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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

   PILARKA SPALINOWA  
Model: 2500-R   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  P.P.H.U. "GRASS" Marta Łozińska spółka jawna     
  ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów 
  tel. (12) 285 22 44 fax. (12) 285 41 45 
  www.grass.com.pl   E-Mail: info@grass.com.pl 

 
 
 
 
Instrukcja oryginalna w języku polskim                                                             wydanie nr.: 1/2019 

 
 
 

 Uwaga 

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję obsługi, aby wiedzieć jak właściwie korzystać z urządzenia.  
Instrukcję należy zawsze przechowywać w pobliżu. 
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OBJAŚNIENIE SYMBOLI I ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH 
 

 

Przeczytać instrukcję obsługi 
przed użyciem tej maszyny. 

 

Nosić ochronę głowy, oczu i uszu. 

    

 

Używać piły łańcuchowej 
obiema rękami. 

 

Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo 
odbicia. 

    

 

Przeczytać, zrozumieć i 
przestrzegać wszystkich 
ostrzeżeń. 
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1. Bezpieczna obsługa 
 
 

 

1. Nie wolno obsługiwać piły łańcuchowej w stanie zmęczenia, zdenerwowania lub pod 
wpływem leków, które mogą powodować senność ani pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków. 

 

 

2. Nosić obuwie ochronne, dopasowana odzież i ochronę oczu, słuchu i głowy. 

 

 

3. Należy zawsze zachować ostrożność podczas używania paliwa. Wytrzeć wszelkie 
rozlania, a potem przed uruchomieniem silnika, przestawić piłę łańcuchową na co najmniej 
3 m od miejsca tankowania.  
3a. Usunąć wszystkie źródła iskier lub płomieni (tzn. palenie tytoniu, otwarty ogień lub 
praca mogąca powodować iskrzenie) z miejsc, gdzie paliwo jest mieszane, wlewane lub 
przechowywane. 
3b. Nie palić tytoniu podczas wlewania paliwa lub obsługiwania piły łańcuchowej. 

 

 

4. Nie pozwolić innym osobom przebywania w pobliżu piły łańcuchowej podczas jej 
uruchamiania lub cięcia. Trzymać osoby postronne i zwierzęta z dala od miejsca pracy. 
Dzieci, zwierzęta domowe i osoby postronne powinny być w odległości minimum 10 m 
podczas uruchamiania lub używania piły łańcuchowej. 

 

 

5. Nie wolno rozpoczynać cięcia zanim miejsce nie zostanie uprzątnięte i nie będzie 
oparcia dla stóp i zaplanowanej drogi odwrotu przed upadającym drzewem. 

 

 
 

 

6. Należy zawsze trzymać piłę łańcuchową mocno obiema rękami, gdy silnik jest 
włączony. Mocno zaciskać kciukiem i palcami uchwyty piły łańcuchowej. 

 

 
 

 

7. Trzymać wszystkie części ciała z dala od piły łańcuchowej, gdy silnik pracuje. 

 

 

8. Przed uruchomieniem silnika, upewnić się, że łańcuch piły nie styka się z niczym. 
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9. Należy zawsze przenosić piłę łańcuchową z wyłączonym silnikiem, prowadnicą i 
łańcuchem z tyłu i tłumikiem skierowanym od ciała. 
 
10. Przed każdym użyciem, należy zawsze sprawdzać piłę łańcuchową pod kątem 
zużycia, poluzowania lub uszkodzenia części. Nie wolno używać piły łańcuchowej 
uszkodzonej, nieprawidłowo ustawionej lub niecałkowicie zmontowanej. Upewnić się, że 
łańcuch piły zatrzymuje się, gdy dźwignia przepustnicy jest zwolniona. 
 
11. Serwisowanie piły łańcuchowej, inne niż podano w instrukcji obsługi, powinien 
wykonywać kompetentny personel serwisu pił łańcuchowych. (Np. jeśli użyto 
nieodpowiednich narzędzi do wyjęcia koła zamachowego lub przytrzymania koła 
zamachowego w celu wyjęcia sprzęgła, może dojść do uszkodzenia konstrukcji koła 
zamachowego , a w rezultacie do jego rozerwania.) 
 
12. Należy zawsze wyłączać silnik przed jego regulacją. 
 
13. Zachować najwyższą ostrożność podczas cięcia małych krzewów młodych drzew, 
ponieważ drobny materiał może być schwytany przez piłę łańcuchową i wyrzucony w 
kierunku użytkownika lub spowodować utratę równowagi. 
 
14. Podczas obcinania naprężonych gałęzi, należy uważać na sprężynowanie, aby 
uniknąć uderzenia po zwolnieniu naprężenia włókien drewna. 

 

 

15. Nie wolno ciąć podczas silnego wiatru, złej pogody, słabej widoczności ani w bardzo 
wysokich i niskich temperaturach. Należy zawsze sprawdzać czy drzewo nie ma 
uschniętych gałęzi, które mogłyby spaść podczas wycinki. 
 
16. Uchwyty muszą być zawsze suche, czyste i wolne od oleju lub mieszanki paliwa. 

 

 

17. Obsługiwać piłę łańcuchową tylko w miejscach dobrze wentylowanych. Nie wolno 
uruchamiać silnika wewnątrz zamkniętych pomieszczeń ani budynków. Spaliny zawierają 
niebezpieczny tlenek węgla. 
 
18. Nie używać piły łańcuchowej do ścinania drzew bez uprzedniego specjalnego 
przeszkolenia. 
 
19. Zabezpieczyć się przed odbiciem. Odbicie jest ruchem prowadnicy do góry, który 
następuje po zetknięciu wierzchołka prowadnicy z ciętym przedmiotem. Odbicie może 
doprowadzić do niebezpiecznej utraty kontroli nad piłą łańcuchową. 

 

 

20. Podczas transportowania piły łańcuchowej, upewnić się, że założona jest odpowiednia 
pochwa (osłona) prowadnicy. 

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED ODBICIEM DLA UŻYTKOWNIKÓW PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 
 

 OSTRZEŻENIE 

 

 
 

Odbicie może nastąpić, gdy wierzchołek lub końcówka prowadnicy zetknie się z ciętym 
przedmiotem lub gdy drzewo zaciśnie piłę łańcuchową w miejscu cięcia. Kontakt końcówki 
może w niektórych sytuacjach spowodować gwałtowne cofnięcie prowadnicy do góry w 
kierunku użytkownika. Zaciśnięcie łańcucha piły na wierzchołku prowadnicy może szybko 
wypchnąć prowadnicę w kierunku użytkownika. Każda z tych reakcji może spowodować 
utratę kontroli nad piłą, a w rezultacie poważne zranienie.  
• Nie polegać wyłącznie na urządzeniach zabezpieczających zainstalowanych na pile. 
Użytkownik piły łańcuchowej powinien wykonać kilka kroków, żeby cięcie nie 
spowodowało wypadku ani zranienia. 
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(1) Dzięki podstawowej znajomości odbicia można zredukować lub wyeliminować element 
zaskoczenia. Gwałtowne zaskoczenie przyczynia się do wypadków. 
 
(2) Mocno trzymać piłę obiema rękami, prawą ręką zaciśniętą na tylnej rękojeści, a lewą 
ręką na przedniej, gdy silnik jest włączony. Mocno zaciskać kciukiem i palcami uchwyty 
piły łańcuchowej. 
Mocne zaciśnięcie ułatwi osłabienie odbicia i zachowanie kontroli nad piłą. 
 
(3) Upewnić się, że w rejonie wycinki nie ma żadnych przeszkód. Nie dopuścić, żeby 
prowadnica stykała się z kłoda drewna, gałęzią ani innymi przeszkodami, o które może 
uderzyć podczas używania piły. 
 
(4) Ciąć na dużych obrotach silnika. 

 

 

(5) Nie sięgać za daleko ani powyżej wysokości ramion. 

 

 

(6) Przestrzegać instrukcji producenta dotyczących ostrzenia i konserwacji piły 
łańcuchowej. 
 
(7) Używać tylko zapasowych prowadnic i  łańcuchów podanych przez producenta lub 
równoważnych. 
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2. Objaśnienie symboli na maszynie 
 

 

Dla bezpiecznej obsługi i konserwacji wyryto wypukłe symbole na maszynie. 
Zgodnie z tymi wskazaniami zachować, ostrożność, żeby nie popełnić żadnego błędu. 

 
 

 

Wlew paliwa „MIX GASOLINE”  
Położenie: Korek wlewu paliwa 

 

 

Wlew oleju do łańcucha  
Położenie: Korek wlewu oleju 

 

 

Ustawienie położenia „O” powoduje natychmiastowe zatrzymanie silnika.  
Położenie: Z przodu na wierzchu tylnej rękojeści. 

 

 

Uruchamianie silnika Po wyciągnięciu pokrętła gaźnika (z tyłu po prawej stronie rękojeści 
tylnej) do punktu oznaczonego strzałką, można ustawić tryb uruchamiania w następujący 
sposób: 

• Pierwszy stopień - tryb uruchamiania ciepłego silnika. 

• Drugi stopień - tryb uruchamiania zimnego silnika.  
Położenie: u góry z prawej strony pokrywy filtra powietrza 

 

 

Wkręt oznaczony literą „H” jest wkrętem regulacji wysokich obrotów.  
Wkręt oznaczony literą „L” jest wkrętem regulacji małych obrotów.  
Wkręt oznaczony literą „T” jest wkrętem regulacji biegu jałowego.  
Położenie: Z lewej strony rękojeści tylnej 

 

 

Pokazuje czy hamulec łańcucha jest zwolniony (biała strzałka) lub włączony (czarna 
strzałka).  
Położenie: przód pokrywy łańcucha 

 

 

Po obróceniu śrubokrętem w kierunku położenia „MAX” , przepływa więcej oleju do 
łańcucha, a w kierunku położenia „MIN”, mniej.  
Położenie: dół zespołu napędowego 
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3. Montaż prowadnicy i łańcucha piły 
 
Standardowe opakowanie piły zawiera pokazane pozycje. 
 

 
 
Otworzyć skrzynkę i zamontować prowadnicę i łańcuch piły na zespole napędowym, w następujący sposób: 
 

 
Łańcuch piły ma bardzo ostre krawędzie. Użyć rękawic ochronnych dla bezpieczeństwa. 

 
1. Pociągnąć osłonę w kierunku przedniej rękojeści, żeby sprawdzić czy hamulec łańcucha nie jest włączony. 
2. Poluzować nakrętki i zdjąć pokrywę łańcucha. 
3. Przymocować wkrętem wspornik z tyłu zespołu napędowego. 
 

 
 
4. Zamontować prowadnice, a potem założyć łańcuch piły wokół prowadnicy i zębatki. 
 

 
 

Zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek łańcucha piły. 
 

 
 
5. Zamontować nakrętkę napinacza w dolnym otworze prowadnicy, a potem przymocować pokrywę łańcucha i 
dokręcić palcami nakrętkę montażową. 
 

 

Zespół 
napędowy Osłona 

prowadnicy 
Klucz 
nasadowy 

Prowadnica 
(miecz) 

Łańcuch 
piły 

Śrubokręt do regulacji 
gaźnika 

Wspornik 

Kierunek ruchu 

Pokrywa 
łańcucha 

Otwór 

Nakrętka napinacza 
łańcucha 

Kierunek ruchu 
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Podczas montowania pokrywy łańcucha, upewnić się, że hak został całkowicie zamontowany na tylnym 
końcu pokrywy. 

 
6. Przytrzymując końcówkę prowadnicy, ustawić naciąg łańcucha, obracają śrubę napinacza, aż ogniwa łączące 
lekko zetkną się z dolną stroną prowadnicy. 
 

 
 
7. Dokręcić mocno nakrętki, przytrzymując koniec prowadnicy (11,8-14,7 Nm/120-150 kg cm). Sprawdzić czy 
łańcuch płynie przesuwa się i ma prawidłowy naciąg, poruszając go ręką. W razie potrzeby, poluzować pokrywę 
łańcucha. 
 

 
 
8. Dokręcić śrubę napinacza. 
 

 
Nowy łańcuch wydłuży się na początku eksploatacji. Często sprawdzać i poprawiać naciąg łańcucha, 
ponieważ luźny łańcuch może łatwo zsunąć się z prowadnicy lub szybko zużyć się wraz z prowadnicą. 

 

Śruba 
napinająca 

Napinanie 

Poluzowanie 

Napinanie 
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4. Paliwo i olej do łańcucha 
 

■ PALIWO 

 

 
OSTRZEŻENIE 

 
• Benzyna jest łatwopalna. Unikać palenia tytoniu i powstawania ognia lub iskier w pobliżu paliwa. Przed 
wlaniem paliwa, upewnić się, że silnik jest wyłączony i odczekać, aż ostygnie. Do wlania paliwa wybrać 
miejsce na gołej ziemi na zewnątrz budynku i odsunąć się na odległość co najmniej 3 m (10 stóp) od 
miejsca dolania paliwa przed uruchomieniem silnika. 
 

 
 
• Nie używać mieszanek paliwa z olejem BIA ani TCW (do silników 2-suwowych chłodzonych wodą). 
 

 
 
 
■  ZALECANA PROPORCJA MIESZANKI BENZYNA 25 : OLEJ 1 
• Emisja spalin jest kontrolowana przez podstawowe parametry i komponenty (np. ustawienie gaźnika, zapłonu i 

rozrządu) bez żadnego dodatkowego ważnego sprzętu ani wprowadzania materiału obojętnego podczas 
spalania. 

• Silniki te są certyfikowane do pracy na benzynie bezołowiowej. 
• Upewnić się, że używana jest benzyna o minimalnej liczbie oktanowej 89 RON (USA/Kanada: 87 AL). 
• Jeśli używana jest benzyna o niższej liczbie oktanowej niż podano, istnieje niebezpieczeństwo, że temperatura 

silnika może wzrosnąć i wywołać problem z silnikiem taki, jak zatarcie tłoka. 
• Zalecana jest benzyna bezołowiowa, żeby zredukować zanieczyszczenie powietrza dla dobra zdrowia i 

środowiska naturalnego. 
• Benzyna lub olej kiepskiej jakości mogą uszkodzić pierścienie uszczelniające, przewody paliwa lub zbiornika 

paliwa silnika. 
 
■ JAK MIESZAĆ PALIWO 
 

 
• Zwrócić uwagę na mieszanie. 

 
1. Odmierzyć ilości benzyny i oleju do wymieszania. 
2. Wlać  trochę benzyny do czystego, atestowanego pojemnika na paliwo. 
3. Wlać cały olej i dobrze wymieszać. 
4. Wlać resztę benzyny i znów mieszać przez co najmniej jedną minutę. Niektóre oleje mogą się trudno mieszać, 

w zależności od składników oleju, więc konieczne jest wystarczające wmieszanie, żeby silnik mógł długo 
działać.  Należy uważać, ponieważ jeśli mieszanie jest niewystarczające, istnieje większe ryzyko zatarcia tłoka 
z powodu nietypowo chudej mieszanki. 

5. Wyraźnie oznakować pojemnik z zewnątrz, żeby nie pomylić go z pojemnikiem na benzynę lub innymi 
pojemnikami. 

6. Opisać zawartość na zewnątrz pojemnika dla łatwej identyfikacji. 
 
■ WLEWANIE PALIWA 
1. Odkręcić i wyjąć korek wlewu. Odłożyć korek w miejsce pozbawione pyłu. 
2. Wlać paliwo do zbiornika paliwa do 80% pełnej pojemności. 
3. Mocno zakręcić korek wlewu i wytrzeć dokładnie paliwo rozlane wokół piły. 
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OSTRZEŻENIE 

 
1. Do wlewania paliwa wybrać gołą ziemię. 
2. Odsunąć się na co najmniej 10 stóp (3 metry) od miejsca wlewania paliwa, żeby uruchomić silnik. 
3. Wyłączyć silnik przed wlaniem paliwa. Upewnić się wtedy, że benzyna jest wystarczająco wymieszana w 

pojemniku. 
 
■ DLA DOBRA SILNIKA UNIKAĆ: 
1. PALIWA BEZ OLEJU (SUROWA BENZYNA) - To spowoduje bardzo szybko poważne uszkodzenie części 

wewnątrz silnika. 
2. GAZOHOLU (PALIWO ALKOHOLOWE) - To może spowodować uszkodzenie części gumowych i/lub 

plastykowych i przerwać smarowanie silnika. 
3. OLEJU DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH - To może spowodować zanieczyszczenie świecy zapłonowej, 

zatkanie wylotu spalin lub zakleszczenie pierścienia tłokowego. 
4. Mieszanki paliwa nie używane przez okres jednego miesiąca lub dłużej mogą zatkać gaźnik i 

uniemożliwić prawidłowe działanie silnika. 
5. W przypadku przechowywania produktu przez długi czas, należy oczyścić zbiornik paliwa po jego opróżnieniu. 

Następnie włączyć silnik i opróżnić gaźnik z mieszanki. 
6. W razie utylizacji używanego pojemnika na mieszankę paliwa, skorzystać z licencjonowanego składowiska 

odpadów.  
 

Uwaga: Szczegóły zapewnienia jakości - prosimy uważnie przeczytać rozdział Gwarancja ograniczona. Ponadto, zwykłe zużycie i zmiany w 
produkcie bez wpływu na działanie nie są objęte gwarancją. Należy również pamiętać, że nieprzestrzeganie instrukcji obsługi odnośnie 
mieszania benzyny, itp. może nie być objęte gwarancją. 

 
■ OLEJ DO ŁAŃCUCHA 
Używać całorocznego oleju silnikowego SAE #10W-30 lub SAE #30 ~ #40 latem i SAE #20 zimą. 
 

 
 

Uwaga: Nie używać oleju zużytego lub regenerowanego, ponieważ mogłoby to uszkodzić pompę oleju. 
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5. Obsługa silnika 
 

 
Używanie piły łańcuchowej z pękniętymi częściami mocującymi lub brakującymi częściami jest bardzo 
niebezpieczne. Przed uruchomieniem silnika, upewnić się, że wszystkie części, włącznie z prowadnicą i 
łańcuchem, są zamontowane prawidłowo. 

 
■ WŁĄCZANIE SILNIKA 
1. Napełnić zbiorniki paliwa i oleju do łańcucha i mocno dokręcić korki wlewu. 
 

 
 
2. Ciągle naciskać na pompkę rozruchową, aż pojawi się w niej paliwo. 
 

 
 
3. Ustawić przełącznik w położeniu „I”. 
 

 
 
4. Wyciągnąć pokrętło gaźnika w położenie drugiego stopnia.  Zasysacz zamyka się i dźwignia przepustnicy 

ustawi się w położeniu rozruchowym. 
 

 
 

Uwaga: Podczas ponownego uruchamiania zaraz po wyłączeniu silnika, ustawić pokrętło gaźnika w położeniu 
pierwszego stopnia (zasysacz otwarty i dźwignia przepustnicy w położeniu rozruchowym). 
 

Uwaga: Po wyciągnięciu pokrętła gaźnika, nie powróci ono w położenie robocze nawet po dociśnięciu go palcami. 
Jeśli trzeba, żeby pokrętło gaźnika powróciło w położenie robocze, należy wyciągnąć dźwignię przepustnicy. 

 
5. Przytrzymując piłę mocno na ziemi, pociągnąć silnie linkę rozrusznika. 
 

 
 

 
Nie uruchamiać silnika, jeśli piła łańcuchowa jest trzymana w jednej ręce. Łańcuch piły mógłby wtedy 
zetknąć się z ciałem. Byłoby to bardzo niebezpieczne. 

 
6. Gdy silnik zapali, najpierw wepchnąć pokrętło gaźnika w położenie pierwszego stopnia, a potem ponownie 

pociągnąć rozrusznik, żeby uruchomić silnik. 
7. Odczekać, aż silnika nagrzeje się z dźwignią przepustnicy nieznacznie wyciągniętą. 
 

 
Trzymać się z dala od łańcucha piły, bo zacznie obracać się po uruchomieniu silnika. 

 

 
Przed uruchomieniem silnika, upewnić się, że łańcuch piły nie styka się z niczym. 

Paliwo 

Olej do 
łańcucha 

Przełącznik 

Blokada 
przepustnicy 

Dźwignia 
przepustnicy 

Pokrętło 
gaźnika 

Gdy silnik jest zimny  

Gdy silnik jest nagrzany  

Po uruchomieniu silnika 
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■ SPRAWDZANIE PODAWANIA OLEJU 
 

 
Podczas sprawdzania podawania oleju upewnić się, że prowadnica i łańcuch są ustawione. 
Jeśli nie, obracające się części mogą być odsłonięte. Jest to bardzo niebezpieczne. 

 
Po uruchomieniu silnika, włączyć łańcuch ze średnią prędkością i sprawdzić czy olej jest rozprowadzany, jak 
pokazano na rysunku. 
 

 
 
Przepływ oleju do łańcucha można zmienić, wsuwając śrubokręt w otwór u dołu po stronie sprzęgła.  
Ustawić w zależności od warunków roboczych. 
 

 
 

Uwaga: Zbiornik oleju powinien być prawie pusty do czasu zużycia paliwa. Napełnić zbiornik oleju przy każdym 
wlewaniu paliwa do piły. 

 
■ REGULACJA GAŹNIKA 
 

 
 
Gaźnik piły został ustawiony fabrycznie, lecz może wymagać dostrojenia z powodu zmiany warunków roboczych. 
Przed regulacją gaźnika, należy upewnić się, że filtry powietrza/paliwa są czyste i świeże, a paliwo jest 
prawidłowo wymieszane. 
Podczas regulacji, wykonać następujące kroki: 
 

Uwaga: Upewnić się, że regulacja gaźnika odbywa się z założonym łańcuchem. 

 
1. Wyłączyć silnik i przekręcić oba wkręty H i L do końca. Nie nadmiernie. Następnie, ustawić je ponownie 

wykonując wstępną liczbę obrotów podaną poniżej. 
 
Wkręt regulacyjny H: 1

1/4
±

1/4
 WKRĘT REGULACYJNY L : 1

1/2
±

1/4 

 

2. Uruchomić silnik i pozwolić mu nagrzać się na połowie przepustnicy. 
3. Powoli obrócić wkręt L w prawo, żeby znaleźć położenie, gdzie obroty jałowe są maksymalne, potem obrócić 

wkręt w lewo (1/4 obrotu). 
4. Obrócić wkręt regulacyjny (T) w lewo, żeby łańcuch piły nie obracał się. Jeżeli obroty jałowe są za wolne, 

obrócić wkręt w prawo. 
5. Wykonać próbne cięcie i ustawić wkręt H na najlepszą moc cięcia, nie maksymalne obroty. 
 
■ HAMULEC ŁAŃCUCHA 
Hamulec łańcucha jest urządzeniem, które zatrzymuje łańcuch natychmiast, jeżeli piła łańcuchowa odskoczyła po 
odrzucie.  
Zazwyczaj, hamulec uruchamiany jest automatycznie przez siłę bezwładności. Można go również uruchomić 
ręcznie, popychając dźwignie hamulca (osłona lewej dłoni) w dół do przodu. Gdy działa hamulec, żółty stożek 
wyskakuje z podstawy dźwigni hamulca. 
 
Zwalnianie hamulca 
Pociągnąć dźwignię hamulca w górę w stronę uchwytu lewej dłoni, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. 

Olej do 
łańcucha 

Uboga 

Bogata Śruba regulacji 
przepływu oleju do 
łańcucha 

Wkręt regulacji 
biegu jałowego 

Wkręt 
regulacyjny H 

Wkręt 
regulacyjny L 
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• Gdy działa hamulec, zwolnić dźwignię przepustnicy, żeby zmniejszyć obroty silnika. Praca z włączonym 
ciągle hamulcu spowoduje nagrzanie sprzęgła, co może być przyczyną kłopotów. 

• Podczas przeglądu maszyny przed każdą pracą, sprawdzić sprawność hamulca według poniższych 
kroków. 

 
1. Włączyć silnik i ścisnąć rękojeść mocno obiema rękami. 
2. Pociągając dźwignię przepustnicy, żeby utrzymać ruch łańcuch, pchnąć dźwignię hamulca (osłona lewej dłoni) 

w dół do przodu, używając grzbietu lewej dłoni. 
3. Gdy hamulec działa i łańcuch jest zatrzymany, zwolnić dźwignię przepustnicy. 
4. Zwolnić hamulec. 
 

 
 
■ WYŁĄCZANIE SILNIKA 
1. Zwolnić dźwignię przepustnicy, żeby umożliwić pracę silnika na biegu jałowym przez kilka minut. 
2. Ustawić przełącznik w położeniu „O” (STOP). 
 

 

Zwalnianie  
Włączanie 
hamulca. 

Przełącznik 
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6. Cięcie piłą 
 

 

• Przed rozpoczęciem pracy, należy przeczytać rozdział „Bezpieczna obsługa”. Zalecane jest 
najpierw pocięcie łatwych kłód drewna. To ułatwi również poznanie piły. 

• Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Piła łańcuchowa musi być 
używana tylko do cięcia drewna. 
Cięcie materiałów innego rodzaju jest zabronione. Wibracje i odbicie są różne w zależności 
od materiału i wymagania przepisów bezpieczeństwa mogą być nie spełnione. Nie używać 
piły łańcuchowej do podnoszenia, przenoszenia ani rozdzielania przedmiotów. Nie 
mocować jej na stałych stanowiskach. Zabronione jest podczepianie narzędzi lub WOM 
innych niż podane przez producenta. 

 

• Nie ma potrzeby przykładać dużą siłę do piły podczas cięcia. Stosować tylko lekki nacisk podczas pracy 
silnika na pełnej przepustnicy. 

• Gdy łańcuch piły zaklinuje się w miejscu cięcia, nie próbować wyciągać go na siłę, lecz użyć klina lub dźwigni 
do jego uwolnienia 

 
■ OSŁONA PRZED ODBICIEM 
 

 
 

 

• Piła jest wyposażona w hamulec łańcucha, który zatrzyma łańcuch w przypadku odbicia, 
jeśli działa prawidłowo. Przed każdy użyciem, należy sprawdzić działanie hamulca, 
włączając piłę na pełnej przepustnicy przez 1-2 sekundy i popychając przednią osłonę dłoni 
do przodu. Łańcuch powinien zatrzymać się natychmiast, gdy silnik jest na pełnych 
obrotach. Jeśli łańcuch zatrzymuje się powoli albo wcale, wymienić taśmę hamulca i bęben 
sprzęgła przed użyciem piły. 

• Bardzo ważne jest  sprawdzenie przed każdym użyciem czy hamulec łańcucha działa 
prawidłowo i czy łańcuch jest ostry, żeby zachować poziom zabezpieczenia przed odbiciem 
piły. Usunięcie urządzeń zabezpieczających, niewłaściwa konserwacja lub nieprawidłowa 
wymiana prowadnicy lub łańcucha mogą zwiększyć ryzyko zranienia z powodu odbicia. 

 
■ ŚCINANIE DRZEWA 
 

 
 
1. Wybrać kierunek upadku drzewa, uwzględniając wiatr, pochylenie drzewa, położenie grubych gałęzi, łatwość 

dokończenia zadania po upadku drzewa i inne czynniki. 
2. Porządkując teren wokół drzewa, zaplanować dobre oparcie dla stóp i drogę odwrotu. 
3. Zrobić nacięcie klinowe na 1/3 grubości pnia po stronie, na którą ma upaść drzewo. 
4. Wykonać nacięcie po przeciwległej stronie nacięcia klinowego na poziomie nieco wyższym niż dno nacięcia 

klinowego. 
 

Kierunek upadku 
drzewa  

Nacięcie 
klinowe 

Nacięcie 
kierunkowe 
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Podczas ścinania drzewa, należy ostrzec o niebezpieczeństwie pracowników będących w pobliżu. 

 
Przecinanie pnia na kłody i okrzesywanie z gałęzi 
 

 
• Należy zapewnić dobre oparcie dla stóp. Nie stawać na kłodach. 
• Uważać na możliwość stoczenia się kłody. Zwłaszcza pracując na zboczu i będąc zwróconym w górę. 
• Przestrzegać instrukcji z rozdziału „Bezpieczna obsługa”, żeby uniknąć odbicia piły. 

 
Przed rozpoczęciem pracy, sprawdzić kierunek siły gnącej wewnątrz kłody do pocięcia. Należy zawsze kończyć 
cięcie po stronie przeciwnej do kierunku zginania, żeby zapobiec zaciśnięciu prowadnicy w miejscu cięcia. 
 
Kłoda leżąca na ziemi 
 

 
 
Przeciąć do połowy grubości, potem przetoczyć i przeciąć po przeciwległej stronie. 
 
Kłoda leżąca nad ziemią 
 

 
 
W strefie A, przeciąć od dołu w górę na 1/3 grubości i dokończyć cięciem od góry w dół. W strefie B, przeciąć od 
góry do dołu na 1/3 grubości i dokończyć cięciem od dołu w  górę. 
 
Obcinanie gałęzi powalonego drzewa 
 

 
 
Najpierw sprawdzić w którą stronę gałąź jest wygięta. Potem wykonać cięcie wstępne od strony wygięcia i 
dokończyć po przeciwległej stronie. 
 

 
Uważać na sprężynowanie ciętej gałęzi. 

 
Przycinanie stojącego drzewa 
 

 
 
Ciąć od dołu, dokończyć od góry w dół. 
 

 
• Nie używać niestabilnego oparcia stóp ani drabiny. 
• Nie przekraczać zasięgu maszyny. 
• Nie ciąć powyżej wysokości ramion. 
• Zawsze używać obu rąk do trzymania piły. 
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7. Konserwacja 
 

 
Przed czyszczenie, przeglądem lub naprawą piły, upewnić się, że silnik jest wyłączony i zimny. Odłączyć 
świecę zapłonową, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. 

 
■ KONSERWACJA PO KAŻDYM UŻYCIU  
 
1. Filtr powietrza 
Poluzować pokrętło i zdjąć pokrywę filtra powietrza. Wyjąć wkłady filtra i wytrzepać zawarte w nim trociny. Jeśli 
są skrajnie zabrudzone, wytrząsnąć i wymyć w benzynie. Całkowicie wysuszyć przed ponownym 
zamontowaniem. 
 

 
 
2. Otwór olejowy 
Zdemontować prowadnicę i sprawdzić czy otwór olejowy nie jest zatkany. 
 

 
 
3. Prowadnica 
Gdy prowadnica jest zdemontowana, usunąć trociny z rowka prowadnicy i otworu olejowego.  
<Typ : wierzchołek od strony zębatki> 
Nasmarować zębatkę przez otwór smarowania na wierzchołku prowadnicy. 
 

 
 
4. Inne 
Sprawdzić czy nie ma wycieku paliwa, poluzowanych łączników i uszkodzonych głównych części, zwłaszcza 
połączeń rękojeści i zamocowania prowadnicy. W przypadku wykrycia jakichkolwiek defektów, naprawić je przed 
ponownym użyciem piły. 
 
■ PUNKTY OKRESOWEGO SERWISOWANIA 1. Żeberka cylindra 
1. Wyjąć obudowę rozrusznika. 
2. Usunąć trociny spomiędzy żeberek cylindra. 
 

 
 
2. Filtr paliwa 
(a) Przy użyciu haczyka drucianego wyjąć filtr z gniazda filtra. 
 

 
 
(b) Przemyć filtr benzyną. 

Otwór 
olejowy 

Otwór 
olejowy 

Otwór smarowania 

Zębatka 

Filtr 
paliwa 
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Wymienić na nowy, jeśli jest całkowicie zatkany brudem. 
 

 
Podczas ponownego wkładania filtra, użyć nacisku nie zaginając rury zasysającej. 

 
3. Filtr oleju 
1. Przy użyciu haczyka drucianego wyjąć filtr z gniazda zasilania. 
2. Przemyć filtr benzyną. 
 

 
Podczas ponownego wkładania filtra, użyć nacisku nie zaginając rury zasysającej. 

 

 
 
4. Świeca zapłonowa 
 

 
 
Oczyścić elektrody szczotką drucianą i ustawić odstęp 0,6 mm, jeśli to konieczne. 
 
5. Zębatka 
 

 
 
Sprawdzić czy nie ma pęknięć i nadmiernego zużycia, zakłócającego napęd łańcucha. Jeśli zużycie jest znaczne, 
wymienić zębatkę na nową. Nie wolno zakładać nowego łańcucha na zużytą zębatkę ani zużytego łańcucha na 
nową zębatkę. 
 
6. Ścieżka powietrza chłodzącego 
 

 
• Metalowe części silnika mogą oparzyć skórę. Nie wolno dotykać cylindra, tłumika, świecy zapłonowej, 

itp. Podczas pracy lub tuż po wyłączeniu silnika. 
• Przed uruchomieniem silnika, sprawdzić okolice tłumika i usunąć trociny. Jeśli się tego nie zrobi, 

dojdzie do przegrzania i pożaru. Aby uniknąć kłopotu, prosimy utrzymywać czystość wokół tłumika. 

 
Silnik jest chłodzony powietrzem. Pył zatykający wlot powietrza chłodzącego i żeberka cylindra spowoduje 
przegrzanie silnika. Okresowo sprawdzać i czyścić żeberka cylindra po wyjęciu filtra powietrza i pokrywy cylindra. 
 

 
 

Ważne: Podczas zakładania pokrywy cylindra, upewnić się, że przewody wyłącznika i dławnice są na swoim miejscu. 

 
7. Tłumik 
 

 
Jeśli tłumik nie będzie zamontowany prawidłowo, po włączeniu silnika tłumik zostanie poluzowany i  rura 
wysokotemperaturowych spalin. Po oczyszczeniu tłumika, zwrócić uwagę na zamocowanie tłumika 
zgodnie z objaśnieniami poniżej. 

 
1. Korpus tłumika, pokrywa tłumika i przegroda muszą być połączone prawidłowo. 
 

Filtr oleju 

Wlot powietrza chłodzącego 
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2. Upewnić się, że uszczelka nie jest pęknięta. Jeśli jest pęknięta, wymienić ją na nową. 
3. Przed dokręceniem wkrętów, wytrzeć z nich brud. 
4. Po próbnym uruchomieniu, dokręcić wkręty (MOMENT DOKRĘCANIA: 6,9-7,8 Nm/70-80 kg-cm) 
 

 
Zaraz po wyłączeniu silnika, nie dotykać tłumika gołą ręką. To spowodowałoby oparzenie dłoni. 

 
Nagromadzenie sadzy w tłumiku powoduje słabszą wydajność i utrudnia rozruch.  Po każdych 100 godzinach, 
sprawdzić i oczyścić wnętrze tłumika. 
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8. Konserwacja łańcucha piły i prowadnicy 
 
■ Łańcuch piły 
 

 
Dla płynnego i bezpiecznego działania ważne jest utrzymywanie ostrych zębów tnących. 

 

Zęby tnące wymagają naostrzenia, gdy: 
• Trociny stają się podobne do proszku.  
• Potrzeba większej siły do cięcia. 
• Ścieżka cięcia nie jest prosta. 
• Wzrastają wibracje. 
• Wzrasta zużycie paliwa. 

 
Standardy ustawiania zębów tnących: 
 

 
Nosić rękawice ochronne. 

 

Przed naostrzeniem: 
• Upewnić się, że łańcuch jest trzymany mocno. 
• Upewnić się, że silnik jest wyłączony. 
• Używać pilnika okrągłego o wielkości odpowiedniej do łańcucha. 

Typ łańcucha: 91VG / 25AP 

Wielkość pilnika: 5/32 cala (4,0 mm) 

 
Umieścić pilnik na zębie tnącym i przesuwać prosto do przodu.  
Trzymać pilnik, jak pokazano na rysunkach. 
 

 
 
Po naostrzeniu każdego zęba tnącego, sprawdzić głębokość i dopiłować ją do odpowiedniego poziomu, jak 
pokazano. 
 

 
 

 
Upewnić się, że brzeg przedni został zaokrąglony, żeby zredukować szansę odbicia lub uszkodzenia 
ogniw łączących. 

 
Upewnić się, że każdy ząb tnący ma taką samą długość i kąty brzegów, jak pokazano. 
 

Odpowiedni szablon 
głębokości 

Zaokrąglić brzeg. 

Standardowa głębokość 
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■ Prowadnica 
• Od czasu do czasu odwrócić prowadnicę, żeby uniknąć częściowego zużycia. 
• Prowadnica powinna zawsze być pod kątem prostym. Sprawdzać zużycie prowadnicy. Przyłożyć liniał do 

prowadnicy i zewnętrznej strony zęba tnącego. Jeśli widać odstęp między nimi, prowadnica jest OK. W 
przeciwnym razie, prowadnica jest zużyta. Taka prowadnica wymaga naprawy lub wymiany. 

 

 

Długość zęba 
tnącego 

Kąt 
ostrzenia  

Kąt płytki bocznej 

Kąt cięcia płytki górnej 

Łańcuch 
przechyla 
się 

Brak 
odstępu 

Odstęp 

Liniał 
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9. Poradnik wykrywania i usuwania problemów 
 
Przypadek 1. Trudności z uruchomieniem 
 

 
Upewnić się, że system przeciwoblodzeniowy nie działa. 

 

 
 
Przypadek 2. Brak mocy/słabe przyspieszanie/nierówne obroty jałowe 
 

 
 
Przypadek 3. Olej nie wypływa 
 

 
 
Jeżeli wydaje się, że konieczny jest dodatkowy serwis, skonsultować się z pobliskim serwisem autoryzowanym. 

Sprawdzić czy nie 
ma wody w paliwie 
lub mieszanka jest 
nietypowa. 

Sprawdzić czy silnik 
nie jest zalany. 

Wymienić paliwo na 
odpowiednie. 

Wyjąć i osuszyć 
świecę zapłonową. 
Potem ponownie 
pociągnąć rozrusznik 
bez ssania. 

Sprawdzić iskrę  
świecy. 

Wymienić świecę 
zapłonową. 

Sprawdzić czy nie 
ma wody w paliwie 
lub mieszanka jest 
nietypowa. 

Sprawdzić czy filtr 
powietrza i filtr paliwa 
nie są zatkane. 

Sprawdzić czy 
gaźnik jest 
prawidłowo 
ustawiony. 

Wymienić paliwo na 
odpowiednie. 

Oczyścić. 

Ustawić wkręty 
obrotów. 

Sprawdzić czy olej 
ma standardową 
jakość. 

Wymienić. 

Sprawdzić czy 
przewody i otwory 
olejowe nie są 
zatkane. 

Oczyścić. 
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10. Dane techniczne 
 
Zespół napędowy: 
Pojemność skokowa (cm

3
): ........................................................................................................................... 25,4 

Paliwo: ....................................................................................... Mieszanka (benzyna 25 : olej 2-dwusuwowy 1) 
Pojemność zbiornika paliwa (ml): ................................................................................................................... 230 
Olej do łańcucha: .................................................................................................... Olej silnikowy SAE# 10W-30 
Pojemność zbiornika oleju (ml): ..................................................................................................................... 160 
Gaźnik: ........................................................................................................................................... Membranowy 
Świeca zapłonowa: .................................................................................................................................... LD-M7 
System podawania oleju: ................................................................................................... Pompa mechaniczna 
Wymiary (D x S x W) (mm): ........................................................................................................ 265 x 220 x 220 
Masa w stanie suchym (kg): 
Tylko jednostka napędowa (kg):...................................................................................................................... 2,8 
 
Głowica tnąca:  
<Prowadnica z zębatką> 
Prowadnica 
Typ: ................................................................................................................................... Wierzchołek z zębatką 
Wielkość (cale (cm)): .................................................................................................................... 10 (25)/12 (30) 
Łańcuch piły 
Typ: ...................................................................................................................... Oregon 91VG/Carlton/Chinese 
Podziałka (cale (mm)): ........................................................................................................................... 3/8 (9,4) 
Grubość (cale (mm)): ......................................................................................................................... 0.05 (1,25) 
<Prowadnica z twardym wierzchołkiem>  
Łańcuch piły 
Typ: .................................................................................................................................... Oregon 25AP/Carlton 
Podziałka (cale (mm)): ......................................................................................................................... 1/4 (6,25) 
Grubość (cale (mm)): ......................................................................................................................... 0.05 (1,25) 
Prosimy wykonywać konserwację po każdych 50 godzinach. Dane techniczne mogą być zmieniane przez 
uprzedniego powiadamiania. 
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  Deklaracja zgodności WE 

dla 
 
 
 
 
 
 
 

Identyfikacja Produktu 
 
Produkt:  Pilarka łańcuchowa 
Typ:                  spalinowa 
Marka:   VEGA 
Funkcja:            Cięcie drewna  
 

Model Typ silnika Pojemność 
silnika 

Długość  
prowadnicy 

Zmierzony poziom  
mocy akustycznej 

LWA 

Gwarantowany poziom  
mocy akustycznej 

LWA 

2500-R spalinowy/dwusuwowy 25,4 cm³ 12” 104,2 dB(A) 110 dB(A) 

4600/4600-R spalinowy/dwusuwowy 45,8 cm³ 16’’ lub 18’’  106,6 dB(A)  110 dB(A) 

5200/5200-R spalinowy/dwusuwowy 49,2 cm³ 18’’ 113,8 dB(A)  116 dB(A) 

 
Numer seryjny: na urządzeniu. 
 
Producent:        ZHEJIANG PAINIER TECHNOLOGY INC. 

                           Add.727, Shenli Rd, Jinhua Industry Zone, Jinhua, Zhejiang,321016,China. 
 
 
Dokumentacja techniczna 

Przechowywana w: ZHEJIANG PAINIER TECHNOLOGY INC. 
                                Add.727, Shenli Rd, Jinhua Industry Zone, Jinhua, Zhejiang,321016,China. 
 
 
Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji tech.: Jerzy Wolnik  ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów 

  
Procedura oceny zgodności:  ANNEX V 2000/14/EC 
                                               
 
Zakres zgodności  

Producent deklaruje że wyżej wymienione produkty są zgodne z Dyrektywami:  2006/42/EC, 2004/108/EC, oraz z dyrektywą 
dotyczącą emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń 2000/14/EC, ANNEX V, 
2005/88/EC. 
 

Zastosowane normy 

EN ISO 11681-1:2011 
ISO 22868 
EN ISO 14982:2009 

 

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie w jakim została wprowadzona do obrotu lub oddana do użytkowania, 
i nie obejmuje części dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. 
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