
CS 33EB

Chain Saw
Kettensäge
Αλυσοπρίονο
Piła łańcuchowa
Motorfűrész
Řetězová pila
Elektrikli Testere
Fierastrau cu lant
Motorna verižna žaga

Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el fi gyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie și înţelegeţi prezentele instrucţiuni.
Pred uporabo natančno preberite in razumite ta navodila.

Handling instructions
Bedienungsanleitung
Οδηγίες χειρισμού
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
Kullanım talimatları
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za rokovanje
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ZNACZENIE SYMBOLI

UWAGA: Niektóre urządzenia ich nie mają.

Symbole

OSTRZEŻENIE
Następujące oznaczenia to symbole używane w instrukcji obsługi maszyny. Upewnij się, że rozumiesz 
ich znaczenie zanim użyjesz narzędzia.

Istotne jest przeczytanie, pełne zrozumienie i przestrzeganie poniższych środków bezpieczeństwa i 
ostrzeżeń. Nieostrożne lub niewłaściwe używanie urządzenia może spowodować poważne obrażenia 
lub śmierć.

Przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń oraz instrukcji zawartych w tym podręczniku 
i umieszczonych na urządzeniu.

Podczas używania urządzenia zawsze stosować ochronę oczu, głowy i słuchu.

Ostrzeżenie, niebezpieczeństwo odbicia. Uważać na nagły i niespodziewany ruch do góry i/lub 
odrzucenie prowadnicy.

Obsługa jednoręczna jest niedozwolona. Podczas piłowania należy trzymać piłę obydwoma rękoma z 
kciukiem umieszczonym pewnie wokół uchwytu przedniego.

Spis treści
ZASADNICZE PODZESPOŁY URZĄDZENIA................................ 35
OSTRZEŻENIE I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ................... 36
SPECYFIKACJE ............................................................................. 38
PROCEDURY MONTAŻU .............................................................. 39
PROCEDURY OBSŁUGI ................................................................ 39
KONSERWACJA ............................................................................ 41
Lista części
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ZASADNICZE PODZESPOŁY URZĄDZENIA
1. Przełącznik przepustnicy: Element sterujący obrotami silnika, 

włączany palcem operatora. 
2. Blokada przełącznika przepustnicy (przełącznik 

bezpieczeństwa): Element zapobiegający przypadkowemu 
włączeniu przełącznika przepustnicy do momentu ręcznego 
zwolnienia. 

3. Przełącznik zapłonu: Element umożliwiający uruchomienia lub 
zatrzymanie silnika. 

4. Korek zbiornika oleju: Do zamykania zbiornika oleju. 
5. Rozrusznik zamachowy: W celu uruchomienia silnika należy 

pociągnąć za uchwyt. 
6. Uchwyt przedni: Uchwyt znajdujący się przy osłonie silnika. 
7. Korek zbiornika paliwa: Służy do zamykania zbiornika paliwa. 
8. Gałka ssania: Element wspomagający rozruch, służący do 

wzbogacania mieszanki paliwowo-powietrznej w gaźniku. 
9. Prowadnica: Element podtrzymujący i prowadzący łańcuch 

piły. 
10. Łańcuch piły: Łańcuch pełniący funkcję narzędzia tnącego. 
11. Blokada łańcucha (osłona przednia ręki): Element zatrzymujący 

lub blokujący łańcuch. 
12. Odbojnik z kolczatką (opcja): Element osiowy używany w 

przypadku cięcia drzewa lub kłody. 
13. Ogranicznik łańcucha: Element ograniczający tor przesuwu 

łańcucha piły. 
14. Osłona prowadnicy łańcucha: Element zabezpieczający 

prowadnicę, kiedy urządzenie nie jest używane. 
15. Uniwersalny klucz nasadowy: Narzędzie służące do odkręcania / 

montażu świecy zapłonowej oraz napinania łańcucha piły. 
16. Instrukcja obsługi: Podręcznik dołączony do urządzenia. Należy 

zapoznać się z nim przed rozpoczęciem pracy i zachować w celu 
zapoznania się z procedurami prawidłowej bezpiecznej pracy. 
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OSTRZEŻENIE I INSTRUKCJE 
BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo operatora
○ Należy zawsze nosić osłonę twarzy lub gogle.
○ Podczas ostrzenia łańcucha należy używać rękawic.
○ Zawsze podczas używania pilarki łańcuchowej należy nosić 

wyposażenie ochronne, takie jak kurtka, spodnie, rękawice, 
kask oraz obuwie ochronne wyposażone w zelówki o dobrej 
przyczepności oraz okute blachą noski. Podczas prac na 
drzewach, obuwie ochronne musi być odpowiednie do 
wspinaczki. Nie wolno nosić luźnej odzieży, biżuterii, krótkich 
spodni, sandałów lub chodzić boso.

 Zabezpieczyć włosy tak, aby nie spadały na ramiona.
○ Nie wolno używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym, chorym 

lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
○ Nigdy nie wolno zezwalać na obsługę maszyny przez dziecko 

lub osobę niedoświadczoną.
○ Stosować ochronę narządu słuchu. Zwracać baczną uwagę na 

otoczenie.
 Uważać na osoby znajdujące się w pobliżu, które mogą 

sygnalizować problemy.
 Zdjąć zabezpieczenia ochronne natychmiast po wyłączeniu 

silnika.
○ Stosować ochronę głowy.
○ Nigdy nie uruchamiać lub pracować silnikiem wewnątrz 

zamkniętego pomieszczenia lub budynku.
 Wdychanie gazów spalinowych może być śmiertelne.
○ W celu zabezpieczenia układu oddechowego nosić maskę 

ochronną podczas wydzielania się mgły olejowej i pyłu z trocin.
○ Nie zanieczyszczać rąk olejem lub paliwem.
○ Trzymać ręce z dala od wyposażenia tnącego.
○ Niw chwytać, ani nie trzymać urządzenia za wyposażenie 

tnące.
○ Gdy urządzenie jest wyłączone, upewnić się, czy wyposażenie 

tnące zatrzymało się przed odłożeniem pilarki.
○ Podczas długotrwałej pracy robić przerwę od czasu do czasu, 

aby uniknąć objawów zespołu Reynauda (niedokrwienie palców 
rąk) powodowanego przez drgania.

○ Operator musi przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących 
miejsca cięcia.

OSTRZEŻENIE
○ Systemy zapobiegające drganiom nie ochronią przed zespołem 

Raynauda (niedokrwieniem palców rąk), ani przed objawami 
zespołu cieśni nadgarstka.

 Dlatego w przypadku ciągłego i regularnego używania 
pilarki należy dokładnie sprawdzać stan rąk i palców. W razie 
wystąpienia powyższych symptomów, należy zwrócić się 
natychmiast do lekarza po pomoc.

○ Długotrwałe lub ciągłe narażenie na duży hałas może 
spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Zawsze należy nosić 
ochronę narządu słuchu podczas obsługi urządzenia/maszyny.

○ Jeśli używa się elektrycznych/elektronicznych urządzeń 
medycznych, takich jak rozrusznik serca, skonsultować się 
z lekarzem i producentem urządzenia przed używaniem 
urządzenia z napędem.

Bezpieczeństwo urządzenia / maszyny
○ Przed każdym użyciem skontrolować całe urządzenie / maszynę. 

Wymienić uszkodzone części. Sprawdzić, czy nie ma wycieków 
paliwa i upewnić się, czy wszystkie łączniki są zamontowane i 
dobrze dokręcone.

○ Przed użyciem urządzenia / maszyny wymienić części pęknięte 
lub uszkodzone w inny sposób.

○ Upewnić się, czy obudowa boczna jest prawidłowo 
zainstalowana.

○ Nie dopuszczać w pobliże innych osób podczas regulacji 
gaźnika.

○ Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta do 
tego rodzaju maszyny / urządzenia.

○ Nigdy nie pozwalać, aby łańcuch uderzał o jakąś przeszkodę. 
Jeśli łańcuch dotyka innych części, zatrzymać maszynę i 
sprawdzić dokładnie przyczynę.

○ Upewnić się, czy automatyczna smarownica pracuje. Zbiornik 
oleju powinien być zawsze napełniony czystym olejem. Nigdy nie 
dopuszczać, aby łańcuch pracował na sucho na prowadnicy.

○ Wszystkie czynności obsługi serwisowej pilarki, poza podanymi 
w podręczniku operatora/ właściciela, winny być wykonywane 
przez kompetentny personel obsługi technicznej pilarek. (Na 
przykład, gdy używa się niewłaściwych narzędzi do zdjęcia 
koła zamachowego lub gdy używa się niewłaściwego narzędzia 
do przytrzymania koła zamachowego w celu wyjęcia sprzęgła, 
może nastąpić uszkodzenie koła zamachowego i w rezultacie 
jego rozsadzenie.)

OSTRZEŻENIE
○ Nigdy nie przerabiać urządzenia / maszyny w jakikolwiek 

sposób. Urządzenia / maszyny nie wolno używać do prac 
innych, niż zgodnych z przeznaczeniem.

○ Nigdy nie używać pilarki bez wyposażenia bezpieczeństwa 
lub z uszkodzonym urządzeniem bezpieczeństwa. Może to 
spowodować poważne obrażenia pracowników.

○ Użycie prowadnicy / łańcucha innych niż zalecane przez 
producenta, które nie są atestowane, może spowodować duże 
ryzyko wypadków lub obrażenia pracowników.

Bezpieczeństwo związane z paliwem
○ Paliwo mieszać i tankować za zewnątrz w miejscu, w którym nie 

występują iskry lub płomienie.
○ Do paliwa stosować atestowanych pojemników.
○ Nie palić tytoniu, ani nie zezwalać na palnie w pobliżu paliwa 

lub urządzenia / maszyny lub podczas używania urządzenia / 
maszyny.

○ Przed uruchomieniem silnika wytrzeć rozlane paliwo.
○ Przed uruchomieniem silnika odsunąć się co najmniej na 3 m od 

miejsca tankowania.
○ Zatrzymać silnik przed zdjęciem korka paliwa.
○ Opróżnić zbiornik paliwa przed składowaniem urządzenia / 

maszyny. Zaleca się po każdym użyciu pilarki opróżnić zbiornik 
paliwa. Jeśli paliwo pozostaje w zbiorniku, przechowywać 
pilarkę w taki sposób, aby paliwo nie wyciekło.

○ Urządzenie / maszynę i paliwo przechowywać w takich 
miejscach, w których pary paliwa nie dochodzą do iskier i 
otwartych płomieni grzejników wody, silników elektrycznych lub 
wyłączników, pieców itd.

OSTRZEŻENIE
 Paliwo łatwo się zapala lub wybucha bądź łatwo wdycha się 

jego pary, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę podczas 
obsługi paliwa lub tankowania.

Bezpieczeństwo związane z cięciem
○ Nie ciąć innych materiałów niż drewno i przedmioty drewniane.
○ W celu zabezpieczenia układu oddechowego nosić maskę 

zabezpieczającą przed aerozolem, gdy piłuje się drewno po 
zastosowaniu środków owadobójczych.

○ Nie dopuszczać innych osób, dzieci i zwierząt oraz pomocników 
do strefy niebezpiecznej. Zatrzymać silnik natychmiast, gdy 
zbliżają się inne osoby.

○ Mocno trzymać urządzenie / maszynę prawą ręką za rękojeść 
tylną i lewą ręką za rękojeść przednią.

○ Stać równo na podłożu i zachowywać równowagę. Nie 
przechylać się.

○ Wszystkie części ciała trzymać z daleka od tłumika i wyposażenia 
tnącego, gdy silnik pracuje.

○ Prowadnicę / łańcuch trzymać poniżej poziomu talii.
○ Przed ścięciem drzewa, operator musi być zaznajomiony z 

metodami piłowania za pomocą pilarki.
○ Zaplanować bezpieczne wydostanie się ze strefy upadku 

drzewa.
○ Podczas piłowania pilarkę trzymać mocno dwoma rękami 

obejmując kciukiem rękojeść przednią, stając jednocześnie tak, 
aby nogi i ciało było dobrze zrównoważone.

○ Podczas cięcia stać boku piły, nigdy bezpośrednio z tyłu.
○ Szpon przypony, jeśli jest na wyposażeniu, osadzić pewnie w 

drzewie, gdyż łańcuch może zostać gwałtownie wciągnięty w 
drzewo.
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○ Podczas kończenia cięcia rozszczepionego drewna należy 
przytrzymać urządzenie w chwili odcięcia w taki sposób, aby 
urządzenie nie przesunęło się dalej i nie przecięło nóg, stóp lub 
ciała bądź nie natrafi ło na przeszkody.

○ Uważać na możliwość odrzucenia piły (w kierunku operatora). 
Nigdy nie ciąć wierzchołkiem prowadnicy.

○ Przy przenoszeniu się do nowego miejsca pracy upewnić się, 
czy maszyna została wyłączona oraz czy wszystkie narzędzia 
tnące zostały zatrzymane.

○ Podczas pracy maszyny nigdy nie kłaść jej na ziemię.
○ Zawsze upewnić się, czy silnik jest wyłączony oraz czy 

narzędzia tnące całkowicie zatrzymały się zanim usunie się 
zanieczyszczenia lub trawę z narzędzi tnących.

○ Podczas obsługi wyposażenia z napędem należy zawsze nosić 
apteczkę pierwszej pomocy.

○ Nigdy nie uruchamiać lub zezwalać na pracę silnika wewnątrz 
zamkniętego pomieszczenia lub budynku i/lub w pobliżu palnych 
cieczy. Wdychanie spalin może być śmiertelne.

Bezpieczeństwo związane z konserwacją
○ Konserwację urządzenia / maszyny należy wykonywać zgodnie 

z zalecanymi procedurami.
○ Odłączyć świece zapłonową przed wykonaniem konserwacji z 

wyjątkiem regulacji gaźnika.
○ Nie dopuszczać w pobliże innych osób podczas regulacji 

gaźnika.
○ Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych fi rmy 

HITACHI, zalecanych przesz producenta.
OSTROŻNIE
 Nie demontować rozrusznika zamachowego. Można narazić się 

na obrażenia spowodowane sprężyną zamachową.

OSTRZEŻENIE
 Niewłaściwa konserwacja może spowodować poważne 

uszkodzenie silnika lub poważne obrażenia ciała.

Transport i magazynowanie
○ Urządzenie / maszynę należy przenosić ręcznie po wyłączeniu 

silnika z tłumikiem odwróconym od ciała.
○ Odczekać, aż silnik ostygnie, opróżnić zbiornik paliwa i 

zabezpieczyć urządzenie / maszynę przed odłożeniem do 
magazynu lub transportem w pojeździe.

○ Opróżnić zbiornik paliwa przed składowaniem urządzenia / 
maszyny. Zaleca się opróżnienie zbiornika paliwa po każdym 
używaniu urządzenia. Jeśli paliwo pozostaje w zbiorniku, 
przechowywać pilarkę w taki sposób, aby paliwo nie wyciekło.

○ Przechowywać maszynę poza zasięgiem dzieci.
○ Dokładnie oczyścić i zakonserwować urządzenie, po czym 

przechowywać je w suchym miejscu.
○ Podczas transportu lub magazynowania upewnić się, że 

wyłącznik maszyny jest wyłączony.
○ Podczas transportowania w pojeździe lub magazynowania 

założyć osłonę na łańcuch.
W sytuacjach nieopisanych w niniejszym podręczniku zachować 
ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. W razie potrzeby 
pomocy, skontaktować się z dystrybutorem fi rmy HITACHI. Zwracać 
szczególną uwagę na zapisy poprzedzone następującymi słowami:

OSTRZEŻENIE
 Wskazuje na duże prawdopodobieństwo poważnych obrażeń 

ciała lub utraty życia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.
OSTROŻNIE
 Wskazuje na możliwość obrażeń ciała lub uszkodzenie 

wyposażenia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.
UWAGA
 Zawiera pomocne informacje dla poprawnego funkcjonowania i 

użytkowania.
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SPECYFIKACJE

Model CS33EB (30P) CS33EB (35P) CS33EB (40P)

Typ urządzenia Piła łańcuchowa, przenośna

 
Pojemność skokowa silnika (ml) 32,2

Świeca zapłonowa NGK BPM-6A lub BPMR-6A lub zamiennik

Pojemność zbiornika paliwa (ml) 350

Pojemnik zbiornika oleju 
łańcuchowego (ml) 250

Ciężar na sucho (kg)  
(Bez prowadnicy i łańcucha) 3,8

Długość prowadnicy (mm) 300 350 400 

Podziałka łańcucha (mm) 9,52

Grubość łańcucha (mm) 1,27

Poziom ciśnienia dźwięku
LpA (dB (A))
wg ISO 22868

92

Poziom mocy dźwięku
zmierzony Lw (dB (A))
wg ISO 22868
Poziom mocy dźwięku LwA (dB (A))
wg 2000/14/EC

110

113

Poziom drgań (m/s2)
wg ISO 22867
Rękojeść przednia
Rękojeść tylna

8,5
8,0

9,2
6,7

9,7
6,7

Maks. moc silnika 
wg ISO 7293 (kW) 1,2/9500

Maks. prędkość obrotowa silnika 
(min-1) 12500

Prędkość obrotowa biegu jałowego 
silnika (min-1) 3100

Dokładne zużycie paliwa (g/kWh) 500

Typ łańcucha 91VG
(Oregon)

Maks. prędkość przesuwu 
łańcucha (m/s) 23,8

Koło łańcuchowe (liczba zębów) 6

UWAGA: Równoważny poziom hałasu równoważne poziomy drgań obliczane są całkowita energia ważona czasowo dla poziomów 
hałasu / drgań w różnych warunkach pracy przy następującym cyklu czasowym: 1/3 bieg jałowy, 1/3 pełne obciążenie, 1/3  prędkość 
wyścigowa.
* Wszystkie dane mogą zostać być zmienione bez uprzedzenia.
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PROCEDURY MONTAŻU

OSTRZEŻENIE
 Nigdy nie próbować uruchomić silnika bez zamocowanej 

pokrywy bocznej.
1. Odkręcić nakrętki zaciskowe prowadnicy (1).
2. Zdjąć osłonę boczną (2) ściskając tylną część osłony bocznej 

(2). (Rys. 1) 
 * W przypadku zainstalowania zderzaka z kolcami (3), 

zamocować zderzak z kolcami (3) (jeśli jest na wyposażeniu) do 
urządzenia dwoma śrubami. (Rys. 2) 

3. Zamontować prowadnicę łańcucha (4) na śrubach (5), a 
następnie docisnąć do koła łańcuchowego (6) do samego 
końca. Upewnić się, że występ napinacza (7) wchodzi do otworu 
prowadnicy (8). (Rys. 3)

UWAGA
 Delikatnie przesunąć prowadnicę tam i z powrotem i upewnić 

się, że napinacz (7) jest prawidłowo umieszczony w otworze (8) 
prowadnicy. (Rys. 3)

4. Upewnić się, czy kierunek łańcucha piły (9) jest poprawny jak na 
rysunku i ustawić łańcuch na kole łańcuchowym. (Rys. 4)

5. Wprowadzić ogniwa łańcucha w rowki prowadnicy na całym 
obwodzie prowadnicy.

6. Założyć osłonę boczną (2) na śruby (5).
 Następnie tymczasowo dokręcić nakrętki zaciskowe (1). 

(Rys.  1)
7. Podnieść końcówkę prowadnicy i naciągnąć łańcuch (9) 

obracają śrubę regulacyjną naciągu (10) w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara. Aby sprawdzić, czy naciąg jest 
właściwy, należy lekko unieść środek łańcucha – luz pomiędzy 
prowadnicą i krawędzią ogniwa (11) powinien wynosić około 
0,5 – 1,0 mm. (Rys. 5, 6)

OSTROŻNIE
 WŁAŚCIWY NACIĄG JEST BARDZO WAŻNY
8. Podnieść końcówkę prowadnicy i mocno dokręcić nakrętki 

zaciskowe łańcucha za pomocą uniwersalnego klucza 
nasadowego. (Rys. 6)

9. Nowy łańcuch rozciąga się, dlatego po kilu cięciach wyregulować 
naciąg i dokładnie obserwować naciąg przez pierwsze pół 
godziny pracy pilarki.

UWAGA
 Często kontrolować naciąg łańcucha, aby zapewnić maksymalne 

osiągi i trwałość.
OSTROŻNIE
○ Kiedy łańcuch jest nadmiernie naciągnięty, szybko nastąpi 

uszkodzenie prowadnicy i łańcucha. I odwrotnie, gdy łańcuch 
jest zbyt luźny, może wysunąć się z rowka prowadnicy.

○ Zawsze nosić rękawice dotykając łańcucha.

OSTRZEŻENIE
 Podczas pracy, trzymać pilarkę mocno obydwoma rękami. 

Przytrzymywanie jedną ręką może spowodować poważne 
obrażenia.

PROCEDURY OBSŁUGI
Paliwo (Fig. 7)

OSTRZEŻENIE
○ Pilarka jest wyposażona w silnik dwusuwowy. Silnik musi zawsze 

pracować z paliwem z dodatkiem oleju. Podczas tankowania lub 
przenoszenia paliwa zapewnić dobra wentylację.

○ Paliwo zawiera łatwopalne składniki i możliwe są poważne 
obrażenia ciała na skutek wdychania lub rozlania się paliwa 
na ciało. Zachować ostrożność zawsze przy używaniu paliwa. 
Zapewnić zawsze dobrą wentylację używając paliwa wewnątrz 
budynku.

Paliwo
○ Zawsze stosować markową bezołowiową benzynę o liczbie 

oktanowej 89.
○ Stosować oryginalny olej do dwusuwów lub mieszankę w 

proporcji 25:1 do 50:1, stosunek podano na butelce z olejem lub 
skonsultować się z dystrybutorem fi rmy HITACHI.

○ Jeśli oryginalny olej nie jest dostępny, użyć oleju dobrej jakości 
z dodatkiem przeciwutleniacza do silników dwusuwowych 
chłodzonych powietrzem (JASO FC GRADE OIL lub ISO EGC 
GRADE). Nie stosować oleju do mieszanek BIA lub TCW (do 
silników dwusuwowych z chłodzeniem wodą).

○ Nigdy nie używać oleju wielosezonowego (10 W/30) lub 
zużytego.

○ Zawsze mieszać paliwo z olejem w oddzielnym czystym 
pojemniku. 

Zawsze rozpocząć od wlania połowy potrzebnego paliwa.
Następnie dodać całą ilość oleju. Dokładnie wymieszać (potrząsając) 
mieszankę paliwa. Dodać pozostałą ilość benzyny.
Dokładnie wymieszać (potrząsnąć) mieszankę paliwową przed 
wlaniem do zbiornika paliwa.

Tankowanie

OSTRZEŻENIE (Rys. 8)
○ Zawsze wyłączyć silnik przed tankowaniem.
○ Tankując paliwo powoli otwierać zbiornika paliwa (12), aby 

upuścić ewentualne nadciśnienie.
○ Po zatankowaniu dokładnie dokręcić korek paliwa.
○ Przed uruchomieniem silnika zawsze odsunąć urządzenie co 

najmniej na 3 m od miejsca tankowania.
○ Natychmiast należy zmyć woda z mydłem rozlane paliwo z 

ubrania.
○ Po zatankowaniu sprawdzić, czy nie ma wycieków paliwa.
Przed zatankowaniem, dokładnie oczyścić miejsce wokół korka 
zbiornika, aby do zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia. 
Przed tankowaniem upewnić się, że paliwo jest dobrze wymieszane 
i w tym celu potrząsnąć pojemnik.

Lej do smarowania łańcucha (Rys. 8)
Wlać olej do smarowania łańcucha (13). Zawsze używać oleju 
dobrej jakości. Podczas pracy silnika, łańcuch jest automatycznie 
smarowany olejem.
UWAGA
 Gdy wlewa się paliwo (12) lub olej łańcuchowy (13) do zbiornika, 

ustawić urządzenie korkiem do góry up. (Rys. 8)

Uruchomienie (Rys. 9, 10)
OSTROŻNIE
 Przed uruchomieniem upewnić się, czy hamulec łańcucha (jeśli 

jest na wyposażeniu) jest wyłączony oraz czy prowadnica / 
łańcuch nie dotyka niczego.

1. Ustawić przełącznik zapłonu (14) w pozycji włączenia (ON). 
(Rys. 9)

2. Wcisnąć dźwignię ssania (15) w położenie ssania (Rys. 10).   
Spowoduje to automatyczne zablokowanie przepustnicy w pozycji 
rozruchu. (Rys. 9)

3. Pociągnąć energicznie rozrusznik zamachowy, trzymając 
uchwyt pewnie, aby nie odskoczył. (Rys. 9)

4. Po usłyszeniu uruchamianego silnika, przestawić ssanie na 
pozycję pracy. (Rys. 10)

5. Ponownie pociągnąć energicznie rozrusznik zamachowy w 
sposób podany powyżej. (Rys. 12)

UWAGA
 Jeśli silni nie uruchomi się, powtórzyć kroki od 2 do 5.
6. Po uruchomieniu silnika, odczekać przez około 2–3 minuty, aż 

silnik się rozgrzeje przed obciążeniem silnika.

Działanie hamulca łańcucha (Rys. 13)
Hamulec łańcucha (16) (jeśli jest na wyposażeniu), służy do 
zadziałania w sytuacji awaryjnej, jak odrzucenie piły. Przed użyciem 
pilarki sprawdzić, czy hamulec działa poprawnie.
W celu uruchomienia hamulca należy przesunąć przednią osłonę 
w kierunku prowadnicy. Podczas działania hamulca łańcucha, 
nawet jeśli pociągnie się dźwignię przepustnicy, prędkość silnika 
nie wzrasta i łańcuch nie obraca się. W celu zwolnienia hamulca, 
pociągnąć dźwignię hamulca łańcucha.

Sposób potwierdzenia:
1) Wyłączyć silnik.
2) Trzymając pilarkę poziomo, zdjąć rękę z rękojeści przedniej, 

uderzyć końcem prowadnicy o pień lub kawałek drewna i 
sprawdzić zadziałanie hamulca. Dźwignia uruchamiająca 
zależy od wielkości prowadnicy.
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Jeśli hamulec nie działa, zwrócić się do dystrybutora w celu 
sprawdzenia hamulca i naprawy. Jeśli silnik pracuje na wysokich 
obrotach przy włączonym hamulcu, sprzęgło przegrzeje się 
powodując problemy.
Jeśli hamulec włączy się w trakcie pracy, natychmiast zwolnić 
dźwignię przepustnicy, aby zatrzymać silnik.

OSTRZEŻENIE
 Nie przenosić maszyny z pracującym silnikiem.
Zatrzymywanie (Rys. 14)
Zmniejszyć prędkość silnika i popchnąć włącznik zapłonu (14) w 
kierunku zatrzymania.

OSTRZEŻENIE
ZAGROŻENIE WSKUTEK ODRZUCENIA PIŁY (Rys. 15)
Jednym z największych zagrożeń podczas pracy pilarką łańcuchową 
jest możliwość odrzucenia piły. Odrzucenie może wystąpić wtedy, 
kiedy łańcuch tnący górną częścią wierzchołka prowadnicy 
natrafi  na przedmiot lub kiedy drewno się zaciśnie i zaklinuje piłę 
łańcuchową w miejscu cięcia. W niektórych przypadkach dotknięcie 
wierzchołkiem może spowodować gwałtowną reakcję odrzucenia 
prowadnicy do góry i do tyłu w stronę operatora. Zakleszczenie 
pilarki wzdłuż wierzchołka prowadnicy może również spowodować 
gwałtowne odrzucenie prowadnicy do tyłu w kierunku operatora. 
Każda z tych reakcji może spowodować utratę kontroli nad pilarką 
i w rezultacie poważne obrażenia cielesne. Chociaż pilarka ma 
bezpieczną konstrukcję, nie należy polegać jedynie na tych 
zabezpieczeniach. Zawsze należy wiedzieć, gdzie znajduje się 
końcówka prowadnicy. Odrzucenie piły nastąpi wtedy, gdy w strefi e 
odrzucenia (17) prowadnica dotknie przedmiotu. Nie używać tej 
strefy. Odrzucenie na skutek zakleszczenia jest spowodowane 
zamknięciem się nacięcia i zakleszczeniem górnej części 
prowadnicy. Należy analizować nacięcie i upewnić się, że otwiera 
się podczas cięcia. Panować nad pilarką z pracującym silnikiem 
trzymając mocno prawą dłonią za tylną rękojeść, lewą dłonią za 
przednią rękojeść, obejmując jednocześnie kciukami i palcami obie 
rękojeści. Zawsze trzymać pilarkę obydwoma rękoma podczas 
pracy i piłować przy wysokiej prędkości obrotowej silnika.

OSTRZEŻENIE
○ Nie sięgać za daleko i nie ciąć powyżej wysokości ramion.
○ Zachować ostrożność przy ścinaniu drzew i nie używać pilarki 

z podniesionym czubkiem prowadnicy lub powyżej wysokości 
ramion.

CHWYTACZ ŁAŃCUCHA
Chwytacz łańcucha znajduje się na głowicy napędu tuż poniżej 
łańcucha i zapobiega możliwości uderzenia operatora przez 
zerwany łańcuch.

OSTRZEŻENIE
 Podczas piłowania nie stawać w linii przedłużenia łańcucha.
PODSTAWOWE TECHNIKI OBALANIA, OKRZESYWANIA I 
PRZECINANIA DŁUŻYCY NA KŁODY
Poniższe informacje zawierają ogólne wprowadzenie do sposobów 
cięcia drewna.

OSTRZEŻENIE
○ Podane informacje nie obejmują wszystkich konkretnych 

sytuacji, które mogą wystąpić zależnie od różnic w terenie, 
roślinności, rodzaju drewna, kształtu i wielkości drzew itd. 
Skontaktować się z serwisantem, przedstawicielem leśnictwa i 
lokalnymi szkołami leśniczymi odnośnie określonych problemów 
ścinki na danym terenie, wtedy praca będzie bardziej efektywna 
i bezpieczna.

○ Unikać ścinania drzew w złych warunkach atmosferycznych, jak 
gęsta mgła, intensywny deszcz, przenikliwe zimno, silny wiatr 
itp.

 W takich warunkach ciężko się pracuje, a poza tym stwarzają 
one potencjalne niebezpieczeństwo pośliźnięcia się. 

 Silny wiatr może spowodować upadek drzewa w niepożądanym 
kierunku, powodując szkody rzeczowe lub obrażenia cielesne.

OSTROŻNIE
 Nigdy nie używać piły łańcuchowej do podważania lub innego 

celu, do którego nie jest przeznaczona.

OSTRZEŻENIE
○ Unikać potykania się na przeszkodach, takich jak pniaki, 

korzenie, skały, gałęzie i powalone drzewa. Uważać na doły 
i rowy. Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na 
skarpach lub nierównym gruncie.

 Wyłączyć pilarkę przenosząc się z jednego miejsca na inne.
 Piłować zawsze przy szeroko otwartej przepustnicy. Wolno 

pracujący łańcuch może łatwo się zaklinować i spowodować 
szarpnięcie.

○ Nigdy nie trzymać pilarki tylko jedną ręką.
 Nie można wtedy panować nad pilarką, łatwo można utracić nad 

nią kontrolę i poważnie się zranić.
 Trzymać korpus pilarki blisko ciała, aby poprawić panowanie 

nad nią i zmniejszyć naprężenia.
 Gdy tnie się dolną częścią łańcucha, siła reakcji odsuwa pilarkę 

od operatora w kierunku ciętego drewna.
 Piła steruje prędkością posuwu i trociny są kierowane w stronę 

operatora. (Rys. 16)
○ Gdy tnie się górną częścią łańcucha, siła reakcji popycha pilarkę 

do operatora w kierunku od ciętego drewna. (Rys. 17)
○ Istnieje ryzyko odrzucenia, jeśli piłę wepchnie się tak daleko, że 

zacznie ciąć wierzchołkiem prowadnicy.
 Najbezpieczniejszy sposób piłowania to cięcie dolną częścią. 

Cięcie górną częścią utrudnia znacznie kontrolę nad pilarką i 
zwiększa ryzyko odrzucenia.

○ W przypadku zablokowania łańcucha należy natychmiast 
zwolnić przepustnicę.

 Jeżeli dźwignia przepustnicy będzie się obracać z dużą 
prędkością, gdy łańcuch jest zablokowany, sprzęgło się 
przegrzeje, powodując awarię.

UWAGA
 Szpon przypory zawsze osadzić pewnie w drzewie, gdyż 

łańcuch może zostać gwałtownie wciągnięty w drzewo.

OBALANIE
Obalanie to więcej niż ścinanie drzewa. Drzewo należy obalić jak 
najbliżej przewidzianego miejsca, nie uszkadzając drzewa lub 
innych rzeczy.
Przed obaleniem drzewa, rozważyć wszystkie warunki, które mogą 
wpłynąć na zamierzony kierunek, takie jak:
Kąt pochylenia drzewa. Kształt korony. Obciążenie korony śniegiem. 
Siłę wiatru. Przeszkody w pobliżu drzewa (np. inne drzewa, linie 
energetyczne, drogi, budynki itp.).

OSTRZEŻENIE
○ Zawsze zwracać uwagę na ogólny stan drzewa. Szukać objawów 

zniszczenia, butwienia pnia, co czyni bardziej prawdopodobnym, 
że drzewo pęknie i zacznie upadać wcześniej niż oczekiwano.

○ Zwracać uwagę na suche gałęzie, które mogą złamać się i 
uderzyć operatora w trakcie pracy.

 Podczas obalania drzewa zwierzęta i ludzie powinni znajdować 
się w odległości równej przynajmniej dwukrotnej długości 
drzewa. Usunąć krzewy i gałęzie znajdujące się w pobliżu 
drzewa.

 Przygotować drogę ewakuacji z dala od kierunku obalania 
drzewa.

PODSTAWOWE ZASADY OBALANIA DRZEW
Normalnie obalanie składa się z dwóch głównych operacji cięcia: 
wykonania karbu i ciecia obalającego. Rozpocząć od górnego 
nacięcia po stronie drzewa w kierunku obalania. Podczas 
wykonywania drugiego nacięcia, patrzeć przez nacięcie, aby nie 
wciąć się zbyt głęboko w pień. Karb powinien być odpowiednio 
głęboki, aby stworzył zawiasę o odpowiedniej szerokości i 
wytrzymałości. Otwarcie karbu powinno być dostatecznie szerokie, 
aby odpowiednio skierować upadek drzewa. Z drugiej strony drzewa 
wykonać cięcie obalające jeden lub dwa cale (3–5 cm) powyżej 
krawędzie karbu. (Rys. 18)
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18. Kierunek obalania
19. 45° minimalne otwarcie karbu
20. Zawiasa
21. Nacięcie obalające
Nigdy nie przecinać całkowicie pnia. Zawsze zostawiać zawiasę.
Zawiasa prowadzi drzewo. Gdyby pień został przecięty całkowicie, 
straci się kontrolę nad kierunkiem obalania drzewa.
Włożyć klin lub dźwignię w nacięcie znacznie wcześniej zanim 
drzewo utraci stabilność i rozpocznie ruch. W ten sposób zapobiega 
się zakleszczeniu prowadnicy w nacięciu obalającym, jeśli wadliwie 
oceniono kierunek upadku drzewa. Upewnić się, że nikt nie wszedł 
w strefę obalania drzewa zanim popchnie się drzewo.
CIĘCIA OBALAJĄCE, GDY ŚREDNICA PNIA JEST PONAD 
DWUKROTNIE WIĘKSZA OD DŁUGOŚCI PROWADNICY
Wykonać duży szeroki karb. Wykonać wcięcie w środku karbu. 
Zawsze pozostawić zawiasę z obydwu stron wcięcia środkowego. 
(Rys. 19)
Dokończyć cięcie obalające przez cięcie wokół pnia, jak pokazano 
na Rys. 20.

OSTRZEŻENIE
 Opisane metody są bardzo niebezpieczne, gdyż wymagają 

użycie wierzchołka prowadnicy i mogą spowodować odrzucenie 
piły.

 Te metody mogą stosować wyłącznie odpowiedni przeszkoleni 
profesjonalni operatorzy.

OKRZESYWANIE
Okrzesywanie polega na usuwaniu gałęzi z powalonego drzewa.

OSTRZEŻENIE
 Większość wypadków spowodowanych odrzuceniem piły 

występuje podczas okrzesywania.
 Nie używać wierzchołka prowadnicy łańcucha. Należy 

zachować ostrożność i unikać kontaktu dłużycy, innych gałęzi 
lub przedmiotów z wierzchołkiem prowadnicy. Szczególnie 
uważać na naprężone gałęzie. Mogą one odskoczyć w stronę 
operatora, spowodować utratę kontroli i w rezultacie obrażenia. 
(Rys. 21)

Stanąć z lewej strony pnia. Przyjąć stabilną postawę i oprzeć pilarkę 
na pniu. Trzymać pilarkę blisko ciała tak, aby zachować pełną 
kontrolę. Trzymać się z daleka łańcucha. Przesuwać się tylko wtedy, 
kiedy pień znajduje się między operatorem i łańcuchem. Uważać na 
odskakujące gałęzie.

OKRZESYWANIE GRUBYCH GAŁĘZI
Podczas okrzesywania grubych gałęzi, prowadnica może łatwo 
się zakleszczyć. Naprężone gałęzie często pękają, więc należy 
je ciąć małymi krokami. Stosować te same zasady, jak do cięcia 
poprzecznego. Przewidzieć możliwe konsekwencje wszystkich 
swoich czynności.

CIĘCIE POPRZECZNE / PRZECINANIE DŁUŻYCY NA KŁODY
Przed rozpoczęciem cięcia dłużycy, należy przemyśleć, co się 
stanie. Poszukać naprężeń w dłużycy i przecinać ją w taki sposób, 
aby prowadnica nie zakleszczyła się w nacięciu.

PRZECINANIE DŁUŻYCY W POPRZEK, DOCISK Z GÓRY
Przyjąć stabilną pozycję. Rozpocząć cięcie od góry. Nie ciąć z byt 
głęboko, wystarczy około 1/3 średnicy dłużycy. Zakończyć cięciem 
od dołu. 
Oba nacięcia winny się spotkać. (Rys. 22)
22. Cięcie odciążające
23. Ciecie poprzeczne
24. Docisk z góry
25. Strona docisku
26. Strona naprężenia
27. Głębokość względna cięć piły

GRUBA DŁUŻYCA, GRUBSZA OD DŁUGOŚCI PROWADNICY
Rozpocząć od cięcia po przeciwnej stronie dłużycy. Ciągnąć piłę do 
siebie, po czym zastosować poprzednią procedurę. (Rys. 23)
Jeśli dłużyca leży na ziemi, wykonać cięcie wiercące, aby uniknąć 
cięcia ziemi. Zakończyć cięciem od dołu. (Rys. 24)

OSTRZEŻENIE 
 NIEBEZPIECZEŃSTWO ODRZUCENIA PIŁY
 Nie należy próbować wykonania cięcia wiercącego, jeśli nie jest 

się właściwie przeszkolonym. Cięcie wiercące wymaga użycia 
wierzchołka prowadnicy i może spowodować odrzucenie piły.

PRZECINANIE DŁUŻYCY W POPRZEK, DOCISK Z DOŁU
Przyjąć stabilną pozycję. Rozpocząć od nacięcia od dołu. Głębokość 
nacięcia winna wynosić około 1/3 średnicy dłużycy.
Zakończyć cięciem od góry. Oba nacięcia winny się spotkać. 
(Rys.  25)
28. Cięcie odciążające
29. Ciecie poprzeczne
30. Docisk od dołu
31. Strona naprężenia
32. Strona docisku
33. Głębokość względna cięć piły
GRUBA DŁUŻYCA, GRUBSZA OD DŁUGOŚCI PROWADNICY
Rozpocząć od cięcia po przeciwnej stronie dłużycy. Ciągnąć piłę do 
siebie, po czym zastosować poprzednią procedurę. Wykonać cięcie 
wiercące, jeśli dłużyca jest blisko ziemi. Zakończyć cięciem od góry. 
(Rys. 26)

OSTRZEŻENIE 
 NIEBEZPIECZEŃSTWO ODRZUCENIA PIŁY
 Nie należy próbować wykonania cięcia wiercącego, jeśli nie jest 

się właściwie przeszkolonym. Cięcie wiercące wymaga użycia 
wierzchołka prowadnicy i może spowodować odrzucenie piły. 
(Rys. 27)

JEŚLI PIŁA ZAKLINUJE SIĘ
Zatrzymać silnik. Unieść dłużycę lub zmienić jej położenie przy 
pomocy grubego konara lub drąga użytych jako dźwigni. Nie 
próbować wyciągać piły siłą. Można wtedy wygiąć rękojeść lub 
doznać obrażeń przez łańcuch piły w chwili gwałtownego uwolnienia 
piły.

KONSERWACJA
KONSERWACJĘ, WYMIANĘ LUB NAPRAWĘ URZĄDZEŃ I 
UKŁADU KONTROLI EMISJI MOŻE WYKONAĆ ZAKŁAD NAPRAWY 
SILNIKÓW NIEDROGOWYCH LUB OSOBA INDYWIDUALNA.

Regulacja gaźnika (Rys. 28)

OSTRZEŻENIE
 Nigdy nie uruchamiać silnika bez założonej pokrywy sprzęgła. 
 W przeciwnym przypadku sprzęgło może obluzować się i 

spowodować obrażenia cielesne.
W gaźniku paliwo miesza się z powietrzem. Podczas próbnej pracy 
silnika w fabryce, wykonuje się regulację gaźnika. Dodatkowa 
regulacja może być wykonana w zależności od klimatu lub wysokości 
n.p.m. Gaźnik ma jedną możliwość regulacji:
T = śruba regulacji prędkości biegu jałowego.

Regulacja prędkości biegu jałowego (T)
Sprawdzić, czy fi ltr powietrza jest czysty. Gdy prędkość biegu 
jałowego jest właściwa, łańcuch nie obraca się. Jeśli wymagana 
jest regulacja, dokręcać śrubę T (w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara), aż łańcuch zacznie się obracać. Wykręcać 
śrubę (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) aż 
łańcuch się zatrzyma. Prędkość biegu jałowego jest poprawna, 
kiedy silnik pracuje równomiernie we wszystkich położeniach 
znacznie poniżej prędkości obrotowej, przy której łańcuch zaczyna 
obracać się.
Jeśli po wykonaniu regulacji prędkości łańcuch nadal obraca się, 
należy skontaktować się z dystrybutorem fi rmy HITACHI.

OSTRZEŻENIE
 Podczas pracy silnika na biegu jałowym łańcuch nie może w 

żadnym przypadku obracać się. 
UWAGA
 Niektóre modele sprzedawane w regionach, w których 

wymagana jest ścisła regulacja emisji spalin, nie mają regulacji 
gaźnika na wysoka i niską prędkość. Takie regulacje mogą 
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spowodować, że silnik będzie pracować poza dopuszczalnymi 
granicami emisji. Dla tych modeli, jedyną regulacją gaźnika jest 
regulacja prędkości biegu jałowego.

Jeśli użytkownik nie zna tego rodzaju regulacji, należy zwrócić się o 
pomoc do przedstawiciela fi rmy HITACHI.

Filtr powietrza (Rys. 29)
Filtr powietrza (34) należy oczyścić z pyłu i brudu, aby uniknąć:
○ Wadliwego działania gaźnika
○ Problemów z rozruchem
○ Zmniejszenia mocy silnika
○ Nadmiernego zużycia części silnika
○ Nadmiernego zużycia paliwa
Filtr powietrza należy czyścić codziennie lub częściej, jeśli pracuje 
się w miejscach wyjątkowo zapylonych.

Czyszczenie fi ltra powietrza
Zdjąć pokrywę fi ltra powietrza (35) i wyjąć fi ltr (34).
Przemyć je w wodzie z mydłem. Prze ponownym montażem 
sprawdzić, czy fi ltr jest suchy. Filtru powietrza używanego przez 
dłuższy czas nie można dokładnie wyczyścić. Z tego względu 
należy okresowo wymieniać go na nowy fi ltr. Uszkodzony fi ltr należy 
wymienić natychmiast.

Świeca zapłonowa (Rys. 30)
Na stan świecy zapłonowej mają wpływ następujące czynniki:
○ Nieprawidłowe ustawienie gaźnika
○ Niewłaściwa mieszanka paliwowa (zbyt dużo oleju w benzynie)
○ Zabrudzony fi ltr powietrza
○ Trudne warunki pracy (jak niska temperatura otoczenia)
Czynnik te powodują osady na elektrodach świecy zapłonowej, co 
może spowodować wadliwe działanie i trudności z uruchomieniem 
silnika. Jeśli silnik nie rozwija pełnej mocy, trudno go uruchomić 
lub pracuje nierównomiernie na biegu jałowym, należy zawsze w 
pierwszej kolejności sprawdzić świecę zapłonową. Jeśli świeca 
zapłonowa jest zabrudzona, należy ją oczyścić i sprawdzić przerwę 
elektrody. W razie potrzeby wyregulować przerwę. Prawidłowa 
przerwa elektrody wynosi 0,6 mm. Świecę zapłonową należy 
wymienić po około 100 godzinach pracy lub wcześniej, jeśli erozja 
elektrody jest znaczna. 
UWAGA
 W niektórych krajach przepisy wymagają użycia świecy 

zapłonowej z opornikiem do tłumienia zakłóceń. Jeśli maszyna 
została oryginalnie wyposażona w świecę zapłonową z 
opornikiem, należy wymienić ją na świecę tego samego typu.

Otwór olejarki (Rys. 31)
Jak najczęściej czyścić otwór olejarki łańcucha (36).

Prowadnica (Rys. 32)
Przed użyciem maszyny, oczyścić rowek i otwór olejarki (37) w 
prowadnicy za pomocą specjalnego przyrządu oferowanego jako 
wyposażenie opcjonalne.

Pokrywa boczna (Rys. 33)
Pokrywę boczną i obszar napędu zawsze utrzymywać w czystości. 
Okresowo nałożyć tam olej lub smar, aby zabezpieczyć przed 
korozją, jako że w niektórych drzewach występuje wysoki poziom 
kwasów.

Filtr paliwa (Rys. 34)
Wyjąć fi ltr paliwa ze zbiornika paliwa i dokładnie wymyć go w 
rozpuszczalniku. Następnie wepchnąć fi ltr całkowicie do zbiornika.
UWAGA
 Jeśli fi ltr stwardniał na skutek pyłu i brudu, należy go wymienić.

Filtr oleju łańcuchowego (Rys. 35)
Wyjąć fi ltr oleju i wymyć go dokładnie z rozpuszczalniku.

Czyszczenie żeberek cylindra (Rys. 36)
Kiedy trociny dostaną się pomiędzy żeberka cylindra (38), silnik 
może się przegrzać, co powoduje obniżenie mocy. Aby tego uniknąć, 
utrzymywać zawsze w czystości żeberka cylindra i obudowę 
wentylatora.
Co 100 godzin pracy lub raz do roku (lub częściej, zależnie od 
warunków), czyścić żeberka i powierzchnię zewnętrzną silnika z pyłu, 
brudu i osadów oleju, aby zapobiec niewłaściwemu chłodzeniu.

Czyszczenie tłumika (Rys. 37)
Wyjąć tłumik i gazik (jeśli jest na wyposażeniu) i oczyścić otwór 
wydechowy lub wlot tłumika z osadów węgla co 100 godzin pracy.
Magazynowanie przez dłuższy czas
Spuścić całe paliwo ze zbiornika. Uruchomić silnik i pozwolić 
mu pracować, aż się zatrzyma. Naprawić wszelkie uszkodzenia 
eksploatacyjne. Oczyścić urządzenie czystą szmatką lub sprężonym 
powietrzem z węża. Przez otwór świecy zapłonowej wpuścić kilka 
kropli oleju silnikowego do cylindra i obrócić kilkakrotnie silnikiem, 
aby rozprowadzić olej.
Przykryć urządzenie i złożyć je w suchym miejscu.

OSTRZENIE ŁAŃCUCHA 
Części krawędzi tnącej (Rys. 38, 39)

OSTRZEŻENIE
○ Podczas ostrzenia łańcucha należy używać rękawic.
○ Zaokrąglić przednią krawędź, aby zmniejszyć 

prawdopodobieństwo odrzucenia piły lub pęknięcia nakładki 
stykowej.

39. Płytka górna
40. Narożnik roboczy
41. Płytka boczna
42. Wrąb
43. Krawędź przyłożenia
44. Korpus
45. Otwór nitu
46. Stopa
47. Sprawdzian głębokości
48. Prawidłowy kąt na płytce górnej (stopień nachylenia zależy od 

rodzaju łańcucha)
49. Lekko wystający „haczyk” lub punkt (krzywizna na łańcuchu 

bezdrutowym)
50. Szczyt sprawdzianu głębokości na prawidłowej wysokości 

poniżej płytki górnej
51. Zaokrąglony przód sprawdzianu głębokości

OBNIŻANIE SPRAWDZIANÓW GŁĘBOKOŚCI PILNIKIEM
1) Jeśli ostrzy się narzędzia tnące pilnikiem, należy sprawdzić i 

obniżyć głębokość.
2) Kontrolować sprawdziany głębokości co trzecie ostrzenie.
3) Umieścić sprawdzian głębokości na krawędzi tnącej. Jeśli 

sprawdzian głębokości wystaje, spiłować go do poziomu 
szczytu narzędzia. Zawsze piłować od środka łańcucha w 
stronę zewnętrznej krawędzi tnącej. (Rys. 40)

4) Po użyciu sprawdzianu głębokości, zaokrąglić przedni narożnik, 
aby zachować oryginalny kształt sprawdzianu. Zawsze 
stosować zalecane nastawienie sprawdzianu głębokości 
podane w podręczniku konserwacji lub podręczniku obsługi 
pilarki. (Rys.  41)

OGÓLNE INSTRUKCJE PIŁOWANIA NARZĘDZI TNĄCYCH
Piłować (52) krawędź tnącą z jednej strony łańcucha od środka 
w kierunku na zewnątrz. Piłować tylko podczas suwu do przodu. 
(Rys.  42)
5) Spiłować wszystkie krawędzie tnące na taką samą długość. 

(Rys. 43)
6) Spiłować dostatecznie materiał tak, aby usunąć uszkodzenie 

krawędzi tnących (płytka boczna (53) i płytka górna (54) 
krawędzi tnącej. (Rys. 44)

KĄTY OSTRZENIA ŁAŃCUCHA PIŁY

1. Numer części 91VG

2. Podziałka 3/8"

3. Nastawienie sprawdzianu głębokości 0,025"

4. Kąt piłowania płytki bocznej 80°

5. Kąt płytki górnej 30°

6. Kąt prowadzenia pilnika 90°
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Plan obsługi
Poniżej podano ogólne instrukcje konserwacji. W sprawie dalszych 
informacji prosimy skontaktować się z dystrybutorem fi rmy 
HITACHI.

Obsługa codzienna
○ Oczyścić urządzenie z zewnątrz.
○ Oczyścić otwór fi ltra oleju łańcucha.
○ Oczyścić rowek i otwór fi ltra oleju w prowadnicy.
○ Oczyścić okrywę boczną przeciwpyłową.
○ Sprawdzić, czy łańcuch piły jest ostry.
○ Sprawdzić, czy nakrętki prowadnicy są dobrze dokręcone.
○ Upewnić się, czy osłona transportu łańcucha nie jest uszkodzona 

i czy można ją bezpiecznie zamontować.
○ Sprawdzić, czy nakrętki i śruby są dobrze dokręcone.
○ Skontrolować końcówkę uchwytu. Wymienić na nową, gdy 

ulegnie zużyciu.
○ Skontrolować taśmę hamulca łańcucha. Wymienić na nową, 

gdy ulegnie zużyciu.

Obsługa tygodniowa
○ Sprawdzić rozrusznik, w szczególności linkę i sprężynę 

powrotną.
○ Oczyścić świece zapłonową z zewnątrz.
○ Wyjąć świece zapłonową i sprawdzić przerwę elektrody. 

Przerwę należy wyregulować na 0,6 mm lub wymienić świecę 
zapłonową.

○ Oczyścić żeberka chłodzące cylindra i sprawdzić, czy wlot 
powietrza do rozrusznika nie jest zapchany.

○ Oczyścić fi ltr powietrza.

Obsługa miesięczna
○ Przepłukać zbiornik paliwa benzyny i oczyścić fi ltr paliwa.
○ Oczyścić fi ltr oleju łańcuchowego.
○ Oczyścić z zewnątrz gaźnik i przestrzeń wokół niego.
○ Oczyścić wentylator i przestrzeń wokół niego.
○ Oczyścić tłumik z osadów węglowych.

UWAGA
 Przy zamawianiu części u najbliższego dystrybutora prosimy 

podać numer pozycji wskazany w spisie części w niniejszej 
instrukcji.

MODEL NR
OREGON UCHWYT NR DŁUGOŚĆ ŁAŃCUCH NR

CS33EB 26779
26780

160NDEA041

12”
14”
16”

91VG-045X
91VG-052X
91VG-057X
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Item
No. Part Name Q’TY

1 CHAIN BAR CLAMP NUT 2
2 NAME PLATE 1
3 SIDE COVER SUB 1
4 BRAKE SUPPORT 1
5 BRAKE LINK 1
6 BRAKE LINK COVER 1
7 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4×16 7
8 BRAKE SPRING 1
9 CLUTCH 1

10 CLUTCH HOUSING 1
11 NEEDLE BEARING (D) 1
12 CLUTCH WASHER 1
13 CRANK SHAFT COLLAR 1
14 BRAKE BAND 1
15  TAPPING SCREW D3×8 2
16 CHAIN PULLER 1
17 GUIDE PLATE 1
18 CHAIN 1
19 CHAIN BAR 1
20 CYLINDER (B) 1
21 SPARK PLUG 1
22 COVER PACKING (B) 1
23 SCAVENGING COVER (B) 1
24 HEX. SOCKET HD. BOLT M4×8 6
25 INTAKE PACKING 1
26 INTAKE 1
27 HEX. SOCKET HD. BOLT M4×10 2
28 CARBURETOR INSULATOR 1
29 INTAKE RING 1
30 PULSE GUIDE 1
31 CARBURETOR ASS’Y (B) 1
32 CLEANER SUPPORT 1
33 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5×20 14
34 WASHER 5 5
35 HEX. SOCKET HD. BOLT M5 2
36 SCREW 1
37 GASKET-PASSAGE 1
38 PLATE- PASSAGE 1
39 GASKET-PUMP 1
40 BODY ASS’Y-PUMP 1
41 SCREW 1
42 SPRING 1
43 LEVER-METERING 1
44 DIAPHRAGM ASS’Y-METERING 1
45 GASKET-METERING DIAPHRAGM 1
46 COVER-METERING DIAPHRAGM 1
47 SCREW 4
48 DIAPHRAGM-PUMP 1
49 SCREEN-INLET 1
50 VALVE-INLET NEEDLE 1
51 PIN-METERING LEVER 1
52 WASHER 2
53 IGNITION COIL 1
54 HEX. SOCKET HD. BOLT (W/FLANGE) M4 2
55 CORD (B) 1
56 PISTON RING 1
57 CIR CLIP 2
58 PISTON 1
59 PISTON PIN 1
60 COVER PACKING (A) 1
61 SCAVENGING COVER (A) 1
62 CRANK WORM ASS’Y 1
63 WORM 1
64 OIL SEAL 2
65 BALL BEARING 2
66 CRANK SHAFT 1
67 MAGNETO ROTOR ASS’Y 1
68 RETAINING RING D4 2
69 MAGNETO ROTOR 1
70 STARTER PAWL SPRING 2
71 STARTER PAWL 2

Item
No. Part Name Q’TY
72 BOLT WASHER D8 1
73 FLYWHEEL NUT 1
74 CLIP 3
75 FUEL PIPE (A) 2
76 FUEL GROMMET (A) 2
77 PUMP FILTER BODY ASS’Y 1
78 CRANK CASE 1
79 SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5 4
80 DAMPER (B) 1
81 BOLT WASHER D5 1
82 OIL FILTER 1
83 OIL FILTER BODY 1
84 DAMPER SET BOLT 4
85 DISTANCE PIECE (B) 4
86 DAMPER (A) 4
87 CHAIN CATCHER 1
88 SPIKE 1
89 CHOKE ROD RUBBER 1
90 CHOKE BUTTON 1
91 STOP SWITCH 1
92 ENGINE CASE 1
93 CORD (A) 1
94 AIR VENT VALVE (B) 1
95 AIR VENT SPONGE 1
96 TANK CAP PACKING 2
97 TANK CAP ASS’Y 2
98 NEEDLE ROLLER D3 1

121 HEX. SOCKET HD. BOLT M5×75 2
122 EXHAUST PIPE 1
123 GAUZE FIXING PLATE 1
124 MUFFLER GAUZE 1
125 MUFFLER 1
126 MUFFLER PACKING 1
127 CLEANER COVER 1
128 CLEANER KNOB 1
129 THLOTTLE ROD 1
130 REAR HANDLE GRIP 1
131 TRIGGER LOCKOUT 1
132 THROTTLE LEVER SPRING 1
133 SPRING PIN 5×25 1
134 THROTTLE LEVER 1
135 INNER CAP 1
136 REAR HANDLE ASS’Y 1
137 FRONT HANDLE 1
138 CLEANER ELEMENT ASS’Y 1
139 SHUTTER PLATE 1
140 CYLINDER COVER 1
141 CAYTION MARK 1
142 BRAKE HANDLE 1
143 BRAKE LEVER SPRING 1
144 NEEDLE ROLLER 2
145 PUMP CASE 1
146 PUMP GEAR SPRING 1
147 PUMP GEAR 1
148 OIL PIPE 1
149 PUMP COVER 1
150 PIPE JOINT 1
151 AIR DEFLECTOR 1
152 SET SCREW 1
153 REEL 1
154 SPRING CASE 1
155 SPIRAL SPRING 1
156 ROPE STOPPER 1
157 ROPE 1
158 STARTER KNOB 1
159 STARTER CASE 1
160 RECOIL STARTER ASS’Y 1
161 SYMBOL MARK 1
162 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5×25 1
501 CHAIN COVER 1
502 COMBI BOX SPANNER 1
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English EC DECLARATION OF CONFORMITY Čeština PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE
(Applies to Europe only)

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Council Directive 98/37/
EC, 2004/108/EC and 2000/14/EC. 
The following standards have been taken into consideration.
ISO 7112/7113/7916/7917/7918/8380/11682 
(EN ISO 12100-2, EN ISO11681-1 and CISPR12)
Annex V. For information relating to noise emissions, see the chapter specifi cations.
Notifi ed body: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50, Uppsala, Sweden, 
has carried out a EU type examination according to Article 8, clause 2c, paragraph 3. The notifi ed body 
has issued EU type examination certifi cate no. 404/09/1305 according to Annex VI, clause 4. 

(Platí pouze pro Evropu)
Prohlašujeme na svou výhradní zodpovědnost, že tento produkt je v souladu se směrnicemi rady 98/37/
EC, 2004/108/EC a 2000/14/EC.
Následující normy byly zohledněny:
ISO 7112/7113/7916/7917/7918/8380/11682
(EN ISO12100-1/2, EN ISO11681-1 a CISPR12)
Příloha V. Ohledně informací o hlukových emisích viz specifi  kace kapitol.
Notifi kovaná osoba: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50, Uppsala, 
Švédsko, provedla typové zkoušky EU odpovídající odstavci 8, bodu 2c, paragrafu 3. Notifi kovaná osoba 
vydala certifi kát typové zkoušky EU č. 404/09/1305 dle Přílohy VI, bodu 4.

Deutsch ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT MIT CE-REGELN Türkçe AB UYGUNLUK BEYANI
(Gilt nur für Europa)

Wir erklären eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EC, 
2004/108/CE und 2000/14/CE des Europäischen Rates entspricht.
Die nachfolgenden Standards wurden in Betracht gezogen. 
ISO 7112/7113/7916/7917/7918/8380/11682 
(EN ISO 12100-2, EN ISO11681-1 und CISPR12)
Anhang V. Informationen zur Geräuschentwicklung fi nden Sie im Kapitel Spezifi zierungen.
Kontrollbehörde: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrlsborgsgatan 3, SE-754 50, Uppsala, 
Schweden, hat die EU-Prüfung gemäß Artikel 8, Absatz 2c, Paragraph 3 durchgeführt. Die benannte 
Körperschaft hat das Zertifi kat über die EU-Prüfung Nr. 404/09/1305 gemäß Anhang VI, Absatz 4 
ausgestellt.

(Sadece Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Yegâne sorumluluğumuz altında, bu ürünün 98/37/EC, 2004/108/EC ve 2000/14/EC sayılı Konsey 
Yönergesine uygun olduğunu beyan ederiz. 
Aşağıdaki standartlar dikkate alınmıştır. 
ISO 7112/7113/7916/7917/7918/8380/11682 
(EN ISO12100-1/2, EN ISO11681-1 ve CISPR12)
Ek V. Gürültü emisyonları hakkında bilgi için, teknik özellikler bölümüne bakın.
Onay kuruluşu: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50, Uppsala, 
İsveç, Madde 8, bent 2c, paragraf 3’e göre AB tipi bir inceleme gerçekleştirmiştir. Onay kuruluşu, Ek 
VI, bent 4’e göre 404/09/1305 No’lu AB tipi inceleme belgesini düzenlemiştir.

Ελληνικά ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΜ ΝΙΣΜ Υ Română DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
(Εφαρμόζεται μόνο για την Ευρώπη)

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι αυτό το προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβυλίου 98/37/ΕK, 2004/108/EK και 2000/14/ΕK. 
Τα παρακάτω πρότυπα έχουν ληφθεί υπόψην.
ΙSO 7112/7113/7916/7917/7918/8380/11682
(ΕΝ ΙSO 12100-2, EN ISO11681-1 και CISPR12)
Παράρτημα V. Για πληροφορίες σχετικά με την εκπομπή θορύβου, βλέπε τις προδιαγραφές του 
κεφαλαίου.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 
50, Ουψάλα, Σουηδία έχει διεξάγει μία εξέταση τύπου ΕΚ σύμφωνα με το Άρθρο 8, τη διάταξη 2γ, 
παράγραφος 3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός έχει εκδώσει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ με 
αριθμό 404/09/1305 σύμφωνα με το Παράρτημα VI, διάταξη 4.

(Valabil numai pentru Europa)
Declarăm pe proprie răspundere că prezentul produs este în conformitate cu directivele Consiliului 
98/37/CE, 2004/108/CE şi 2000/14/CE. 
S-a ţinut cont de următoarele standarde.
ISO 7112/7113/7916/7917/7918/8380/11682
(EN ISO12100-1/2, EN ISO11681-1 şi CISPR12)
Anexa V. Pentru informaţii legate de emisiile de zgomote, vedeţi specifi caţiile capitolului.
Organism de certifi care: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50, 
Uppsala, Suedia, a efectuat verifi carea tip UE conform articolului 8, clauza 2c, paragraf 3. organismul 
de certifi care a eliberat certifi catul de verifi care tip UE nr. 404/09/1305 conform Anexei VI, clauza 4.

Polski DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EC Slovenščina EC DEKLARACIJA O SKLADNOSTI
(Tylko dla Europy)

Deklarujemy z pełną, wyłączną odpowiedzialnością, że produkt spełnia wymogi Dyrektywy Rady 
98/37/EC, 2004/108/EC i 2000/14/EC.
Uwzględniono również następujące normy.
ISO 7112/7113/7916/7917/7918/8380/11682
(EN ISO12100-1/2, EN ISO 11681-1 i CISPR12)
Załącznik V. Informacje na temat poziomu hałasu znajdują się w części Specyfi  kacje.
Instytucja właściwa: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 
50, Uppsala, Szwecja, przeprowadziła kontrolę zgodnie z wymogami UE i w zgodnie z 
postanowieniami Artykułu 8, klauzula 2c, paragraf 3. Instytucja właściwa wydała zgodny z 
wymogami UE certyfi kat kontroli nr 404/09/1305, zgodnie z Załącznikiem VI, klauzula 4.

(Velja le za Evropo)
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z direktivo Sveta 98/37/EC, 2004/108/EC 
in 2000/14/EC. 
Upoštevani so bili naslednji standardi:
ISO 7112/7113/7916/7917/7918/8380/11682
(EN ISO12100-1/2, EN ISO11681-1 in CISPR12)
Dodatek V. Za informacije v zvezi z emisijami hrupa glejte specifi kacije poglavja.
Obveščeno telo: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50, Uppsala, 
Švedska, je izvedla pregled tipa EU v skladu z Člankom 8, stavek 2c, odstavek 3. Obveščeno telo je izdalo 
potrdilo za pregled tipa EU št. 404/09/1305 v skladu z Aneksom VI, stavek 4.

Magyar EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Csak Európára vonatkozik)

Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a 98/37/EC, 2004/108/EC és 2000/14/
EC irányelveknek.
Az alábbi szabványokat vettük fi gyelembe: 
ISO 7112/7113/7916/7917/7918/8380/11682
(EN ISO12100-1/2, EN ISO 11681-1 és CISPR12)
V. függelék. A zajkibocsátási adatokat illetően tekintse meg a Műszaki adatok c. fejezetet.
Tanusító szervezet: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50, Uppsala, 
Svédország. A szervezet elvégezte az EU minősítő vizsgálatát a 3. paragrafus, 8. bekezdés, 2c. 
pontja alapján. A tanúsító szervezet az EU bevizsgálásról tanúsítványt állított ki, az alábbi számon: 
404/99/1305 az Annex VI, 4. pontnak megfelelően.

Representative offi  ce in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany

Head offi  ce in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan 
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