou pilou.
Při řezání větve, která je pod napětím, buďte opatrní z
důvodu odpružení. Když se uvolní napětí v dřevěných
vláknech, může větev zatížená pružením udeřit pracovníka obsluhy a / nebo vyrazit řetězovou pilu mimo
kontrolu.
Při řezání tenkých větví a malých stromků buďte
obzvlášť opatrní. Tenký materiál může zachytit řetěz
pily a šlehnout směrem k vám nebo vás vyvést z
rovnováhy.
Noste řetězovou pilu za přední rukojeť s vypnutou
řetězovou pilou a dále od vašeho těla. Při přepravě
nebo skladování řetězové pily vždy zasuňte kryt
vodicí lišty. Správné zacházení s řetězovou pilou sníží
pravděpodobnost náhodného kontaktu s pohybujícím se
řetězem pily.
Dodržujte pokyny pro mazání, napínání řetězu a výměnu
příslušenství. Nesprávně napnutý nebo namazaný řetěz
se může buď přetrhnout nebo může zvýšit šanci na
zpětný vrh.
Udržujte rukojeti suché, čisté a bez oleje a mastnoty.
Mastné, olejové rukojeti jsou kluzké, což způsobuje
ztrátu kontroly.
Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte řetězovou pilu na
neschválené účely. Například: nepoužívejte řetězovou
pilu na řezání kovových, plastových, zdících nebo
nedřevěných stavebních materiálů. Použití řetězové
pily na provoz, který je odlišný od schváleného provozu,
může vést k nebezpečné situaci.
Stroj není při styku s vedením vysokého napětí
chráněný proti úrazům elektrickým proudem. Udržujte
vzdálenost minimálně 10 m od vedení elektrického
proudu. Nebezpečí života zasažením elektrickým
proudem!
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Příčiny a prevence zpětného vrhu
pracovníka obsluhy:
Ke zpětnému vrhu může dojít, když se přední část anebo
špička vodicí lišty dotkne nějakého předmětu, nebo když
se dřevo sevře a uzavře řetěz pily v řezu.
Při kontaktu špičky může v některých případech dojít k
náhlé zpětné reakci, vyražení vodicí lišty směrem vzhůru a
vzad k pracovníkovi obsluhy.
Sevření řetězu pily podél horní části vodicí lišty může
zatlačit vodicí lištu rychle dozadu směrem k pracovníkovi
obsluhy.
Každá z těchto reakcí může způsobit, že ztratíte nad pilou
kontrolu, což může mít za následek vážné zranění osob.
Nespoléhejte se výhradně na bezpečnostní prvky
zabudované do řetězové pily. Jako uživatel řetězové pily
byste měli udělat několik kroků, aby byla vaše práce při
řezání bez nehod anebo zranění.
Zpětný vrh je výsledkem nesprávného použití přístroje a/
nebo nesprávných provozních postupů anebo podmínek
a je možno se mu vyhnout tím, že přijmete náležitá
opatření uvedená níže:
• Zachovejte pevný úchyt pomocí palců a ostatních prstů
obklopujících rukojeti řetězové pily, s oběma rukama na
pile a s polohou vašeho těla a rukou, která vám umožní
odolávat silám zpětného vrhu. Síly zpětného vrhu může
kontrolovat pracovník obsluhy, pokud se provedou
vhodná opatření. Nikdy řetězovou pilu nepusťte.
• Nepřesáhněte a neřežte nad výškou ramen. To
pomáhá zabránit neúmyslnému kontaktu špičky lišty a
umožňuje lepší kontrolu řetězové pily v neočekávaných
situacích.
• Používejte pouze výměnné lišty a řetězy specifikované výrobcem. Nesprávné výměnné vodicí lišty a
řetězy mohou způsobit přetržení řetězu a/nebo zpětný
vrh.
• Dodržujte pokyny výrobce pro ostření a údržbu
řetězu pily. Omezovače hloubky řezu, které jsou příliš
nízké, mohou vést k tendenci na vznik zpětného vrhu.

Další bezpečnostní a pracovní pokyny
Zajistěte, aby byly všechny ochranné kryty, rukojeti a
ozubený doraz správně namontovány a byly v dobrém
stavu.
Před každým použitím zkontrolujte, zda díly pily nejsou
opotřebované, poškozené (např. Praskliny v pilovém listu,
zda nejsou uvolněné nebo zdeformované. Tím je zajištěna
bezpečnost zařízení.
Osoby používající řetězovou pilu by měly být v dobrém
zdravotním stavu. Řetězová pila je těžká, takže pracovník
obsluhy musí být fyzicky v dobré kondici.
Pracovník obsluhy by měl být ostražitý, mít dobrý zrak,
pohyblivost, rovnováhu a manuální zručnost. Pokud
existují pochybnosti, nepoužívejte řetězovou pilu.
Nezačínejte používat řetězovou pilu, dokud nebudete
mít čistý pracovní prostor, bezpečné postavení a
naplánovanou ústupovou cestu pryč od padajícího
stromu. Dávejte pozor na vypouštění mazací mlhy a
vystřelování pilin. Pokud je to nutné, noste masku nebo
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respirátor.
Neřežte révu a/nebo malý podrost (méně než 75 mm v
průměru).
Vždy držte řetězovou pilu během provozu oběma
rukama. Používejte pevný úchyt pomocí palců a ostatních
prstů obklopujících rukojeti řetězové pily. Pravá ruka musí
být na zadní rukojeti a levá ruka na přední rukojeti. Před
spuštěním řetězové pily se ujistěte, že řetěz pily se ničeho
nedotýká.
Neupravujte řetězovou pilu žádným způsobem ani
nepoužívejte pro vaši řetězovou pilu příslušenství nebo
zařízení, která nejsou schválena výrobcem.
Měla by být k dispozici v blízkosti pracovníka obsluhy
souprava první pomoci obsahující velké obvazy na rány a
prostředky pro vyvolání pozornosti (např. píšťalka). Větší
komplexní sada by měla být v rozumné blízkosti.
Nesprávně napnutý řetěz může vyskočit z vodicí lišty a
způsobit vážná poranění nebo smrt. Délka řetězu závisí
na teplotě. Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu.
Měli byste se seznámit se svou novou řetězovou pilou
tím, že uděláte jednoduché řezy v bezpečně podepřeném
dřevě. Dělejte to vždy i poté, co delší dobu nepoužíváte
řetězovou pilu. Abyste snížili riziko poranění při kontaktu
s pohyblivými částmi, vždy zastavte motor, aktivujte
brzdu řetězu, vyjměte akumulátor a ujistěte se, že
všechny pohyblivé části se zastavily před:
• čištěním nebo odstraněním zablokování
• zanecháním stroje bez dozoru
• instalací nebo odstraněním příslušenství
• kontrolou, prováděním údržby nebo prací na stroji
Velikost pracovního prostoru závisí na vykonávaném
úkolu, jakož i na velikosti příslušného stromu nebo
obrobku. Například uříznutí stromu vyžaduje větší
pracovní prostor jako provádění jiných řezů, t.j.
zkracovacích řezů, atd. Pracovník obsluhy si musí být
vědom všeho, co se děje v pracovním prostoru a mít to
pod kontrolou.
Neřežte v pozici, kdy je vaše tělo v jedné linii s vodicí
lištou a řetězem. Pokud dojde k zpětnému vrhu, pomůže
to zabránit tomu, aby řetěz přišel do kontaktu s vaší
hlavou nebo tělem.
Nepoužívejte při řezání pohyb vpřed a vzad, nechte řetěz
vykonat svou práci. Udržujte řetěz ostrý a nepokoušejte
se tlačit na řetěz během řezu.
Nevyvíjejte tlak na pilu na konci řezu. Buďte připraveni
zachytit hmotnost pily, když už řeže mimo dřeva. Selhání
v tomto může mít za následek vážné zranění osob.
Nezastavujte pilu uprostřed operace řezání.
Nechte pilu běžet, dokud není úplně ven z řezu. Při
ručním vedení pily nearetujte vypínač.
Před zahájením veškerých prací na řetězové pile vyjměte
výměnný akumulátor.
VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko požáru, zranění osob a
poškození výrobku v důsledku zkratu, nikdy neponořujte
Vaše zařízení, akumulátorový článek nebo nabíječku do
kapaliny a zabraňte jí, aby do nich vnikla. Korozivní nebo
vodivé kapaliny, jako je mořská voda, některé průmyslové
chemikálie a bělidla nebo produkty obsahující bělidlo,
atd., mohou způsobit zkrat.
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Akumulátor systému Typ LI 22 / BT20 20V nabíjejte
pouze nabíječkou systému FC20 20V .
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte,
skladujte je v suchu, chraňte před vlhkem.
Před uvedením vyvětvovací pily na tyči do provozu
zkontrolujte následující body:
- Správné usazení ramenního popruhu a rychloodepínací
mechanismus
- Poškození přístroje, jako např. trhliny na vodicí liště
- Správné usazení vodicí lišty
- Směr montáže a chodu a bezvadný stav (ostrost)
pilového řetězu
- Napnutí pilového řetězu (u nového řetězu provádějte
kontrolu a seřízení častěji)
- Funkce mazání řetězu
Kontrola automatického mazání řetězu
Montáž ramenního popruhu

1.

Nosný popruh nasaďte tak, aby popruh vedl přes
levé rameno (kapitola II).
2.
Karabinu upevněte na držák stopky (kapitola II).
Pás nikdy nemějte diagonálně přes rameno a hruď, vždy
pouze na jednom ramenu, díky tomu můžete v případě
nebezpečí přístroj rychle oddálit od těla.
Pravidelně kontrolujte funkci automatického mazání
řetězu, abyste předešli přehřátí a s tím spojeného
poškození lišty a pilového řetězu. Hrot lišty za tímto
účelem namiřte proti hladkému povrchu (prkno, naříznutí
kmene) a nechte řetězovou pilu běžet. Pokud se objeví
narůstající olejová stopa, pracuje automatické mazání
řetězu bezchybně.
VÝSTRAHA! Nebezpečí poranění!
Pokud ramenní popruh v případě nouze včas neuvolníte,
může dojít k těžkým zraněním.

VAROVÁNÍ
Dbejte na svou pracovní polohu, abyste zajistili
bezpečnou práci. Nepoužívejte odvětvovač z
žebříku nebo jiné nestabilní polohy. Zajistěte si
stabilní postoj a používejte odpovídající ochranný
oděv. Nenechte se zlákat k nerozvážným řezům. To
může ohrozit jak vás, tak ostatní.

Řezání napjatého dřeva

VAROVÁNÍ
Napjatá dřeva jsou nebezpečná a mohou udeřit do
pracovníka obsluhy, což způsobí, že ztratí kontrolu
nad řetězovou pilou. Mohlo by to vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění pracovníka obsluhy. Toto
by měli provádět vyškolení uživatelé.
V některých regionech může být používání tohoto stroje
omezeno předpisy. Nechte si poradit na svém místně
příslušném úřadě.
Nikdy nedovolte používat tento stroj dětem nebo
osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Místní
legislativa upravuje minimální věk uživatele.
Před každým použitím se ujistěte, že všechny ovládací
prvky a všechna bezpečnostní zařízení fungují správně.
Stroj nepoužívejte, pokud spínač „vyp“ nezastaví motor.
Nenoste volné oblečení, krátké kalhoty nebo šperky
jakéhokoliv druhu.
Zabezpečte dlouhé vlasy tak, aby byly nad úrovní ramen,
aby se zabránilo jejich zamotání v pohyblivých částech.
Dejte si pozor na odhazované, létající nebo padající
předměty. Všechny okolostojící osoby, děti a zvířata držte
ve vzdálenosti nejméně 15 m od pracovního prostoru.
Nepracujte při slabém osvětlení. Pracovník obsluhy
potřebuje jasný pohled na pracovní prostor k identifikaci
potenciálních nebezpečí.
Používání ochrany sluchu snižuje schopnost slyšet
varování (výkřiky nebo poplachy). Pracovník obsluhy
musí věnovat zvýšenou pozornost tomu, co se děje v
pracovním prostoru.
Používání podobných nástrojů v blízkosti zvyšuje riziko
poškození sluchu a potenciál pro vstup dalších osob do
pracovního prostoru.
Udržujte pevné postavení a rovnováhu. Nedělejte
přesahy.
Dělání přesahů může mít za následek ztrátu rovnováhy a
může zvýšit riziko zpětného vrhu.
Udržujte všechny části vašeho těla mimo jakékoliv
pohybující se části.
Před každým použitím zkontrolujte řetězovou pilu.
Zkontrolujte správnou funkčnost všech ovládacích
prvků včetně brzdy řetězu. Zkontrolujte, zda upevňovací
prostředky nejsou uvolněné, zda jsou všechny ochranné
kryty a rukojeti správně a bezpečně připojeny. Před
použitím odstraňte jakékoliv poškozené části.
Neupravujte stroj žádným způsobem ani nepoužívejte

Napjaté dřevo je kmen, větev, zakořeněný pařez nebo
výhonek, který je ohnutý pod napětím jiným dřevem
a rychle se vrátí zpět, když se jiné dřevo řeže nebo
odstraňuje.
Při kácení stromu je velmi pravděpodobné, že zakořeněný
pařez se rychle vrátí zpět do své vzpřímené polohy, když
se kmen oddělí při zkracování délky od pařezu. Dávejte
pozor na napjaté dřevo, protože je velmi nebezpečné.
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části a příslušenství, které nejsou doporučeny výrobcem.

VAROVÁNÍ
Pokud stroj spadne na zem, utrpí silný náraz nebo
začne neobvykle vibrovat, okamžitě zastavte stroj
a zkontrolujte poškození nebo identifikujte příčinu
vibrací. Jakékoliv poškození by mělo být řádně
opraveno nebo vyměněno servisní stanicí.

Zbývající rizika
Dokonce ani při řádném používání výrobku podle
předpisů se nedají zcela vyloučit zbývající rizika. Při
používání mohou vzniknout následující rizika, a proto by
obsluha měla dodržovat následující pokyny:
• Zranění způsobeno vibracemi
Vždy používejte správný nástroj pro daný úkol.
Používejte určené rukojeti. Omezte pracovní dobu a
expozici.
• Poškození sluchu v důsledku expozice hluku
Používejte ochranu sluchu a omezujte expozici.
• Zranění způsobeno kontaktem s odkrytými pilovými
zuby řetězu
• Zranění způsobeno vyvrženými kusy obrobku (dřevěné
třísky, úlomky)
• Zranění způsobeno prachem a částicemi
• Zranění kůže způsobeno kontaktem s mazivy
• Části vyvržené z řetězu pily (nebezpečí pořezání/
vstřikování)
• Nepředvídatelný, náhlý pohyb nebo zpětný vrh vodicí
lišty (nebezpečí pořezání)

Snížení rizika
• Byla vydána zpráva o tom, že vibrace z ručních nástrojů
mohou přispět ke vzniku stavu nazývaného Raynaudův
syndrom u některých jedinců. Příznaky mohou zahrnovat brnění, znecitlivění a blednutí prstů, obvykle zřejmé
po expozici chladu. Zdá se, že dědičné faktory, expozice
účinkům chladu a vlhkosti, dieta, kouření a pracovní
postupy přispívají k rozvoji těchto příznaků. Existují
opatření, která může pracovník obsluhy přijmout pro
snížení účinků vibrací:
• Mějte své tělo v teple i v chladném počasí. Během práce
používejte rukavice, abyste udržovali ruce a zápěstí v
teple.
• Po každé pracovní operaci si trochu zacvičte na zvýšení
krevního oběhu.
• Dělejte si časté pracovní přestávky. Omezte množství
expozice za den.
• Ochranné rukavice, které jsou k dispozici od profesionálních maloobchodníků s řetězovými pilami, jsou
navrženy speciálně pro použití řetězové pily a poskytují
ochranu, dobré uchopení a také snižují vliv vibrací rukojeti. Tyto rukavice by měly vyhovovat normě EN 381-7 a
musí mít označení CE.
Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z příznaků tohoto
stavu, ihned přerušte používání a navštivte svého lékaře.

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

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

POZOR
Poškození sluchu
Delší pobyt v bezprostřední blízkosti běžícího
přístroje může způsobit poškození sluchu.
Používejte chrániče sluchu.
Při používání tohoto přístroje se nedá předejít určitému
hlukovému zatížení. Práce spojené s intenzivním
hlukovým zatížením provádějte v dovolených a k tomu
určených časech. Dodržujte doby klidu a trvání práce
omezte na nejnutnější dobu. K vaší osobní ochraně a
ochraně osob, které se nacházejí v blízkosti, používejte
vhodnou ochranu sluchu.
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Mějte prosím na paměti: Toto zařízení nesmí být provozováno v obytných zónách v souladu s německým
nařízením o hluku z provozu strojních zařízení ze září
2002 o nedělích a svátcích a v pracovních dnech od 20:00
hodin do 7:00 hodin. Dodatečně platí zákaz provozu v
následující denní dobu: od 7:00 hodin do 9:00 hodin, od
13:00 hodin do 15:00 hodin a od 17:00 do 20:00 hodin.
Ochrana proti hluku Dodržujte při uvedení do provozu
regionální předpisy.

NEBEZPEČÍ
Varování Toto elektrické nářadí generuje během
provozu elektromagnetické pole. Toto pole může

CS ČEŠTINA
za určitých okolností narušit funkci aktivních
nebo pasivních lékařských implantátů. Aby se
snížilo riziko vážného nebo smrtelného úrazu,
doporučujeme osobám s lékařskými implantáty,
aby věc konzultovali se svým lékařem a výrobcem
zdravotnického implantátu, než budou obsluhovat
stroj.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění od běžícího pilového řetězu.
• Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti.
Nikdy nepoužívejte stroj s poškozeným krytem nebo
ochranným zařízením, resp. bez krytu nebo ochranných
zařízení.
• Před zahájením jakýchkoliv úprav, čištění a údržby na
zařízení vyjměte akumulátorový článek. Počkejte, až se
všechny rotující díly zastaví a přístroj vychladne.

Před používáním přístroje zkontrolujte pracovní
prostor. Odstraňte tvrdé předměty jako kameny, střepy
skla, drát atd., které by se mohly při používání přístroje
vymrštit, odrazit nebo jiným způsobem způsobit zranění
nebo škody.
Nikdy nepoužívejte přístroj, když není umístěno
správné vybavení.
Přístroj se nesmí používat, pokud je poškozený nebo jsou
vadná bezpečnostní zařízení. Opotřebené a poškozené
díly vyměňte.
Před každým uvedením do provozu zkontrolujte všechny
šroubové a zásuvné spoje, a rovněž ochranná zařízení z
hlediska pevnosti a správného utažení a lehkosti chodu
všech pohyblivých dílů.
Ochranná zařízení, která se nachází na stroji, je striktně
zakázáno demontovat, měnit, používat v rozporu s jejich
určením nebo připevňovat ochranná zařízení jiných
výrobců.
Pokud začne agregát nezvykle vibrovat, vypněte motor a
ihned vyhledejte příčinu. Vibrace jsou obecně varováním
před provozní poruchou.
Při zablokování okamžitě vypněte přístroj, a potom
odstraňte předmět.
Přístroj skladujte v suchu a chraňte před mrazem.
Uchovávejte nepoužívané elektrické nářadí mimo dosah
dětí. Nenechte elektrické nářadí používat osobám, které s
ním nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.

SYMBOLY
Výstraha před odmrštěnými předměty
Z důvodu vymršťování cizích těles
nepouštějte do blízkosti jiné osoby.
Minimální bezpečnostní odstup činí
15 m.

Varování /Pozor!

VAROVÁNI! Před uvedením přístroje
do provozu si pečlivě pročtěte návod k
používání.

Uchovávejte mimo dosah vedení
vysokého napětí. Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!

Před zahájením veškerých prací
na řetězové pile vyjměte výměnný
akumulátor.

Přístroj nevystavujte dešti a
nepoužívejte v mokrém či vlhkém
prostředí.
Před zahájením jakýchkoliv úprav,
čištění a údržby na zařízení vyjměte
akumulátorový článek.

Noste ochranné brýle. Používejte
chrániče sluchu. Bezpečnostní přilba
Používejte ochranné rukavice.
Noste bezpečnostní obuv pro
řetězovou pilu

Značka shody dle evropských směrnic

20 V

86

Výstupní napětí
Stejnosměrný proud
Zaručená hladina akustického výkonu
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Typ LI 22

Doporučené typy akumulátorů
Elektrická zařízení, baterie/akumulátory
se nesmí likvidovat společně s
odpadem z domácností. Elektrická
zařízení, baterie/akumulátory je
třeba sbírat odděleně a odevzdat je v
recyklačním podniku na ekologickou
likvidaci. Na místních úřadech nebo
u vašeho specializovaného prodejce
se informujte na recyklační podniky a
sběrné dvory.
Elektrická zařízení, baterie/akumulátory
se nesmí likvidovat společně s
odpadem z domácností. Elektrická
zařízení, baterie/akumulátory je
třeba sbírat odděleně a odevzdat je v
recyklačním podniku na ekologickou
likvidaci. Na místních úřadech nebo
u vašeho specializovaného prodejce
se informujte na recyklační podniky a
sběrné dvory.
Dejte baterie do sběrny starých baterií,
kde budou recyklovány šetrně k
životnímu prostředí.

OBLAST VYUŽITÍ
Akumulátorová řetězová pila je určena pouze pro použití venku.
Z bezpečnostních důvodů musí být řetězová pila dostatečně kontrolována pomocí neustálého obouručního provozu.
Řetězová pila je určena k řezání větví, kmenů, kulatiny a trámů s průměrem určeným řeznou délkou vodicí lišty. Je
určena pouze k řezání dřeva. Mají ji používat pouze dospělí, kteří absolvovali odpovídající školení o nebezpečích a
preventivních opatřeních/krocích, které je třeba provést během používání řetězové pily.
Nepoužívejte řetězovou pilu na žádné jiné účely než ty výše uvedené. Nesmí se používat v rámci profesionální péče o
stromy. Řetězovou pilu nesmí používat děti ani osoby, které nenosí potřebné osobní ochranné prostředky a oblečení.

VAROVÁNÍ
Při používání této řetězové pily je třeba dodržovat
bezpečnostní pravidla. Pro svou vlastní bezpečnost
a bezpečnost třetích osob si před použitím řetězové
pily přečtěte tyto pokyny. Měli byste absolvovat
profesionálně organizovaný kurz o bezpečném
používání, preventivních opatřeních, první pomoci
a údržbě řetězové pily. Prosím, uschovejte si pokyny
pro pozdější použití.

VAROVÁNÍ
Řetězové pily jsou potenciálně nebezpečné
nástroje. Nehody spojené s použitím řetězových pil
často vedou ke ztrátě končetin nebo k smrti. Avšak
nejen řetězová pila představuje nebezpečí. Padající
větve a stromy a valící se kulatina mohou zabíjet.
Nemocí napadené nebo hnilobné dřevo představuje
další nebezpečí. Měli byste posoudit svou
schopnost bezpečně dokončit úkol. Pokud existují
nějaké pochybnosti, nechte to na profesionálního
ošetřovatele stromů.

Při nedodržení ustanovení z obecně platných předpisů a ustanovení z tohoto návodu nelze výrobce činit odpovědným
za škody.
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ÚDRŽBA

NEBEZPEČÍ
Před zahájením jakýchkoliv úprav, čištění a údržby
na zařízení vyjměte akumulátorový článek.
Počkejte, až se všechny rotující díly zastaví a přístroj vychladne.
Udržujte stroj, zejména větrací otvory, vždy v čistém
stavu. Těleso přístroje nikdy neostřikujte vodou! Pro
čištění přístroje a jeho součástí nepoužívejte ředidla,
hořlavé nebo toxické kapaliny.
Používejte jen originální příslušenství a originální
náhradní díly. Používáním jiných náhradních dílů mohou
vzniknout nehody/ úrazy pro uživatele. Za z toho
vyplývající škody výrobce neručí.
Potřebujete-li příslušenství nebo náhradní díly, obraťte se
prosím na náš servis.
Jen pravidelně udržovaný a ošetřovaný přístroj může být
uspokojivou pomůckou. Nedostatečná údržba a péče
může vést k nepředvídaným nehodám a úrazům.
Opravy a práce, nepopsané v tomto návodu, smí provést
jen kvalifikovaný autorizovaný personál.

Hledání závad

Mějte svou řetězovou pilu profesionálně udržovanou a
bezpečnou. • Bezpečné naostření řetězu je úkol vyžadující
dovednosti. Proto výrobce důrazně doporučuje, aby byl
opotřebovaný nebo tupý řetěz nahrazen novým, dostupným
u vašeho servisního zástupce společnosti . Číslo dílu je k
dispozici v tabulce specifikací výrobku v této příručce.
Postupujte podle pokynů na mazání a kontrolu a
nastavení napnutí řetězu.
Po každém použití stroj vyčistěte měkkým suchým
hadříkem.
Odstraňte všechny třísky, nečistoty a úlomky v úložišti
baterie.
Kontrolujte všechny matice a šrouby v pravidelných
intervalech z hlediska bezpečnosti, abyste zajistili, že stroj je
v bezpečném provozním stavu. Kterákoliv poškozená část by
měla být řádně opravena nebo vyměněna servisní stanicí.

Náhradní díly
Řetěz 91P033X
Vodící lišta 080SDEA318
Řetěz musí být vybaven lištou od stejného výrobce
podle výše uvedených kombinací.

Výstraha! Před kontrolou a nastavováním vždy odstraňte akumulátorovou baterii.
Zkontrolujte kapacitu akumulátorové baterie. V případě, že je stav nabití nízký, může to vést ke zvýšenému výskytu
uvíznutí. V práci pokračujte s plně nabitou akumulátorovou baterií.
Následující tabulka zobrazuje známky závad a popisuje, jak lze provést nápravu, pokud váš stroj někdy nepracuje
správně. Pokud nemůžete problém takto lokalizovat a odstranit, obraťte se na svou servisní dílnu.

Příčina
Vyvětvovací pila nefunguje

Vyvětvovací pila pracuje
Nepravidelně
Suchý pilový řetěz

Horký řetěz/vodicí lišta

Vyvětvovací pila vykonává
trhavý pohyb, vibruje nebo
neřeže správně

Závada
Náprava
Akumulátorová baterie je
Viz „Nabíjení akumulátorové baterie“
prázdná
Akumulátorová baterie je vadná Nechte ji vyměnit v našem odborném
servisu.
Uvolněný kontakt uvnitř
Vyhledejte odbornou dílnu
Vadný vypínač
Vyhledejte odbornou dílnu
V nádržce není olej
Doplňte olej
Ucpané odvzdušnění uzávěru
Vyčistěte uzávěr olejové nádržky
olejové nádržky
Ucpaný výstupní kanál oleje
Uvolněte výstupní kanál oleje
V nádržce není olej
Doplňte olej
Ucpané odvzdušnění uzávěru
Vyčistěte uzávěr olejové nádržky
olejové nádržky
Ucpaný výstupní kanál oleje
Uvolněte výstupní kanál oleje
Tupý řetěz
Nabruste nebo vyměňte řetěz
Příliš volně napnutý řetěz
Nastavte napnutí řetězu
Tupý řetěz
Nabruste nebo vyměňte řetěz
Opotřebený řetěz
Vyměňte řetěz
Pilové zuby jsou v nesprávném Pilový řetěz znovu namontujte tak, aby
zuby byly ve správném směru
směru
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LIKVIDACE
Když váš přístroj jednoho dne doslouží, nebo jej již
nebudete potřebovat, v žádném případě přístroj
neodhazujte do domovního odpadu, nýbrž jej zlikvidujte
ekologicky.
Prosíme, abyste přístroj odevzdali v pověřené sběrně k
ekologické likvidaci. Zde je možné separovat plastové
a kovové díly a postoupit je k opětovnému zpracování.
Informace k tomuto tématu obdržíte na správě Vaší obce
nebo města.
Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel
jste ze zákona povinen odevzdávat použité baterie resp.
akumulátory na k tomu určených místech. Na konci
životnosti přístroje musí být baterie resp. akumulátory
vyjmuty a likvidovány separátně. Vaše staré baterie a
akumulátory můžete odevzdávat v místních sběrnách
nebo u Vašeho prodejce resp. v prodejním místě.
Akumulátory likvidujte ve vybitém stavu. Doporučujeme
přelepit póly lepící páskou, aby byly chráněné proti
zkratu. Nikdy akumulátor neotevírejte.
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Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního
odpadu!

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o nakládání s
použitými elektrickými a elektronickými zařízeními
a odpovídajících ustanovení právních předpisů
jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí musí sbírat
odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky
šetrné recyklaci.
Recyklace jako alternativa vůči požadavku na zpětné
zaslání:
Pokud se vlastník elektrického zařízení rozhodne ho
zbavit, je alternativně namísto zpětného zaslání povinen
být součinný při likvidaci v souladu s předpisy. Staré
zařízení lze odevzdat i na sběrném místě, které provádí
likvidaci ve smyslu vnitrostátní recyklace a zákona o
odpadech. Netýká se to částí příslušenství připojených
k starým zařízením a pomocných prostředků bez
elektrických součástí.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Nezávisle od závazku prodejce vyplývajícího z kupní
smlouvy vůči konečnému odběrateli poskytujeme na
toto elektrické zařízení následující záruku:
Záruční doba je 24 měsíců a začíná předáním, které
je třeba prokázat originálním pokladním dokladem.
Záruka se nevztahuje na díly podléhající rychlému
opotřebení, baterií a na škody vzniklé v důsledku
používání nesprávného příslušenství a oprav za použití
ne originálních dílů a v důsledku použití násilí, úderu

nebo rozbití a svévolného přetížení motoru. V rámci
záruky se provádí pouze výměna defektních dílů, a ne
kompletních přístrojů. Opravy v záruce smějí provádět
pouze autorizované opravny nebo podnikový servis. V
případě cizích zásahů záruka zaniká. Záruka neplatí při
komerčním využívání produktu.
Porto, zasilatelské jakož i následné náklady nese kupující.
Viz servisní adresy na zadní straně

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster,
tímto prohlašujeme ve výhradní odpovědnosti, že
produkty AKU prořezávací pila PC20 20V na které
se toto prohlášení vztahuje, odpovídají příslušným
bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnice ES
2006/42/ES (směrnice o strojích)
2014/30/EU (směrnice o elektromagnetické
slučitelnosti)
2000/14/ES+ 2005/88/ES (směrnice o hluku.)
2011/65/EU (směrnice o RoHS)
Při řádné aplikaci bezpečnostních a zdravotních
požadavků, uvedených ve jmenovaných směrnicích
ES, byly využity následující normy a / nebo technické
specifikace:
EN 60745-1: 2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
AfPS GS 2014:01

Řízení k prohlášení o shodě podle přílohy IV / směrnice
2006/42/ES
Číslo modelu 19STW2768-01
Uvedené místo: Nr. 0905, Intertek Deutschland GmbH,
Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Naměřená hladina akustického výkonu: 86 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu: 86 dB (A)
Rok výroby je vytisknut na typovém štítku a dodatečně se
dá zjistit podle pokračujícího sériového čísla.
Münster, 2020-02-20
Matthias Fiedler
Senior Product Manager
Ikra GmbH
Umístění technické dokumentace:
Matthias Fiedler, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Münster, Germany
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Slovenčina
SK SLOVENČINA

TECHNICKÉ ÚDAJE
Akumulátorová reťazová píla
Reťazová rýchlosť v nezaťaženom stave
Pílová reťaz
Použiteľná rezná dĺžka
Lišta
Kapacita nádrže reťazového oleja
Napätie výmenného akumulátora
Hmotnosť s akumulátorom (bez rezného nástroja a ramenného popruhu)
Údaje o vibráciach

PC20 20V
5,0 m/s
Oregon 91PO33X
200 mm/8“
080SDEA318
70 cm³
20 V / 2,0 Ah
3,2 kg

Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet troch smerov) zistené v zmysle ISO 22867,
Neistota K = 1,5 m/s2
Hodnota vibračných emisií ah

< 2,5 m/s2

Informácia o hluku
Merané podľa1) EN 60745; 2) 2000/14/ EG+2005/88/EC
Hladina akustického tlaku LpA1) Neistota K = 3 dB (A)

74,4 dB (A)

Nameraná hladina akustického výkonu LWA Neistota K = 2,6 dB (A)

82,5 dB (A)

2)

Garantovaná hladina akustického výkonu

86 dB (A)

Odporúčané typy akumulátorov
Odporúčané nabíjačky

Typ LI 22 / BT20 20V
FC20 20V

Nabíjačka

FC20 20V

Typ akumulátora

Typ LI 22 / BT20 20V

Vstupné napätie

220 - 240 V

20 V

Frekvencia

50/60 Hz

Výstupné napätie
Výstupný prúd
Menovitý príkon
Odporúčané typy akumulátorov

21 V
2A
60 W
Typ LI 22 / BT20 20V

Napätie výmenného
akumulátora
Kapacita akumulátora
(Li-Ion)
výkon

40 Wh

Odporúčané nabíjačky

FC20 20V

2,0 Ah

Technické zmeny vyhradené.
VAROVANIE: Deklarované celkové hodnoty vibrácií a deklarované hodnoty emisií hluku boli merané v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou podľa EN 60745 a môžu sa použiť na porovnanie jedného elektrického nástroja
s druhým. Uvedená úroveň vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie
používa pre iné aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií
líšiť. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiť. Hladina vibrácií sa zmení
zodpovedajúc nasadeniu elektrického nástroja a môže v mnohých prípadoch ležať nad hodnotou uvádzanou v týchto
pokynoch.
Hladina vibrácií sa môže použiť na vzájomné porovnanie elektrických prístrojov.
Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania.
Kvôli presnému odhadu zaťaženia od vibrácií počas určitej pracovnej doby by sa mali zohľadniť tiež tie časy, v ktorých
je prístroj vypnutý alebo síce beží, ale v skutočnosti nie je v nasadení. Toto môže značne redukovať objem zaťaženia od
vibrácií v priebehu celej pracovnej doby.
Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad: údržba
elektrického náradia a vložených nástrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných postupov.
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ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prístroj použite až po pozornom prečítaní a
porozumení návodu na obsluhu. Oboznámte sa s
ovládacími prvkami a správnym použitím prístroja.
Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v
návode. Správajte sa zodpovedne voči tretím osobám.
Obsluha je zodpovedná za nehody či nebezpečenstvo
voči tretím osobám.
Ak máte o zapojení a obsluhe prístroja pochybnosti,
obráťte sa na zákaznícky servis.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia
pre elektrické náradie
VAROVANIE Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a inštrukcie.Zanedbanie dodržiavania
Výstražných upozornení a pokynov uvedených v
nasledujúcom texte môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké
poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné
pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v
nasledujúcom texte sa vzťahuje ne ručné elektrické
náradie napájané zo siete (s prívodnou šnúrou) a na
ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou
batériou (bez prívodnej šnúry).
1) Bezpečnosť na pracovisku
a) Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre
osvetlené. Neporiadok a neosvetlené priestory
pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.
b) Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom
výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé
kvapaliny, plyny alebo horľavý prach. Ručné
elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli
prach alebo pary zapáliť.
c) Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám,
aby sa počas používania ručného elektrického
náradia zdržiavali v blízkosti pracoviska. V prípade
nepozornosti môžete stratiť kontrolu nad náradím.
2) Elektrická bezpečnosť
a) Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického
náradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku
v žiadnom prípade nijako nemeňte. S uzemneným
elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne
zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné
zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
povrchovými plochami, ako sú napr. rúry,
vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Keby
by bolo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko
zásahu elektrickým prúdom.
c) Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a
vlhkosti. Vniknutie vody do ručného elektrického
náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
d) Nepoužívajte prívodný kábel mimo určený účel.
Nikdy ho nepoužívajte na nosenie, ťahanie ani
na vyberanie elektrického náradia zo zásuvky.
Zabezpečte, aby sa prívodný kábel nedostal do
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e)

f)

3)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

4)

blízkosti horúceho telesa, oleja, ostrých hrán ani
do blízkosti pohybujúcich sa častí. Poškodené
alebo zauzlené prívodné káble zvyšujú riziko zásahu
elektrickým prúdom.
Keď pracujete s elektrickým náradím vonku,
používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú
vhodné na používanie vo vonkajšom prostredí.
Použitie kábla, ktorý je vhodný na používanie
vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu
elektrickým prúdom.
Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického
náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný
spínač pri poruchových prúdoch. Použitie
ochranného spínača pri poruchových prúdoch
znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k
práci s ručným elektrickým náradím pristupujte
s rozumom. Nepracujte s ručným elektrickým
náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď
ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní
náradia za následok vážne poranenia.
Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy
ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných
pomôcok, ako sú respirátor, protišmyková
bezpečnostná obuv, ochranná helma alebo chrániče
uší, v závislosti od typu a použitia elektrického
prístroja, znižuje riziko úrazov.
Zabráňte náhodnému uvedeniu do prevádzky.
Uistite sa, že je elektrický prístroj vypnutý, skôr
ako ho pripojíte k zdroju napájania a/alebo batérii,
zdvihnete alebo ponesiete. Ak budete mať pri
prenášaní ručného elektrického náradia prst na
vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte
na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok
nehodu.
Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho
nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky.
Maticový kľúč alebo kľúč pripojený k rotujúcej časti
elektrického náradia môže spôsobiť poranenia osôb.
Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela.
Zapezpečte si pevný postoj, a neprestajne
udržiavajte rovnováhu. Takto budete môcť ručné
elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie
kontrolovať.
Noste vhodný odev. Nenoste široký odev a
šperky. Vlasy, odev a rukavice držte v bezpečnej
vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľný odev, dlhé
vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi
dielmi.
Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať
odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie
prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a
správne používané.
Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na
zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia
prachom.
Starostlivé používanie ručného elektrického
náradia a manipulácia s ním
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Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správne
elektrické náradie pre Váš druh práce. Pomocou
vhodného ručného elektrického náradia budete
pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu
výkonu náradia.
Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie,
ktoré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už
nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba
ho zveriť do opravy odborníkovi.
Zástrčku vytiahnite zo zásuvky a/alebo batériu
vyberte pred nastavovaním prístroja, výmenou
príslušenstva alebo odložením prístroja. Toto
preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému
spusteniu ručného elektrického náradia.
Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte
mimo dosahu detí. Nedovoľte osobám, ktoré nie
sú oboznámené s náradím alebo s týmito pokynmi,
aby pracovali s elektrickým náradím. Ručné
elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho
používajú neskúsené osoby.
Starajte sa o elektrické prístroje. Kontrolujte, či
pohyblivé časti prístroja bezchybne fungujú a
neviaznu, či nie sú prasknuté alebo poškodené tak,
že je negatívne ovplyvnená funkcia elektrického
prístroja. Poškodené časti nechajte pred použitím
prístroja opraviť. Veľa úrazov bolo spôsobených
nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo
ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými
hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a
ľahšie sa dajú viesť.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo,
nasadzovacie nástroje a pod. v súlade s týmito
pokynmi. Zohľadnite pritom pracovné podmienky
a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie
ručného elektrického náradia na iný účel ako na
predpísané použitie môže viesť k nebezpečným
situáciám.
Starostlivé používanie akumulátorového ručného
elektrického náradia a manipulácia s ním
Akumulátory nabíjajte len v takých nabíjačkách,
ktoré odporúča výrobca akumulátora. Ak sa
používa nabíjačka, určená na nabíjanie určitého
druhu akumulátorov, na nabíjanie iných
akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Do elektrického náradia používajte len
príslušné určené akumulátory. Používanie iných
akumulátorov môže mať za následok poranenie a
nebezpečenstvo požiaru.
Nepoužívané akumulátory neuschovávajte tak, aby
mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami,
mincami, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými
drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli
spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi
kontaktmi akumulátora môže mať za následok
popálenie alebo vznik požiaru.
Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní
vytekať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto
opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z
akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu
očí vyhľadajte aj lekára. Unikajúca kvapalina z

akumulátora môže mať za následok podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
6) Servisné práce
a) Ručné elektrické náradie dávajte opravovať
len kvalifikovanému personálu, ktorý používa
originálne náhradné súčiastky. Tým sa zabezpečí, že
bezpečnosť náradia zostane zachovaná.

Bezpečnostné pokyny špecifické pre
prístroj
Reťazová píla s teleskopickou rukoväťou je
určená na orezávanie konárov stromov. Nie
je vhodná na rozsiahle piliarske práce, výrub
stromov a na pílenie iných materiálov ako je
drevo. Nezabudnite, že náš prístroj nie je určený
a konštruovaný na komerčné, remeselné alebo
priemyselné použitie. Ak bude prístroj použitý v
komerčných, remeselných alebo priemyselných
podnikoch, ako aj na podobné činnosti,
nepreberáme zaň žiadnu záruku.
• Pri prevádzke reťazovej píly uchovávajte všetky časti
tela ďalej od reťazovej píly. Pred spustením reťazovej
píly sa uistite, že reťaz píly sa ničoho nedotýka. Moment
nepozornosti pri prevádzke reťazových píl môže
spôsobiť zapletenie sa vášho oblečenia alebo tela do
reťaze píly.
• Držte reťazovú pílu len za izolované uchopovacie
plochy, pretože reťaz píly môže zasiahnuť skryté vedenie. Reťaze píly, ktoré sa dotýkajú „živého“ vedenia,
môžu vystavené kovové časti reťazovej píly urobiť
„živými“ a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom
pracovníkovi obsluhy.
• Vždy držte reťazovú pílu pravou rukou na zadnej
rukoväti a ľavou rukou na prednej rukoväti. Držanie
reťazovej píly s konfiguráciou opačne položených rúk
zvyšuje riziko zranenia osôb a nikdy by sa to tak nemalo
robiť.
• Noste ochranné okuliare a ochranu sluchu. Odporúča sa
nosiť i ďalšie ochranné pomôcky pre hlavu, ruky, nohy
a chodidlá. Primerané ochranné prostriedky znižujú
zranenie osôb spôsobené lietaním úlomkov alebo
náhodným kontaktom s reťazou píly.
• S reťazovou pílou nepracujte na strome. Ak pracujete
na strome, vzniká nebezpečenstvo úrazu.
• Vždy dodržujte správne postavenie a používajte
reťazovú pílu iba v prípade, ak stojíte na pevnom,
bezpečnom a rovnom povrchu. Klzké alebo nestabilné
povrchy môžu spôsobiť stratu rovnováhy alebo kontroly
nad reťazovou pílou.
• Pri rezaní konára, ktorý je pod napätím, buďte
opatrní z dôvodu odpruženia. Keď sa uvoľní napätie
v drevených vláknach, môže konár zaťažený pružením
udrieť pracovníka obsluhy a/alebo vyraziť reťazovú pílu
mimo kontrolu.
• Pri rezaní tenkých konárov a malých stromčekov
buďte obzvlášť opatrní. Tenký materiál môže zachytiť
reťaz píly a šľahnúť smerom k vám alebo vás vyviesť z
rovnováhy.
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• Noste reťazovú pílu za prednú rukoväť s vypnutou
reťazovou pílou a ďalej od vášho tela. Pri preprave
alebo skladovaní reťazovej píly vždy zasuňte kryt
vodiacej lišty. Správne zaobchádzanie s reťazovou pílou
zníži pravdepodobnosť náhodného kontaktu s pohybujúcou sa reťazou píly.
• Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa mazania, napínania reťaze a výmeny príslušenstva. Nesprávne napnutá
alebo namazaná reťaz sa môže buď pretrhnúť alebo
môže zvýšiť šancu na spätný vrh.
• Udržiavajte rukoväte suché, čisté a bez oleja a mastnoty.
Mastné, olejové rukoväte sú klzké, čo spôsobuje stratu kontroly.
• Režte len drevo. Nepoužívajte reťazovú pílu na neschválené účely. Napríklad: nepoužívajte reťazovú pílu
na rezanie kovových, plastových, murovacích alebo
nedrevných stavebných materiálov. Použitie reťazovej
píly na prevádzku, ktorá je odlišná od schválenej prevádzky, môže viesť k nebezpečnej situácii.
• Prístroj nie je pri kontakte s vedeniami vysokého
napätia chránený proti zásahu elektrickým prúdom.
Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 10 m od vedení
pod prúdom. Vzniká riziko ohrozenia života vplyvom
zásahu elektrickým prúdom!

Príčiny a prevencia spätného vrhu
pracovníka obsluhy:
Spätný vrh sa môže vyskytnúť, keď sa predná časť alebo
hrot vodiacej lišty dotkne nejakého predmetu, alebo keď
sa drevo zatvorí a zovrie reťaz píly v reze.
Pri kontakte hrotu môže v niektorých prípadoch dôjsť k
náhlej reverznej reakcii, vyrazeniu vodiacej lišty hore a
späť do pracovníka obsluhy.
Zovretie reťaze píly pozdĺž hornej časti vodiacej lišty
môže zatlačiť vodiacu lištu rýchlo späť smerom k
pracovníkovi obsluhy.
Každá z týchto reakcií môže spôsobiť, že stratíte kontrolu
nad pílou, čo môže mať za následok vážne zranenie osôb.
Nespoliehajte sa výhradne na bezpečnostné prvky
zabudované do reťazovej píly.Ako používateľ reťazovej
píly by ste mali urobiť niekoľko krokov, aby vaša práca pri
rezaní bola bez nehôd alebo zranení.
Spätný vrh je výsledkom nesprávneho použitia nástroja
a/alebo nesprávnych prevádzkových postupov alebo
podmienok a je možné sa mu vyhnúť tým, že prijmete
náležité opatrenia uvedené nižšie:
• Udržujte pevný úchyt pomocou palcov a ostatných
prstov obklopujúcich rukoväte reťazovej píly, s oboma
rukami na píle a s polohou vášho tela a rúk, ktorá vám
umožní odolávať silám spätného vrhu. Sily spätného
vrhu môže kontrolovať pracovník obsluhy, ak sa vykonajú náležité opatrenia. Nikdy reťazovú pílu nepustite.
• Nepresiahnite a nerežte nad výškou ramien.
To pomáha zabrániť neúmyselnému kontaktu
hrotu a umožňuje lepšiu kontrolu reťazovej píly v
neočakávaných situáciách.
• Používajte len výmenné lišty a reťaze špecifikované
výrobcom. Nesprávne výmenné vodiace lišty a reťaze
môžu spôsobiť pretrhnutie reťaze a/alebo spätný vrh.
• Dodržujte pokyny výrobcu na ostrenie a údržbu
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reťaze píly. Zníženie výšky hĺbkového dorazu môže
viesť k väčšiemu spätnému vrhu.

Ďalšie bezpečnostné a pracovné pokyny
Zabezpečte, aby boli všetky ochranné kryty, rukoväte a
ozubený doraz správne namontované a boli v dobrom
stave.
Pred každým použitím skontrolujte, či diely píly nie sú
opotrebované, poškodené (napr. Praskliny na pílovom
liste), uvoľnené alebo zdeformované časti. Tým sa
zabezpečí zachovanie bezpečnosti zariadenia.
Osoby používajúce reťazovú pílu by mali byť v dobrom
zdravotnom stave. Reťazová píla je ťažká, takže pracovník
obsluhy musí byť fyzicky v dobrej kondícii.
Pracovník obsluhy by mal byť ostražitý, mať dobrý zrak,
pohyblivosť, rovnováhu a manuálnu zručnosť. Ak existujú
pochybnosti, nepoužívajte reťazovú pílu.
Nezačnite používať reťazovú pílu, kým nebudete
mať čistý pracovný priestor, bezpečné postavenie a
naplánovanú ústupovú cestu preč od padajúceho
stromu. Dávajte pozor na vypúšťanie mazacej hmly a
vystreľovanie pilín. Ak je to potrebné, noste masku alebo
respirátor.
Nerežte vinič a/alebo malý podrast (menej ako 75 mm v
priemere).
Vždy držte reťazovú pílu počas prevádzky oboma rukami.
Používajte pevný úchyt pomocou palcov a ostatných
prstov obklopujúcich rukoväte reťazovej píly. Pravá
ruka musí byť na zadnej rukoväti a ľavá ruka na prednej
rukoväti. Pred spustením reťazovej píly sa uistite, že reťaz
píly sa ničoho nedotýka.
Neupravujte reťazovú pílu žiadnym spôsobom ani
nepoužívajte pre vašu reťazovú pílu príslušenstvo alebo
zariadenia, ktoré nie sú schválené výrobcom.
Mala by byť k dispozícii v blízkosti pracovníka obsluhy
súprava prvej pomoci obsahujúca veľké obväzy na rany
a prostriedky na vyvolanie pozornosti (napr. píšťalka).
Väčšia komplexná súprava by mala byť v rozumnej
blízkosti.
Nesprávne napnutá reťaz môže vyskočiť z vodiacej lišty a
spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Dĺžka reťaze závisí od
teploty. Pravidelne kontrolujte napnutie reťaze.
Mali by ste sa oboznámiť so svojou novou reťazovou pílou
tým, že urobíte jednoduché rezy v bezpečne podopretom
dreve. Robte to vždy aj potom, keď dlhšiu dobu
nepoužívate reťazovú pílu. Aby ste znížili riziko poranenia
pri kontakte s pohyblivými časťami, vždy zastavte motor,
aktivujte brzdu reťaze, vyberte akumulátor a uistite sa, že
všetky pohyblivé časti sa zastavili pred:
• čistením alebo odstránením zablokovania
• zanechaním stroja bez dozoru
• inštaláciou alebo odstránením príslušenstva
• kontrolou, vykonávaním údržby alebo prác na stroji
Veľkosť pracovného priestoru závisí od vykonávanej
úlohy, ako aj od veľkosti príslušného stromu alebo
obrobku. Napríklad, zriezanie stromu si vyžaduje väčší
pracovný priestor ako vykonávanie iných rezov, t.j.
skracovacích rezov, atď. Pracovník obsluhy si musí byť
vedomý všetkého, čo sa deje v pracovnom priestore a mať
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to pod kontrolou.
Nerežte v pozícii, keď je vaše telo v jednej línii s vodiacou
lištou a reťazou. Ak dôjde k spätnému vrhu, pomôže
to zabrániť tomu, aby reťaz prišla do kontaktu s vašou
hlavou alebo telom.
Nepoužívajte pri rezaní pohyb vpred a vzad, nechajte
reťaz vykonať svoju prácu. Udržujte reťaz ostrú a
nepokúšajte sa tlačiť na reťaz počas rezu.
Nevyvíjajte tlak na pílu na konci rezu. Buďte pripravení
zachytiť hmotnosť píly, keď už reže mimo dreva. Zlyhanie
v tomto môže mať za následok vážne zranenie osôb.
Nezastavujte pílu v strede operácie rezania.
Nechajte pílu bežať, až kým nie je úplne von z rezu. Pri
ručnom vedení vypínač nearetovať.
Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor
vytiahnite.
POZOR! Aby ste znížili riziko požiaru, zranenia osôb a
poškodenia výrobku v dôsledku skratu, nikdy neponárajte
Váš prístroj, akumulátorový článok alebo nabíjačku do
kvapaliny a zabráňte jej, aby do nich vnikla. Korozívne
alebo vodivé kvapaliny, ako je morská voda, niektoré
priemyselné chemikálie a bielidlá alebo produkty
obsahujúce bielidlo, atď., môžu spôsobiť skrat.
Výmenné akumulátory systému Typ LI 22 / BT20 20V
nabíjajte len s nabíjačkami systému FC20 20V.
Výmenné akumulátory a nabíjacie zariadenia neotvárať
a skladovať len v suchých priestoroch. Chrániť pred
vlhkosťou.
Pred uvedením odvetvovacej píly do prevádzky
skontrolujte nasledujúce body:
- Správne uloženie popruhu na plece a kontrola
rýchlouvoľňovacieho mechanizmu
- Poškodenia na prístroji, ako napr. trhliny na vodiacej lište
- Správne uloženie vodiacej lišty
- Smer montáže/chodu, ako aj bezchybná (ostrá) pílová reťaz
- Napnutie pílovej reťaze (pri novej reťazi vykonajte
kontrolu viackrát a dodatočne nastavte)
- Funkcia mazania reťaze
Kontrola automatického mazania reťaze.
Montáž popruhu na plece

1.

Nosný popruh si založte tak, aby bol pás
umiestnený na ľavom pleci (kapitola II).
2.
Na držiak rúčky upevnite karabínu (kapitola II).
Pás nikdy nenoste krížom cez plece a hruď, ale iba
na jednom pleci, aby ste prístroj mohli v prípade
nebezpečenstva rýchlo vzdialiť od tela.
Pravidelne kontrolujte funkčnosť automatického mazania
reťaze. Predídete tak prehriatiu a s ním spojenému
poškodeniu lišty a pílovej reťaze. Hrot lišty nasmerujte
proti hladkému povrchu (doska, rez stromu) a reťazovú
pílu nechajte bežať. Ak sa počas tohto postupu ukáže
pribúdajúca olejová stopa, pracuje automatické mazanie
reťaze bezchybne.
VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia!
Ak sa popruh na plece v núdzovom prípade neuvoľní

včas, môže dôjsť ku ťažkým zraneniam.

VAROVANIE
Na zaručenie bezpečnej práce dbajte na vašu
pracovnú polohu. Nepoužívajte odvetvovaciu pílu
z rebríka ani z inej labilnej polohy. Zabezpečte
stabilný postoj a používajte príslušný ochranný
odev. Nenechajte sa zviesť k nepremysleným rezom.
Môže to ohroziť vás i iných.

Pílenie napätého dreva
Napäté drevo je kmeň, konár, zakorenený peň alebo
výhonok, ktorý je ohnutý pod napätím iným drevom
a rýchlo sa vráti späť, keď sa iné drevo reže alebo
odstraňuje.
Pri stínanom strome je veľmi pravdepodobné, že
zakorenený peň sa rýchlo vráti späť do svojej vzpriamenej
polohy, keď sa kmeň oddelí pri skracovaní dĺžky od
pňa. Dávajte pozor na napäté drevo, pretože je veľmi
nebezpečné.

VAROVANIE
Napäté drevá sú nebezpečné a môžu udrieť do
pracovníka obsluhy, čo spôsobí, že stratí kontrolu
nad reťazovou pílou. Mohlo by to viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu pracovníka obsluhy.
Toto by mali vykonávať vyškolení používatelia.
V niektorých regiónoch môžu predpisy obmedzovať
používanie tohto stroja. Nechajte si poradiť na svojom
miestne príslušnom úrade.
Nikdy nedovoľte používať tento stroj deťom alebo
osobám, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi.
Miestna legislatíva upravuje minimálny vek používateľa.
Pred každým použitím sa uistite, že všetky ovládacie
prvky a bezpečnostné zariadenia fungujú správne. Stroj
nepoužívajte, ak spínač „vyp“ nezastaví motor.
Nenoste voľné oblečenie, krátke nohavice alebo šperky
akéhokoľvek druhu.
Zabezpečte dlhé vlasy tak, aby boli nad úrovňou ramien,
aby sa zabránilo ich zamotaniu sa v pohyblivých častiach.
Dajte si pozor na odhadzované, lietajúce alebo padajúce
predmety. Všetky okolostojace osoby, deti a zvieratá
držte vo vzdialenosti najmenej 15 m od pracovného
priestoru.
Nepracujte pri slabom osvetlení. Pracovník obsluhy
potrebuje jasný pohľad na pracovný priestor na
identifikáciu potenciálnych nebezpečenstiev.
Používanie ochrany sluchu znižuje schopnosť počuť
varovania (výkriky alebo poplachy). Pracovník obsluhy
musí venovať zvýšenú pozornosť tomu, čo sa deje v
pracovnom priestore.
Používanie podobných nástrojov v blízkosti zvyšuje riziko
poškodenia sluchu a potenciál pre vstup ďalších osôb do
pracovného priestoru.
Udržujte pevné postavenie a rovnováhu. Nerobte
presahy.
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Robenie presahov môže mať za následok stratu
rovnováhy a môže zvýšiť riziko spätného vrhu.
Udržujte všetky časti vášho tela mimo akejkoľvek
pohybujúcej sa časti.
Pred každým použitím skontrolujte reťazovú pílu.
Skontrolujte správnu funkčnosť všetkých ovládacích
prvkov vrátane brzdy reťaze. Skontrolujte, či upevňovacie
prostriedky nie sú uvoľnené, či sú všetky ochranné kryty
a rukoväte správne a bezpečne pripojené. Pred použitím
odstráňte akékoľvek poškodené časti.
Neupravujte stroj žiadnym spôsobom ani nepoužívajte
časti a príslušenstvo, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.

VAROVANIE
Ak stroj spadne na zem, utrpí silný náraz alebo
začne neobvykle vibrovať, okamžite zastavte stroj a
skontrolujte poškodenie alebo identifikujte príčinu
vibrácií. Akékoľvek poškodenie by malo byť riadne
opravené alebo vymenené servisnou stanicou.

Zvyškové riziká
Dokonca ani pri riadnom používaní výrobku podľa
predpisov sa nedajú úplne vylúčiť zvyškové riziká. Pri
používaní môžu vzniknúť nasledujúce riziká, a preto by
obsluha mala dodržiavať nasledovné pokyny:
• Zranenie spôsobené vibráciami
Vždy používajte správny nástroj pre danú úlohu.
Používajte určené rukoväte. Obmedzte pracovný čas a
expozíciu.
• Poškodenie sluchu v dôsledku expozície hluku
Používajte ochranu sluchu a obmedzujte expozíciu.
• Zranenie spôsobené kontaktom s odkrytými pílovými
zubami reťaze
• Zranenie spôsobené vyvrhnutými kusmi obrobku
(drevené triesky, úlomky)
• Zranenie spôsobené prachom a časticami

• Zranenie kože spôsobené kontaktom s mazivami
• Časti vyvrhnuté z reťaze píly (nebezpečenstvo porezania/vstrekovania)
• Nepredvídateľný, náhly pohyb alebo spätný vrh vodiacej lišty (nebezpečenstvo porezania).

Zníženie rizika
• Bola vydaná správa o tom, že vibrácie z ručných
nástrojov môžu prispieť k vzniku stavu nazývaného
Raynaudov syndróm u niektorých jedincov. Príznaky
môžu zahŕňať brnenie, znecitlivenie a blednutie prstov,
zvyčajne zrejmé po expozícii chladu. Zdá sa, že dedičné
faktory, expozícia účinkom chladu a vlhkosti, diéta,
fajčenie a pracovné postupy prispievajú k rozvoju
týchto príznakov. Existujú opatrenia, ktoré môže pracovník obsluhy prijať na zníženie účinkov vibrácií:
• Majte svoje telo v teple aj v chladnom počasí. Počas
práce používajte rukavice, aby ste udržiavali ruky a
zápästia v teple.
• Po každej pracovnej operácii si trochu zacvičte na
zvýšenie krvného obehu.
• Robte si časté pracovné prestávky. Obmedzte množstvo
expozície za deň.
• Ochranné rukavice, ktoré sú k dispozícii od profesionálnych maloobchodníkov s reťazovými pílami, sú
navrhnuté špeciálne pre použitie reťazovej píly a poskytujú ochranu, dobré uchopenie a tiež znižujú vplyv
vibrácií rukoväte. Tieto rukavice by mali vyhovovať
norme EN 381-7 a musia mať označenie CE.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z príznakov tohto stavu,
ihneď prerušte používanie a navštívte svojho lekára.

VAROVANIE
Zranenia môžu byť spôsobené alebo zhoršené
dlhodobým používaním nástroja. Ak používate
akýkoľvek nástroj predĺženú dobu, zaistite, aby ste
si robili pravidelné prestávky.

PREPRAVA A SKLADOVANIE
Pri skladovaní vždy zľahka namažte reťaz olejom, aby ste zabránili vzniku hrdze. Pri skladovaní vždy vyprázdnite olejovú
nádrž, aby ste predišli úniku.
Zastavte stroj, vyberte batériu a nechajte vychladnúť pred uskladnením alebo prepravou.
Vyčistite všetky cudzie materiály zo stroja. Stroj uchovávajte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste,
ktoré je deťom nedostupné. Uchovávajte mimo dosahu korozívnych látok, ako sú napríklad záhradné chemikálie a
odmrazovacie soli. Neskladujte vonku.
Pred uskladnením stroja alebo počas prepravy namontujte kryt vodiacej lišty.
Pri preprave vo vozidlách zaistite stroj proti pohybu alebo pádu, aby nedošlo k zraneniu osôb alebo k poškodeniu stroja.

POZOR
Poškodenie sluchu
Dlhší pobyt v bezprostrednej blízkosti bežiaceho
prístroja môže spôsobiť poškodenie sluchu.
Používajte ochranu sluchu.
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Údaje o emisiách hluku podľa zákona o produktovej
bezpečnosti (nemecký zákon ProdSG), resp. podľa
ES smernice o strojových zariadeniach: Hladina
akustického tlaku na pracovisku môže prekračovať
80 dB (A). V takomto prípade je potrebné zrealizovať
opatrenia na ochranu obsluhy pred hlukom (napr. vo
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forme nosenia ochrany sluchu).
Na dôvažok platí zákaz prevádzky v nasledovné doby dňa:
od 7:00 hod. do 9:00 hod., od 13:00 hod. do 15:00 hod. a
od 17:00 do 20:00 hod. Pozor: Chráňte sa pred hlukom!
Zohľadnite taktiež predpisy, ktoré vo vašej krajine
upravujú ochranu pred hlukom!

NEBEZPEČENSTVO
Varovanie Toto elektrické náradie generuje počas
prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže
za určitých okolností narušiť funkciu aktívnych
alebo pasívnych lekárskych implantátov. Aby sa
znížilo riziko vážneho alebo smrteľného úrazu,
odporúčame osobám s lekárskymi implantátmi,
aby vec konzultovali so svojím lekárom a výrobcom
zdravotníckeho implantátu, skôr ako budú
obsluhovať stroj.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia zapnutou reťazovou pílou.
• Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti.
Nikdy nepoužívajte stroj s poškodeným krytom
alebo ochranným zariadením alebo bez krytu alebo
ochranných zariadení.
• Pred začatím akýchkoľvek úprav, čistenia a údržby na
prístroji vyberte akumulátorový článok. Počkajte, až sa
všetky rotujúce diely zastavia a prístroj vychladne.

Pred používaním prístroja skontrolujte pracovný
priestor. Odstráňte tvrdé predmety ako kamene, črepy
skla, drôt atď., ktoré by sa mohli pri používaní prístroja
vymrštiť, odraziť alebo iným spôsobom spôsobiť zranenie
alebo poškodenie.
Nikdy nepoužívajte prístroj, keď nie je použité
správne vybavenie.
Prístroj sa nesmie používať, ak je poškodený alebo
sú chybné bezpečnostné zariadenia. Opotrebené a
poškodené diely vymeňte.
Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte všetky
skrutkové a zásuvné spoje, a tiež ochranné zariadenia
z hľadiska pevnosti a správneho utiahnutia a ľahkosti
chodu všetkých pohyblivých dielov.
Ochranné zariadenia, ktoré sa nachádzajú na stroji, je
striktne zakázané demontovať, meniť, používať v rozpore
s ich určením alebo pripevňovať ochranné zariadenia
iných výrobcov.
Ak začne agregát nezvykle vibrovať, vypnite motor
a ihneď vyhľadajte príčinu. Vibrácie sú všeobecne
varovaním pred prevádzkovou poruchou.
Pri zablokovaní prístroj okamžite vypnite a predmet
potom odstráňte.
Prístroj skladujte v suchu a chránený pred mrazom.
Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte
mimo dosahu detí. Nedovoľte osobám, ktoré nie sú
oboznámené s náradím alebo s týmito pokynmi, aby
pracovali s elektrickým náradím.

SYMBOLY
Výstraha pred odmrštenými predmetmi
Z dôvodu vymršťovania cudzích telies
nepúšťajte do blízkosti iné osoby.
Minimálny bezpečnostný odstup je 15 m.

Varovanie /Pozor!

POZOR! Pred uvedením prístroja do
prevádzky si pozorne prečítajte návod
na obsluhu.

Chráňte pred vysokonapäťovými
vedeniami. Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom!

Pred každou prácou na stroji výmenný
akumulátor vytiahnite.

Prístroj nevystavujte dažďu a
nepoužívajte v mokrom či vlhkom
prostredí.
Pred začatím akýchkoľvek úprav,
čistenia a údržby na prístroji vyberte
akumulátorový článok.

Noste ochranné okuliare. Používajte
ochranu sluchu. Bezpečnostná prilba
Noste ochranné rukavice.
Noste bezpečnostnú obuv pre reťazovú
pílu

Značka zhody s európskymi smernicami

20 V

Výstupné napätie
Jednosmerný prúd
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86
Typ LI 22

Garantovaná hladina akustického výkonu
Odporúčané typy akumulátorov
Elektrické zariadenia, batérie/
akumulátory sa nesmú likvidovať spolu
s odpadom z domácností. Elektrické
zariadenia, batérie/akumulátory treba
zbierať oddelene a odovzdať ich v
recyklačnom podniku na ekologickú
likvidáciu. Na miestnych úradoch alebo
u vášho špecializovaného predajcu sa
spýtajte na recyklačné podniky a zberné
dvory.
Elektrické zariadenia, batérie/
akumulátory sa nesmú likvidovať spolu
s odpadom z domácností. Elektrické
zariadenia, batérie/akumulátory treba
zbierať oddelene a odovzdať ich v
recyklačnom podniku na ekologickú
likvidáciu. Na miestnych úradoch alebo
u vášho špecializovaného predajcu sa
spýtajte na recyklačné podniky a zberné
dvory.
Vyradené batérie odneste do zberne
starých batérií, kde budú recyklované s
ohľadom na životné prostredie.

POUŽITIE PODĽA PREDPISOV
Akumulátorová reťazová píla je určená iba na použitie vonku.
Z bezpečnostných dôvodov musí byť reťazová píla dostatočne kontrolovaná s použitím neustálej obojručnej prevádzky.
Reťazová píla je určená na rezanie vetiev, kmeňov, guľatiny a trámov s priemerom určeným reznou dĺžkou vodiacej lišty.
Je určená len na rezanie dreva. Majú ju používať iba dospelí, ktorí absolvovali primerané školenie o nebezpečenstvách a
preventívnych opatreniach/krokoch, ktoré treba vykonať počas používania reťazovej píly.
Nepoužívajte reťazovú pílu na žiadne iné účely ako tie vyššie uvedené. Nesmie sa používať v rámci profesionálnej
starostlivosti o stromy. Reťazovú pílu nesmú používať deti ani osoby, ktoré nenosia potrebné osobné ochranné
prostriedky a oblečenie.

VAROVANIE
Pri používaní tejto reťazovej píly je potrebné
dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Pre svoju
vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť tretích osôb si
pred použitím reťazovej píly prečítajte tieto pokyny.
Mali by ste absolvovať profesionálne organizovaný
kurz bezpečnosti o používaní, preventívnych
opatreniach, prvej pomoci a údržbe reťazovej píly.
Prosím, uschovajte si pokyny pre neskoršie použitie.

VAROVANIE
Reťazové píly sú potenciálne nebezpečné nástroje.
Nehody spojené s použitím reťazových píl často
vedú k strate končatín alebo k smrti. Avšak nielen
reťazová píla predstavuje nebezpečenstvo.
Padajúce vetvy a stromy a valiaca sa guľatina môžu
zabíjať. Chorobou napadnuté alebo hnilobné drevo
predstavuje ďalšie nebezpečenstvo. Mali by ste
posúdiť svoju schopnosť bezpečne dokončiť úlohu.
Ak existujú nejaké pochybnosti, nechajte to na
profesionálneho ošetrovateľa stromov.

Pri nedodržaní ustanovení všeobecne platných predpisov a ustanovení z tohto návodu nie je možné výrobcu
považovať za zodpovedného za škody.
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ÚDRŽBA

NEBEZPEČENSTVO
Pred začatím akýchkoľvek úprav, čistenia a
údržby na prístroji vyberte akumulátorový
článok. Počkajte, až sa všetky rotujúce diely zastavia a
prístroj vychladne.
Udržujte stroj, najmä vetracie otvory, vždy v čistom stave.
Teleso stroja nikdy nečistite prúdom vody! Nečistite
prístrojové zariadenie a jeho komponenty riedidlami,
horľavými alebo toxickými kvapalinami.
Používať len originálne príslušenstvo a originálne
náhradné diely. Používaním iných náhradných dielov
môžu vzniknúť nehody/úrazy pre používateľa. Za z toho
vyplývajúce škody výrobca neručí.
Ak potrebujete príslušenstvo alebo náhradné diely,
obráťte sa prosím na náš servis.
Len pravidelne udržiavaný a ošetrovaný prístroj môže
byť spoľahlivou pomôckou. Nedostatočná údržba a
starostlivosť môže viesť k nepredvídaným nehodám a
úrazom.
Opravy a práce, nepopísané v tomto návode, smie
vykonať len kvalifikovaný autorizovaný personál.
Majte svoju reťazovú pílu profesionálne udržiavanú
a bezpečnú. • Bezpečné naostrenie reťaze je úloha

vyžadujúca zručnosti. Preto výrobca dôrazne odporúča,
aby bola opotrebovaná alebo tupá reťaz nahradená
novou, dostupnou u vášho servisného zástupcu
spoločnosti . Číslo dielu je k dispozícii v tabuľke
špecifikácií výrobku v tejto príručke.
Postupujte podľa pokynov na mazanie a kontrolu a
nastavenie napnutia reťaze.
Po každom použití stroj vyčistite mäkkou suchou
handričkou.
Odstráňte všetky triesky, nečistoty a úlomky v úložisku
batérie.
Kontrolujte všetky matice a skrutky v pravidelných
intervaloch z hľadiska bezpečnosti, aby ste zaistili, že
stroj je v bezpečnom prevádzkovom stave. Ktorákoľvek
poškodená časť by mala byť riadne opravená alebo
vymenená servisnou stanicou.

Náhradné diely
Reťaz 91P033X
Vodiaca lišta 080SDEA318
Reťaz musí byť vybavená lištou od toho istého výrobcu
podľa vyššie uvedených kombinácií.

LIKVIDÁCIA
Ak sa váš prístroj jedného dňa stane nefunkčným alebo
ak ho už viac nepotrebujete, nikdy ho nevyhadzujte s
bežným domovým odpadom, ale zlikvidujte ho v súlade s
ekologickými požiadavkami.
Prosíme, aby ste prístroj odovzdali do zberne. Tam je
možné separovať plastové a kovové dielce a postúpiť
ich na opätovné spracovanie. Informácie k k tejto
problematike obdržíte na správe Vašej obce nebo mesta.
Batérie nepatria do domového odpadu. Ako spotrebiteľ
ste povinný, spotrebované batérie resp. akumulátory
odovzdať v zberni. Na konci životnosti vášho prístroja
osobitne. Staré batérie a akumulátory môžete odovzdať
v miestnej zberni alebo vášmu predajcovi resp. v
obchode.

Akumulátory likvidujte vo vybitom stave. Odporúčame
prelepiť póly lepiacou páskou, aby boli chránené proti
skratu. Nikdy akumulátor neotvárajte.
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Vyhľadávanie porúch
Výstraha! Pred kontrolou a nastavovacími prácami vždy vytiahnite akumulátor.
Skontrolujte kapacitu akumulátora. Ak je stav nabitia nízky, môže dochádzať častejšie k
zablokovaniu. Pokračujte v práci s úplne nabitým akumulátorom.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje symptómy poruchy a popisuje nápravu, ak prístroj nepracuje
správne. Ak ani tak nedokážete problém lokalizovať a odstrániť, kontaktujte vašu servisnú dielňu.
Príčina
Odvetvovacia píla nefunguje

Porucha
Vybitý akumulátor
Chybný akumulátor

Odvetvovacia píla pracuje
nepravidelne

Poškodený interný kontakt
Chybný zapínač/vypínač
V nádrži nie je olej
Odvzdušnenie v uzávere
olejovej nádrže je upchané
Upchaný výtokový kanál oleja
V nádrži nie je olej
Odvzdušnenie v uzávere
olejovej nádrže je upchané
Upchaný výtokový kanál oleja
Tupá reťaz
Napnutie reťaze je príliš voľné
Tupá reťaz
Reťaz je opotrebovaná
Zuby píly smerujú nesprávnym
smerom

Pílová reťaz je suchá

Horúca reťaz/vodiaca lišta

Odvetvovacia píla vykonáva
trhavý pohyb, vibruje,
nesprávne píli

Náprava
Pozri časť „Nabíjanie akumulátora“
Nechajte ho vymeniť v našom
špecializovanom servise.
Kontaktujte odbornú dielňu
Kontaktujte odbornú dielňu
Doplňte olej
Vyčistite uzáver olejovej nádrže
Uvoľnite výtokový kanál oleja
Doplňte olej
Vyčistite uzáver olejovej nádrže

Uvoľnite výtokový kanál oleja
Reťaz nabrúste alebo vymeňte za novú
Nastavte napnutie reťaze
Reťaz nabrúste alebo vymeňte za novú
Reťaz vymeňte za novú
Znovu namontujte pílovú reťaz so
zubmi v správnom smere

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Nezávázne od záväzku predajcu vyplývajúceho z kúpnej
zmluvy voči finálnemu odberateľovi poskytujeme na
tento elektrický prístroj nasledujúcu záruku:
Záručná doba je 24 mesiacov a začína predajom, ktoré
je potrebné preukázať originálom predajného dokladu.
Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce rychlému
opotrebovaniu, akumulátorov a na škody vzniknuté v
dôsledku používania nesprávneho príslušenstva a opráv,
na použitie nie originálnych dielov a v dôsledku použitia
násilia, úderu, alebo rozbitia a svojvoľného preťaženia
motora. V rámci záruky sa robí iba výmena defektných
dielov, a nie kompletných prístrojov. Opravy v záruke smú
vykonávať iba autorizované opravovne, alebo podnikový
servis. V prípade cudzích zásahov záruka zaniká. Záruka
neplatí pri komerčnom použití výrobku.
Porto, zasielateľské ako aj iné následné náklady nesie
kupujúci.
Pozri servisné adresy na zadnej strane
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Elektrické náradie nevyhadzujte do
komunálneho odpadu!

Podla európskej smernice 2012/19/EU o nakladaní s
použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami
a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov
jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí
zbierat oddelene od ostatného odpadu a podrobit
ekologicky šetrnej recyklácii.
Recyklácia ako alternatíva voči požiadavke na spätné zaslanie:
Ak sa vlastník elektrického zariadenia rozhodne ho zbaviť,
je alternatívne namiesto spätného zaslania povinný
byť súčinný pri likvidácii v súlade s predpismi. Staré
zariadenie možno odovzdať aj na zbernom mieste, ktoré
vykonáva likvidáciu v zmysle vnútroštátnej recyklácie
a zákona o odpadoch. Netýka sa to častí príslušenstva
pripojených k starým zariadeniam a pomocných
prostriedkov bez elektrických súčastí.
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VYHLÁSENIE O ZHODE ES
My, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, D-64839
Münster, GERMANY, na svoju výhradnú zodpovednosť
vyhlasujeme, že výrobok, AKU prerezávacia píla PC20
20V na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, zodpovedá
príslušným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám
smerníc ES:
2006/42/ES (ES smernica o strojových zariadeniach)
2014/30/EU (EMK smernica)
2000/14/ES+ 2005/88/ES (smernica o hluku)
2011/65/EU (RoHS smernica)
vrátane ich zmien. Na vecne-správnu realizáciu
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek uvedených
v smerniciach ES boli aplikované nasledovné normy a/
alebo technické špecifikácie:
EN 60745-1: 2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
AfPS GS 2014:01

Metóda hodnotenia zhody podľa prílohy IV / smernica
2006/42/ES
Číslo modelu 19STW2768-01
Menované miesto: Nr. 0905, Intertek Deutschland GmbH,
Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Nameraná hladina akustického výkonu: 86 dB (A)
Garantovaná hladina akustického výkonu: 86 dB (A)
Rok výroby je vytlačený na typovom štítku a okrem toho
sa dá zistiť i z priebežného sériového čísla.
Münster, 2020-02-20
Matthias Fiedler
Senior Product Manager
Ikra GmbH
Uschovávanie technických podkladov:
Matthias Fiedler, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Münster, Germany
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SERVICE

Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
Latest service adresses can be found under:
Vous trouvez nos adresses SAV sous:
Las direcciones actuales para asistencia técnica las encuentran siempre con:

www.ikramogatec.com
DE l Ikra Mogatec - Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf
 03725 449-335
 03725 449-324
 service.ikra@mogatec.com

FR l ikra Service France
20 Rue Hermes ZI de la Vigne, Bâtiment 5
31190 Auterive
 +33 5 615078 94
 +33 5 342807 78
 contact@ikrafrance.fr

MD l OLSOM S.R.L.
Mateevici Str., 38/1
2009 Chisinau
 +373 22 214075
 +373 22 225009
 olsommtd@googlemail.com

AM l UNITOOLS LLC
Davit Anhaght, 4
0002 Yerevan
 +374 10 239697
 +374 10 239697
 unitools@mygarden.am

GB l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close
Round Spinney
GB-Northampton, NN3 8RH
 UK/N.Ireland: 0344 824 3524
 customerservice@b-gr8.co.uk

NL l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024
 info@muldertechniek.nl

AT l ikra - Reparatur Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland
 +43 7207 34115
 +49 3725 449-324
 info@ikra.de

GR l Panos Vrontanis & Co
3 Molas Street
13679 Aharnes
 +30 210 2402020
 +30 210 2463300
 sales@bulbcenter.gr

NO l Maskin Importoren AS
Verpetveien 34
1540 Vestby
 +47 64 95 35 00
 +47 64 95 35 01
 post@maskinimp.no

BE l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024
 info@muldertechniek.nl

HR l VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB
 +385 91 571 3164
 +385 1 3454 906
 var.erco@gmail.com

PL l Victus-Emak Sp. z.o.o.
ul. Karpia 37
61-619 Poznañ
 +48 61 823 83 69
 +48 61 820 51 39
 serwis@victus.com.pl

BG l DEZMOMOTORS LTD
Drujba1, 5038 Str, near block 86a
1592 Soﬁa
 +359 2 4830225
 +359 2 9786477
 markovad@dezmomotors.com

HU l Tooltechnic Kft.
Budaörsi út 165.
1112 Budapest
 +36 1 330 4465
 +36 1 283 6550
 info@tooltechnic.net

PT l Cabostor LDA.
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde
 +351 939 134 145
 +351 232 619 431
 Spv.ikra@vilcol.pt

CH l Wetec Service und Verkauf AG
Täfernstrasse 14
5405 Baden-Dättwil
 +41 56 622 74 66
 +41 56 622 89 62
 lager@wetec.ch

IN l Agritech Floritech Inc.
206 - B Rajindera Arihant Tower
B-1 Community Centre Janak Puri
New Delhi - 110058 / India
 +91 11 45662679
 +91 11 25597432
 info@agriﬂoritech.com

RO l BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca
 +40 264 435 337
 +40 264 406 703
 tehnic@bronto.ro

CY l Lambrou Agro Ltd.
11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia
 +357 22667908
 +357 22667157
 info@lambrouagro.com.cy

IR l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
 +353 1890 8823 74
 +44 113 385 1115
 enquiries@gardenhomepower.com

SE l ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8
57341 Tranås
 +46 763 268982
 ikrawinbladh@gmail.com

CZ l Mountfield, a.s.
Všechromy 56 (D1 EXIT 15)
251 63 Stranèice
 +420 255 704 333
 +420 255 704 220

IT l Ikra Service Italia, by BRUMAR
Loc. Valgera 110/B
14100 ASTI (AT)
 +39 0141 477309
 +39 0141 440385
 brumargp@brumargp.it

SI l BIBIRO d.o.o.
Tržaška cesta 233
1000 Ljubljana
 +386 1 256 4868
 +386 1 256 4867
 bibiro.ljubljana@siol.net

DK l Bahn-Larsen
Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28
7840 Hoejslev
 +45 48 28 70 20
 post@bahn-larsen.dk

JO l Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street
Amman 11821, Jordan
 +962 6 585 0251
 +962 6 582 5728
 info@tahaandqashou.net

SK l Mountfield, a.s.
Všechromy 56 (D1 EXIT 15)
251 63 Stranèice
 +420 255 704 333
 +420 255 704 220

EE l Hooldusbuss OÜ
Kabelikopli tee, 5
79221 Kohila vald, Raplamaa
 +372 56 678 672
 info@hooldusbuss.ee

LT l ikra Lithuania
Kalvarijų g. 206
08314 Vilnius
 +370 641 76434 / +370 6491 5665
 parduotuve@fokusgroup.lt

TR l ZİMAŞ Ziraat Makinaları San. ve Tic. A.Ş.
1202/1 Sokak No:101/G Yenişehir
35110 İZMİR
 +90 232 4364618/4594094
 +90 232 4364619
 info@zimasziraat.com

ES l Yaros Dau
C/ Puigpalter nº 48, Polígono Industrial UP4
17820 Banyoles (Girona)
 +34 902 555 677
 +34 972 57 36 00
 info@yaros.es

LU l Bobinage Georges Back
53 Rue Nic. Meyers
4918 Bascharage
 +352 507622
 +352 504889

UA l ТОВ „ТК „Євроінструмент“
(LLC "TC "Euroinstrument")
бул. І. Лепсе, 79
04080 м. Київ, УкраЇна
 +38 (044) 332-24-12 / +38 (068) 424-41-55
 ikra@eurotools.com.ua

FI l Railmit Oy
Hakuninvahe 1
26100 Rauma
 02-822 2887 arkisin klo. 09.00 – 18.00
 010-293 0263
 posti@railmit.ﬁ

MK l FEROELEKTRO D.O.O.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje
 +389 2 3063190
 +389 2 3063190
 fero@t-home.mk

Horario: de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00
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