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SYMBOLS
Nářadí je určeno pouze pro domácí - hobby použití.

Před prvním použitím si pročtěte návod k obsluze

Nebezpečí

Používejte ochranu sluchu

Používejte ochranu zraku

Používejte ochrannou dýchací roušku

Vyjměte zástrčku ze zásuvky okamžitě, pokud je kabel poškozen

cd
cd
cd
cd

Nepracujte v dešti

Používejte ochranné rukavice

Dvojitá izolace

Správný směr řezu

Používejte ochrannou obuv

Řetězová brzda

cd



Originální návod

CZ

TW9P180 - EL. ŘETĚZOVÁ PILA 1800W

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě prostudujte, zapamatujte a uschovejte
UPOZORNĚNÍ: Při používání elektrických strojů a elektrického nářadí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodů ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické nářadí“ je ve všech níže uvedených pokynech
myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak nářadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu).
Uschovejte všechna varovaní a pokyny pro příští použití.

došlo k jeho řádnému připojení a používání. Použití těchto zařízení může
omezit nebezpečí vznikající prachem.
h) Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svěrku nebo svěrák pro
upevnění dílu, který budete obrábět.
i) Nepoužívejte elektrické nářadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog,
léků nebo jiných omamných či návykových látek.
j) Toto zařízení není určené pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostali pokyny
s ohledem na použiti zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby jste se ujistili, že si nehrají se zařízením.
4. Používání elektrického nářadí a jeho údržba
a) El. nářadí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým čistěním nebo údržbou, při každém přesunu a po ukončení
práce! Nikdy nepracujte s el. nářadím, pokud je jakýmkoliv způsobem
poškozené.
b) Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě
ukončete práci.
c) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe
a bezpečněji, pokud jej budete provozovat v otáčkách, pro které bylo
navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost.
Správné nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo
zkonstruováno.
d) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spínačem. Používání takového nářadí je nebezpečné.
Vadné spínače musí být opraveny certifikovaným servisem.
e) Odpojte nářadí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete
provádět jeho seřizování, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření
zamezí nebezpečí náhodného spuštění.
f) Nepoužívané elektrické nářadí ukliďte a uschovejte tak, aby bylo mimo
dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených
uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí skladujte na suchém a
bezpečném místě.
g) Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte
seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo
k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit
bezpečnou funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším
použitím zajistěte jeho řádnou opravu. Mnoho úrazů je způsobeno špatně
udržovaným elektrickým nářadím.
h) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené
nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze
kontroluje. Použití jiných příslušenství než těch, která jsou uvedena v návodu
k obsluze mohou způsobit poškození nářadí a být příčinou zranění.
i) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte
v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro
konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh
prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelúm, než pro jaké je určeno,
může vést k nebezpečným situacím.
5. Používání akumulátorového nářadí
a) Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je vypínač v poloze „0vypnuto“. Vložení akumulátoru do zapnutého nářadí může být příčinou
nebezpečných situací.
b) K nabíjení akumulátorů používejte pouze nabíječky předepsané výrobcem. Použití nabíječky pro jiný typ akumulátoru může mít za následek jeho
poškození a vznik požáru.
c) Používejte pouze akumulátory určené pro dané nářadí. Použití jiných
akumulátorů může být příčinou zranění nebo vzniku požáru.
d) Pokud není akumulátor používán, uchovávejte ho odděleně od kovových předmětů jako jsou svorky, klíče, šrouby a jiné drobné kovové
předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru
s druhým. Zkratování akumulátoru může zapříčinit zranění, popáleniny
nebo vznik požáru.
e) S akumulátory zacházejte šetrně. Při nešetrném zacházení může
z akumulátoru uniknout chemická látka. Vyvarujte se kontaktu s touto látkou a pokud i přesto dojde ke kontaktu, vymyjte postižené místo proudem
tekoucí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí, vyhledejte ihned
lékařskou pomoc. Chemická látka z akumulátoru může způsobit vážná
poranění.
6. Servis
a) Nevyměňujte části nářadí, neprovádějte sami opravy, ani jiným
způsobem nezasahujte do konstrukce nářadí. Opravy nářadí svěřte kvalifikovaným osobám.
b) Každá oprava nebo úprava výrobku bez oprávnění naší společnosti je
nepřípustná (může způsobit úraz, nebo škodu uživateli).
c) Elektrické nářadí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním
středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistíte tak bezpečnost Vaši i Vašeho nářadí.		

1. Pracovní prostředí
a) Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a
tmavá místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Ukliďte nářadí, které právě
nepoužíváte.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru
nebo výbuchu, to znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny,
plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vzniká na komutátoru jiskření,
které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů.
c) Při používání el. nářadí zamezte přístupu nepovolaných osob, zejména
dětí, do pracovního prostoru! Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu
nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. nářadí bez
dohledu. Zabraňte zvířatům přístup k zařízení.
2. Elektrická bezpečnost
a) Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat síťové
zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. K nářadí, které
má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozdvojky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky
omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané
napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je
síťový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým síťovým kabelem, který
je možné získat v autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.
b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí,
tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Elektrického
nářadí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické nářadí nikdy neumývejte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.
d) Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen.
Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za napájecí kabel. Nevytahujte
vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Zabraňte mechanickému poškození elektrických kabelů ostrými nebo horkými předměty.
e) El. nářadí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem.
Vždy zkontrolujte, že elektrické napětí odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku nářadí.
f) Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel nebo vidlici,
nebo spadlo na zem a je jakýmkoliv způsobem poškozené.
g) V případě použití prodlužovacícho kabelu vždy zkontrolujte, že jeho
technické parametry odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku
nářadí. Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací
kabel vhodný pro venkovní použití. Při použití prodlužovacích bubnů je
nutné je rozvinout, aby nedocházelo k přehřátí kabelu.
h) Je-li elektrické nářadí používáno ve vlhkých prostorech nebo venku, je
povoleno jej používat pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s proudovým
chráničem ≤30 mA. Použití el. obvodu s chráničem /RCD/ snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
i) Ruční el. nářadí držte výhradně za izolované plochy určené k uchopení, protože při provozu může dojít ke kontaktu řezacího či vrtacího
příslušenství se skrytým vodičem nebo s napájecí šňůrou nářadí.
3. Bezpečnost osob
a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní a ostražití, věnujte
maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustřeďte se na
práci. Nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unaveni, nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost při používání
elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el.
nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.
b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku.
Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou
provádíte. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv
s protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu používané
v souladu s podmínkami práce snižují riziko poranění osob.
c) Vyvarujte se neúmyslného zapnutí nářadí. Nepřenášejte nářadí, které
je připojeno k elektrické síti, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před
připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spínač nebo spoušť jsou
v poloze „vypnuto“. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou
vážných ůrazů.
d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje.
Seřizovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části
elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.
e) Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam
bezpečně dosáhnete. Nikdy nepřeceňujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni.
f) Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nenoste
volné oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv, rukavice
nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo
rozpálených částí el.nářadí.
g) Připojte zařízení k odsávání prachu. Jestliže má nářadí možnost
připojení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby



vás.
1. Vždy začínejte řezat již se spuštěnou řetězovou
pilou (v maximálních otáčkách)!
2. Ujistěte se, že je řetěz stále správně naostřený.
3. Při řezání přiložte doraz s hroty k řezivu, které chcete rozříznout (viz obr. 1).
4. Vždy před řezáním přiložte doraz s hroty. Až
potom zapněte pilu a začněte řezat do dřeva. Tahejte
pilu směrem nahoru za zadní rukojeť a směr určujte
přední rukojeti. Doraz s hroty používejte jako otočný
bod. Aby jste pilu přesunuli z důvodu dalšího řezání,
přerušte proces řezání a mírně přitlačte na přední
rukojeť. Pilu mírně popotáhněte dozadu, přiložte
doraz s hroty pod místo řezání a zatáhněte směrem
nahoru za zadní rukojeť (viz obr. 2).
5. Zápichové řezání a horizontální řezání může být
prováděno pouze zkušenými a speciálně školenými
osobami (vysoké riziko zpětného rázu, viz obr. 3).
6. Při horizontálním řezání dejte pilu do nejmenšího
možného úhlu. Tento způsob vyžaduje mimořádnou
pozornost, protože se v tomto případě nedá použít
doraz s hroty.
7.Při odřezávání větví by měla být pila podepřená
proti kmeni, je-li to možné.
8. Zasekne-li se řetěz při řezání vrchní částí, může
být pila vymrštěna směrem k obsluze. Proto by jste
měli řezat spodní částí lišty vždy, když je to možné. V
tomto případě je pila totiž vymrštěna směrem od těla
směrem ke dřevu (viz obr. 4 a 5).
9. Buďte opatrní u kmenů valících se směrem k vám.
Nebezpečí zpětného úderu!

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní
pokyny a pečlivě je uschovejte.
! - Tento symbol označuje nebezpečí zranění, nebo poškození zařízení .
! Při práci s řetězovou pilou používejte ochranné
rukavice, vhodnou obuv, chrániče nohou a ochranu
zraku a sluchu.
! Představuje-li práce riziko poranění hlavy, je nutná
bezpečnostní helma. Při kácení stromů a řezání větví
poražených či padlých stromů by měl být použit také
chránič obličeje.
! Pozor! Před kontrolou či nastavováním napnutí
řetězu, při nasazování nového řetězu či při opravě
jakékoli poruchy, stejně jako při přechodu z jednoho
pracovního místa na druhé vždy vytáhněte vidlici ze
zásuvky.
! Nikdy nezapínejte řetězovou pilu, dokud ji pevně
nedržíte, nestojíte pevně na nohou a nejste si naprosto jisti, že se vodicí lišta ani řetěz ničeho nedotýkají.
! Pilu držte vždy oběma rukama (pravá uchopí zadní
rukojeť, levá přední rukojeť (1,A3,A4).
! Nikdy neřežte nad úrovní ramen, stojíte-li na žebříku,
jste-li na stromě, či stojíte-li v jakékoli jiné nestabilní
pozici.
! Při řezání rozpadlého (ztrouchnivělého) dřeva buďte
zvláště opatrní, aby řetěz s sebou netahal drobné
odštěpky dřeva.
! Během přestávek v práci by měla být pila položená
tak, aby nehrozilo nikomu nebezpečí poranění řetězem
pily.
! Pila nikdy nesmí přijít do rukou, ani nesmí být
zapůjčena někomu, kdo ji neovládá a není srozumněn
s používáním takovéhoto stroje a možnými riziky.
Návod k oblsuze by měl být vždy předáván s pilou.
! Po skončení práce zakryjte vodicí lištu s řetězem
chráničem lišty, který je v základním vybavení.
Pokud se řetěz při řezání horní stranou vodící lišty zasekne, může být vytlačená směrem k obsluze pily.
Z tohoto důvodu řežte spodní stranou vodící lišty
kdekoli je to možné, protože v takovém případě bude
vytlačena směrem ke dřevu.
Mimořádnou pozornost věnujte řezání rozpadlého
dřeva. Ořezané kusy dřeva mohou být vymrštěny v
kterémkoliv směru a hrozí velké nebezpečí poranění.
Kdykoli je to možné, veďte při ořezávání větví řetěz
proti kmeni. Při řezání větví hrozí velké riziko poranění,
proto jej může vykonávat pouze vyškolená osoba.
Při ořezávání větví nikdy nestůjte na kmeni.
Mimořádnou pozornost věnujte napnutým větvím.
Přez volně visící větve neřezejte zespodu.
Tuto řetězovou pilu nepoužívejte při práci v lese, tj. na
a ořezávání větví v lese. Kvůli kabelovému připojení
nemá obsluha pily potřebnou pohyblivost a tím pádem
není zaručena její bezpečnost.
Vždy stůjte po boku řezaného stromu.
Při pádu stromu dávejte pozor na padající větve, když
budete ustupovat o krok zpět.
Dávejte pozor na kmeny, které se valí směrem na



OCHRANA PŘED ELEKTRICKÝM PROUDEM
! Toto zařízení je povoleno používat pouze
pokud je zapojeno do el. obvodu s proudovým chráničem 30 mA.
! Zařízení má napájecí kabel s vidlicí s ochranným
kolíkem. Elektrická zásuvka musí být uzemněná.
Závady způsobené zkratem na přívodu nejsou kryté
zárukou !
! Pokud máte pochybnosti o důkladnosti uzemnění elektrické zásuvky, nechte ji zkontrolovat kvalifikovaným
elektrikářem nebo servisním pracovníkem.
Vidlici,
která je dodaná spolu s výrobkem, nepředělávejte.
Pokud „nepasuje“ do elektrické zásuvky, dejte si
nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným
elektrikářem. Nepoužívejte s tímto výrobkem jakékoliv adaptéry.
! Používejte pouze 3-vodičové prodlužovací kabely,
které mají vidlice s 3-kolíkovým uzemněním a 3-pólové
kabelové konektory, které odpovídají vidlici výrobku.
! Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou
určené pro použití venku a současně zásuvku, která
má vodotěsnou konstrukci. Tyto prodlužovací kabely
jsou označené jako „Přípustné na použití s vnějšími
zařízeními“. Pokud je nepoužíváte, skladujte je uvnitř.
! Používejte pouze prodlužovací kabely, které nemají
výpočtový elektrický výkon menší než je elektrický
výkon výrobku.
! Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely.
Před použitím prodlužovacího kabelu ho zkontrolujte a v případě poškození vyměňte.
Nevhodné
prodloužovací kabely mohou být nebezpečné.
! Nezacházejte s prodlužovacím kabelem nevhodným
způsobem a neodpojujte kabel taháním za šnůru.
Kabel nechávejte mimo dosahu tepla a ostrých hran.
Vždy před odpojením zařízení od prodloužovacího kabelu, ho nejdříve vytáhněte ze zásuvky.
! Nikdy neprovozujte zařízení na dešti nebo po dobu
bouřky, snížíte tím riziko úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se vidlice mokrou rukou. Je striktně zakázáno nechat téct (prosakovat) do stroje vodu.

NEBEZPEČNÉ SITUACE PŘI PRÁCI
Kopnutí - zpětný ráz
Řetězová pila má tendenci odskočit, když se špička
lišty (zvlášť její poslední čtvrtina) náhodně dotkne
dřeva nebo jakéhokoliv jiného pevného předmětu. V
takovém případě se bude pila pohybovat neovladatelně
a v plné síle bude odskakovat směrem k obsluze
(nebezpečí úrazu!). (obr. 3, A1,A2).
Těmto nebezpečným kopnutím (zpětným rázům)
může být ve větší míře zabráněno klidnou prací a
předvídáním následujícím způsobem :
Při řezání stále sledujte předek vodicí lišty.
Nikdy se nepokoušejte řezat předkem lišty.
Buďte opatrní při řezání tenkých a pružných větví.
Řetěz pily se do nich může snadno tzv. kousnout.
Zvláštní pozornost věnujte zasouvání lišty do již
naříznutého dřeva při dokončování řezu.

Protitlak (odpor)
Protitlak (odpor) se objeví při pokusu o řezání dřeva
zespodu, dotkne-li se řetěz na horní části vodicí lišty
tuhého předmětu nebo zasekne-li se řetěz v řezu (obr.
4).

- Když je řetězová pila v činnosti, vyhýbejte se všemi
částmi těla řetězu pily. Před spouštěním řetězové
pily se přesvědčte, že se řetěz pily ničeho nedotýká.
Okamžik nepozornosti během provozu řetězové
pily může způsobit zamotání oděvu nebo kontakt
těla s pilou řetězu.
- Držte vždy řetězovou pilu pravou rukou na zadní
rukojeti a levou rukou na přední rukojeti.
Držení řetězové pily v obrácené konfiguraci rukou
zvyšuje nebezpečí poranění osoby a nemělo by
se nikdy dělat.
- Při řezání větve, která je napnutá, buďte zejména
opatrní. Když se uvolní napnutí v dřevěných vlák
nech, napnutá větev může zranit obsluhu anebo
uvést řetězovou pilu mimo kontrolu.

Tah vpřed
Nebudeme-li směrovat doraz s hroty (17) proti
řezanému dřevu, řetěz při kousnutí nebo nárazu na
pevný předmět v řezivu potáhne pilu vpřed – obr.5.
Je-li to jen trochu možné, je proto důležité při řezání
směrovat doraz s hroty (17) proti řezanému dřevu.

- Mimořádnou pozornost věnujte při řezání křoví a
mladiny. Tenký materiál může zachytit řetěz pily a
může vás poranit nebo narušit vaší stabilitu.



Jakékoliv další doplňující požadavky musí být předmětem dohody mezi výrobcem a odběratelem.

-Rukojeť držte pevně s palcem a prsty okolo dr
žadla řetězové pily. Obě ruce držte neustále na
pile a postavte tělo tak, abyste snáze odolávali
případnému zpětnému rázu. Pokud se provádějí sp
rávně předběžná opatření, zpětnému rázu je možné
předejít. Nepouštějte řetězovou pilu.

NASAZENÍ VODÍCÍ LIŠTY A ŘETĚZU

Vodící lišta a řetěz jsou dodávány samostatně.
1.Před začátkem montáže se ujistěte, že je pila odpojená od zdroje elektrického napětí.
2. Odstraňte kryt řetězového kola.
3. Před montáží vodící lišty a řetězu zkontrolujte směr
řezání zubů. Směr řezání je označen na krytu.
4.Vodící lištu držte vertikálně, špičkou směrem nahoru
a vložte řetěz. Začněte na špičce lišty.
5. Lištu s řetězem vložte do vodícího kolíku.
6. Řetěz pily vložte kolem řetězového kola a ujistěte
se, že je správně namontovaný. Lištu s řetězem
bezpečně zajistěte.
7. Kryt řetězového kola vložte zpět a zajistěte pomocí
zajišťovacího šroubu.
Pozor: Zajišťovací šroub pevně dotáhněte až po nastavení napnutí řetězu!

- Držte elektrické nářadí jen za izolované plochy
určené k uchopení, jelikož v řetězové pile by mohlo
dojít ke styku vodiče s nechráněnou kovovou částí.
Tyto části pod proudem mohou vést k vážným
poraněním obsluhy.

TYTO  BEZPEČNOSTNÍ  POKYNY
USCHOVEJTE !!!
POPIS (A)
1
2
3
	4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Přední rukojeť
Přední kryt ruky a brzdový mechanizmus
Uzávěr nádrže oleje
Zajišťovací úchytka pro kabel
Upevnění vodící lišty
Napínací šroub řetězu
Pilový řetěz
Vodící lišta řetězu
Špička řetězové lišty
Zadní rukojeť
Zadní kryt ruky
Rozeta řetězu
Motor
Mazací otvor v liště
Kryt
Klíč
Doraz s hroty
Vypínač
Bezpečnostní pojistka
Kryt řetězové lišty
Měrka oleje
Imbusoví klíč

Piktogramy
Piktogramy uvedené na obalu výrobku :
a)
b)
c)
d)

Napínání pilového řetězu
Vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky před jakoukoli
prací na stroji! Noste pracovní rukavice! Ujistěte se,
že je pilový řetěz v drážce vodící lišty (8)! . Otáčením
napínacího šroubu řetězu (6) ve směru hodinových
ručiček řetěz utahujete, v proti-směru hodinových
ručiček řetěz uvolňujete.
Znovu zkontrolujte napnutí řetězu (viz Obr. 10). Neutahujte řetěz příliš pevně. V chladném stavu by měla
být vůle řetězu v polovině vodící lišty přibližně 3 mm.
. Všechny články řetězu musí ležet v drážce vodíci
lišty.
Vlivem tepla se pilový řetěz roztáhne a uvolní. Aby
nedošlo k vysmeknutí řetězu z drážky vodící lišty je
nutné pilový řetěz dotáhnout. Když je pilový řetěz
dotahován v teplém stavu, je nutné jej po ukončení
řezání povolit, protože po vychladnutí u řetězu dojde
ke stažení a tím k nadměrnému pnutí.
Nový pilový řetěz je nutné přibližně 5 minut zaběhnout.

Hodnoty napájení
Příkon
Rychlost řetězu při nulové zátěži
Délka lišty

POUŽITÍ A PROVOZ
Nářadí NORDIX je určeno pouze pro domácí nebo
hobby použití.
Výrobce a dovozce nedoporučují používat toto nářadí
v extrémních podmínkách a při vysokém zatížení.



V této fázi je mazání řetězu velmi důležité. Po
zaběhnutí zkontrolujte napnutí řetězu a v případě nutnosti jej dotáhněte.

Kontrola automatického mazání
Před započetím práce zkontrolujte automatické mazání
řetězu a měrku oleje. Zapněte pilu a držte ji nad podlahou světlé barvy. Dávejte pozor, aby se pila nedotkla
země. Z bezpečnostních důvodů je nejlepší udržovat
vzdálenost nejméně 20cm. Když na podlaze spatříte
stopy oleje, systém mazání řetězu pracuje správně.
Když se stopy oleje neobjeví, vyčistěte výpusť oleje,
mazací otvor (14) a kanálek oleje.
Řetězová maziva
Na kvalitě maziv, které používáte ve velké míře závisí
životnost pilových řetězů a vodících lišt. Je zakázáno
používat starý olej! Používejte pouze ekologické oleje.
Řetězový olej skladujte pouze v obalech, které splňují
příslušné předpisy.
Vodící lišta řetězu
Vodící lišta (8) je vystavena extrémnímu opotřebení
na špičce a na spodní části. Abychom zabránili jednostrannému opotřebení a poškození, otáčejte vodící
lištu (8) pokaždé, když brousíte řetěz.
Rozeta řetězu
Rozeta řetězu
(12) je vystavována extrémnímu
opotřebení. Když si všimnete velkého opotřebení
zubů, rozetu řetězu je nutno vyměnit. Opotřebovaná
rozeta řetězu zkracuje životnost pily. Rozetu řetězu
nechte vyměnit ve specializované opravně.

Doplnění řetězového oleje
Aby se zabránilo vniknutí nečistot do nádrže, očistěte
uzávěr olejové nádrže (3) před jeho otevřením. Kontrolujte obsah olejové nádrže po dobu řezání pomocí
měrky (21). Po doplnění oleje zavřete olejovou nádrž
a uzávěr (3) pevně dotáhněte. Otřete zbytky rozlitého
oleje.

Kryt řetězu
Kryt řetězu (20) musí být nasazený na lištu s řetězem
ihned po ukončení práce s pilou a při převozu.
Brzda řetězu  (viz obr. 11a)
V případě zpětného úderu se brzda řetězu aktivuje
pomocí předního krytu ruky (2). Přední kryt ruky (2)
se stlačí vpřed hřbetem ruky a toto způsobí zabrždění
řetězu, zastavení pily a rychlejší zastavení motoru do
0,10 s.

Mazání řetězu
Aby se zabránilo přílišnému opotřebení pilového
řetězu a vodící lišty, musí být po dobu provozu
dostatečně mazané. Mazání je automatické. Nikdy
nepracujte bez mazání řetězu. Bez mazání lišty a
řetězu dojde k vážnému poškození. Proto je důležité
zkontrolovat jak mazání řetězu tak měrku oleje před
každým použitím.(B2). Nikdy nepoužívejte pilu, když je
hladina oleje pod značkou Minimum (B2).
Poznámka: 200 ml může vydržet 20 min.
Při doplňování olej nerozlijte na pilu a před otevřením
víka se ujistěte, že se do otvoru nedostane žádný
prach, apod. Před použitím se ujistěte, že je nádržka
na olej plná. Po čase řezání kontrolujte hladinu oleje
na viditelné měrce.

Uvolnění brzdy řetězu (viz obr. 11b)
Aby bylo možno pilu opět používat, je nutno uvolnit brzdu řetězu. Nejprve vypněte pilu. Potom zatlačte
přední kryt ruky (2) dozadu do vertikální polohy, pokud
nezapadne na své místo. Brzda řetězu je nyní znovu
plně funkční.

Broušení pilového řetězu
Pilový řetěz si můžete nechat naostřit rychle a správně
ve specializovaných servisech, u kterých také můžete
získat nářadí na broušení pilového řetězu, aby jste
mohli brousit řetěz sami. Při broušení vždy postupujte



podle daného návodu.
Dávejte na brousící nástroje pozor. Udržujte je ostré a
čisté, aby jste mohli pracovat dobře a bezpečně.
Dodržujte přepisy na údržbu a návod na výměnu
řetězu.
UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte ochranné brýle,
ochranu sluchu, ochranné rukavice a vhodné pracovní
oblečení a obutí.

lou používejte všechny určené ochranné pracovní
doplňky a oblečení.
Ujistěte se, že řezivo pevně zajištěné. Použije svěrky,
aby jste zabránili klouzání řeziva . Toto rovněž ulehčuje obsluhu stroje oběma rukama.
Zpětný úder je pohyb řetězové lišty směrem nahoru
nebo dozadu, který se může objevit tehdy, když špička
pilového řetězu přijde do kontaktu s překážkou. Zpětný
úder zapříčiňuje, že se pila chová neovladatelně a to
s sebou přináší rizika vážných úrazů. Neřezejte s
uvolněným nebo tupým řetězem. Nedostatečně
naostřený řetěz zvyšuje riziko zpětného úderu. Nikdy
neřezejte ve výšce nad svými rameny.

Spouštění
Pilu používejte s vhodným prodlužovacím kabelem,
který má předepsanou izolaci a zapojení navržené pro
venkovní použití (kabely opláštěné vhodnou izolací) a
které se shodují s vidlicí stroje. Držte přední rukojeť (1)
levou rukou a zadní rukojeť (10) pravou rukou. Aby jste
pilu uvedli do chodu, stlačte současně bezpečnostní
pojistku (19) a vypínač (18). Zkontrolujte správnou
funkčnost brzdy řetězu. Když řetěz neběží, je nutno
uvolnit brzdu řetězu na předním krytu ruky (2).
Pozorně si přečtěte části „Brzda řetězu „
a „Uvolnění brzdy řetězu“.
Po spuštění bude pila okamžitě běžet v nejvyšších
otáčkách.

TIPY NA POUŽITÍ ŘETĚZOVÉ PILY
Řezání  dřeva (viz obr. 1 a 2)
Při řezání dřeva dodržujte prosím bezpečnostní pokyny a postupujte následovně: ujistěte se, že se dřevo,
které chcete řezat, nemůže vysmeknout. Krátké kusy
dřeva před řezáním upevněte. Řežte pouze dřevo a
dřevěné předměty. Při řezání dávejte pozor, aby se
pila nedostala do kontaktu s kameny nebo hřebíky,
protože by mohly být vystřeleny a způsobit poranění
a také by mohly poškodit pilový řetěz. Zabraňte tomu,
aby se běžící pila nedostala do kontaktu s drátěnými
ploty a zemí. Při odřezávání větví si pilu podle možností
podepřete a neřezejte špičkou řetězu.
Dávejte pozor na překážky jako jsou pařezy, kořeny,
příkopy a hrboly apod., aby nedošlo ke ztrátě
rovnováhy.
Nezapomeňte:
Řetězová pila musí běžet na plný výkon před tím, než
přijde do kontaktu se dřevem!
Aby jste pilu spustili: stlačte bezpečnostní pojistku (19)
a vypínač (18). Umístěte nejnižší zub dorazu (17) na
dřevo. Nadzdvihněte pilu zadní rukojetí (10) a řezejte
do dřeva. Zatáhněte řetězovou pilu mírně dozadu a
umístěte zub (17) dále směrem dolů.

Vypnutí:
Uvolněte vypínač (18). Pilu položte až poté, když se
řetěz přestane otáčet!
Po práci s pilou vždy vyčistěte pilový řetěz a řetězovou
lištu. Nasaďte kryt na lištu.

Jak pracovat s řetězovou pilou
! Před každým započetím práce zkontrolujte, zda je
pila v perfektním stavu. Je zvláště důležité se ujistit, že
je vodicí lišta řádně uchycena, řetěz správně napnutý,
a že brzda řetězu správně funguje.
Před prvním použitím pily se doporučuje zkusit řezat
špalky na řezacím stojanu nebo pevné podložce.
! Při práci s řetězovou pilou je třeba dávat pozor, aby
nebyl prodlužovací kabel v blízkosti řetězu pily.

Kontrola řetězové pily
Zkontrolujte stroj, není-li poškozený. Před opětovným
použitím vašeho stroje zkontrolujte bezpečnostní
prvky. Ujistěte se, že Váš stroj nevykazuje žádné
známky poškození, je v dobrém technickém stavu,
protože jakékoli mírné poškození může způsobit vážný
úraz. Ujistěte se, že pohyblivé části stroje pracují
správně. Všechny díly musí být správně sestaveny a
musí splňovat všechny podmínky pro správný chod
stroje.
Jakékoli poškozené bezpečnostní prvky a
části musí být okamžitě opraveny nebo vyměněny
specializovaným servisem, pokud to není v rozporu s
tímto návodem.

Řezání špalků, větví atd.
Při řezání dřeva řetězovou pilou by měla být levá paže
téměř napnutá. Veďte pilu tak, abyste žádnou částí
těla nepřečnívali přes pomyslnou osu X vedoucí skrz
lištu (obr. 6).
Zatlačte dorazem s hroty (17) na pile proti dřevu a
teprve potom začněte řezat tak, že držíte pilu za
rukojeť (1) a zvedáte polohovatelnou zadní rukojeť.
Nemůžete-li přeříznout dřevo jedním tahem, vyvíjejte
mírný tlak na rukojeť (1) a pokračujte v řezání, táhněte
pilou lehce zpět, pak použijte doraz s hroty o něco níže
a dokončete řez zdvihnutím polohovatelné rukojeti.
Ještě za oběhu řetězu vytáhněte pilu z řezu.

Převoz řetězové pily
Před převozem řetězové pily vždy vytáhněte vidlici
pily ze zásuvky a nasaďte kryt řetězu na vodící lištu.
Při delším řezání je nutno pilu mezi jednotlivým řezání
vypínat. Poznámky k práci a ke zpětnému úderu (viz
obr. 3)
Úrazům můžete zabránit tak, že nebudete řezat
špičkou vodící lišty, protože by to mohlo způsobit
náhlé odskočení pily směrem vzad. Při práci s pi-



Řežete-li dřevo ležící na zemi, nedopusťte, aby se
řetěz zaříznul do země pod řezivem: okamžitě by se
ztupil.
Řežete-li kmeny ležící ve svahu, obsluha pily by měla
stát vždy nad nimi.
Po ukončení řezání počkejte, až se řetěz pily zastaví.
Před přesunem od stromu ke stromu vždy vypněte
motor.

Ořezávání stromů
Při ořezávání stromů vždy řežte od shora směrem
dolů, tak aby větve mohly odpadávat dolů. Někdy je
však dobré větev nejprve zespodu naříznout.
Je-li to vůbec možné, měla by být pila při odřezávání
větve opřena o kmen stromu.
! Nikdy se nepokoušejte řezat větve předkem vodicí
lišty.
! Zvláštní opatrnosti je třeba při řezání větví, které
jsou napnuté a mohly by se vymrštit a uhodit vás.

Kácení stromu
UPOZORNĚNÍ: Řezání stromů je nebezpečné
a vyžaduje praxi. Pokud jste začátečník, nepokoušejte
se to naučit sám, ale vyhledejte profesionální školení.
UPOZORNĚNÍ: Tuto řetězovou pilu můžete použít
pouze na řezání stromů, které mají menší průměr, než
je délka vodící lišty.

Pozor nebezpečné situace:
Obr. 12-1: Horní část kmene je napnutá
Nebezpečí: Strom se vztyčí!
Obr. 12-2: Spodní část kmene je napnutá
Nebezpečí: Strom se pohne směrem dolů!
Obr. 12-3: Silné kmeny
Nebezpečí: Strom se pohne nečekaně a s velkou silou!
Obr. 12-4: Obě části kmene jsou napnuté
Nebezpečí:
Strom
se
pohne
do
stran!

! Před započetím kácení musíte mít jasno v tom,
kam má strom spadnout, a ujistit se, že neleží v cestě
nic, co by mohlo být pádem stromu poškozeno, např.
elektrické vedení či budova. V okruhu 2 a ½ délky od
daného stromu se nesmí vyskytovat žádná osoba ani
zvíře.
! Měly by být stanoveny dvě únikové cesty, každá z
nich by se měla otevírat v úhlu 45° ve směru opačném
než je směr plánovaného dopadu stromu. Tyto únikové
cesty musí být volné a bez překážek.
Nejprve je nutné udělat v kmenu zásek, který určí
směr pádu stromu. Tento zásek by se měl řezat nejprve pod úhlem směrem dolů, pak horizontálně napříč
kmenem, dokud se nesetká s prvním řezem shora
(obr. 7). Hloubka záseku by měla být rovna přibližně
čtvrtině průměru kmene.
Porážející řez by měl být veden mírně nad úrovní spodku záseku. Tento řez by neměl být zcela ukončen,
ale měl by zanechat neporušený pruh dřeva na zlomení, jinak by mohl kmen padat nekontrolovatelně. Pruh
dřeva v lomu by měl mít šířku zhruba jedné desetiny
průměru kmene.
V pravý čas by měly být do porážejícího řezu zasunuty
klíny. Ty by měly být pouze ze dřeva, hliníku či umělé
hmoty, nikdy ze železa či oceli.
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K broušení řetězu by se měl používat kruhový pilník o
průměru 4mm.
Vodící lišta
Spodní hrana lišty je vystavena relativně velké zátěži,
proto by měla být po každém broušení řetězu otočena
spodem nahoru a zároveň by drážka v liště a mazací
otvory (14) měly být vyčištěny.
Hnací kolo řetězu
Vykazují-li zuby na řetězovém kole (12) jakékoli známky opotřebení, mělo by být řetězové kolo vyměněno.
Kolo řetězu by se mělo měnit při každé druhé výměně
řetězu.
Uhlíky
Vypínací zařízení pily automaticky vypne motor při
nadměrném opotřebení uhlíků. Uhlíky by měly být
měněny odborníkem, který disponuje potřebným vybavením. Při této příležitosti může být pila podrobena
důkladné prohlídce.

Výřez stromů je nebezpečný a vyžaduje praxi. Pokud
jste začátečník, nebo nezkušený, nepokoušejte se to
učit sám, ale vyhledejte odborné školení. (obr. 15)

Uskladnění při dlouhodobějším
nepoužívání
Nářadí neskladujte na místě, kde je vysoká teplota.
Pokud je to možné, skladujte nářadí na místě se stálou
teplotou a vlhkostí.

Nekácejte stromy:
1. Pokud nedokážete rozlišit detaily v nebezpečné
zóně, např. z důvodu mlhy, deště, sněžení nebo soumraku.
2. Pokud nemůže být směr pádu spolehlivě odhadnut
z důvodu větru nebo nárazů větru,

ŘEŠENÍ ZÁVAD
Závada

Aby jste porazili strom, musíte zasunout klín do zadního řezu. Při odstupování po ukončení zadního řezu,
dávejte pozor na padající větve.

Motor neběží

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA
! Před čistěním a údržbou, vždy vytáhněte přívodní
kabel stroje ze zásuvky.
1. Chladící ventilátory na kryty motoru udržujte stále
čisté a odkryté.
2. Údržbu provádějte pouze tak, jak je to uvedeno v
tomto návodu.
3. Jakákoli jiná údržba může být provedena pouze odborným servisem.
4. Neupravujte řetězovou pilu žádným způsobem,
protože by to mohlo ohrozit vaší bezpečnost.
5. Nikdy nepoužívajte nářadí s poškozenými vypínači.
6. Vznikne-li na stroji závada i když pozorně provádíme
pravidelnou údržbu a kontrolu, dejte ho opravit do odborného servisu.
7. V případě jakýchkoliv otázek a objednávek náhradních dílů kontaktujte servisní středisko.

Řetěz se
nepohybuje

Slabý výkon
při řezání
Řezání
probíhá pouze
s obtížemi
Řetěz
vypadává z
vodící lišty
Řetěz se
zahřívá

Řetězy
! Práce s tupým řetězem způsobuje rychlé opotřebení
řetězu, lišty i řetězového kola pohonu a může dokonce
vést k přetržení řetězu.
! Doporučuje se nechávat řetěz nabrousit ve specializovaném servisu.
Relevantní úhly na zubech řetězu jsou : Doplňkový
úhel na boční straně 85°, Úhel záběru na vrchní straně
60°, Horní strana 30°.

Příčina

Náprava

Zkontrolujte vidlici, kabel a
zásuvku
Je přerušen
Poškozený kabel: Dejte ho
el. přívod
opravit do odborné opravny.
napětí
Je zakázáno spojovat
Porucha
kabely izolační páskou.
vypínače
Poškozené vypínače musí
být vyměněny odborným
servisem
Zkontrolujte brzdu řetězu,
Brzda
uvolněte ji, pokud je to
řetězu
potřeba
Tupý řetěz
Špatně
Nabrušte řetěz
nasazený
Zkontrolujte, jestli je řetěz
řetěz
správně nasazen
Napnutí
Zkontrolujte napnutí řetězu
řetězu
Napnutí
řetězu

Zkontrolujte napnutí řetězu

Mazání
řetězu

Zkontrolujte hladinu oleje
Zkontrolujte mazivo řetězu

TECHNICKÉ ÚDAJE TW9P180
Vstupní napětí
230 V
Vstupní kmitočet
50 Hz
Příkon
1800 W
Délka řezací lišty
355 mm
Maximální řezný průměr
325 mm
Rychlost řetězu při nulové zátěži			
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Čas zastavení řetězu
Hmotnost
Třída ochrany
Typ řetězu
Typ lišty
Rozteč řetězu
Tloušťka řetězu
Počet článků řetězu

12,0 m/s
0,15 s
5,5 kg
II.
3/8.050X52DL
AP14-52-507P
9,525mm / 3/8“
1,27mm / 0,05“
52

Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být
dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu
životní prostředí.
Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!
Podle evropské směrnice WEEE (2002/96/ES) o
starých elektrických a elektronických zařízeních
a její aproximace v národních zákonech musí být
neupotřebitelné elektronářadí odevzdáno v místě
koupě podobného nářadí, nebo v dostupných
sběrných střediscích určených ke sběru a likvidaci
elektronářadí. Takto odevzdané elektronářadí bude
shromážděno, rozebráno a dodáno k opětovnému
zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Úroveň akustického tlaku měřená podle EN 60745:
LpA (akustický tlak)
89,1 dB (A) KpA=3
LWA (akustický výkon)
104,4 dB (A) KwA=3
Učiňte odpovídající opatření k ochraně sluchu !
Používejte ochranu sluchu, vždy když akustický tlak
přesáhne úroveň 80 dB (A).
Vážená efektivní hodnota zrychlení podle EN 60745:
Přední rukojeť
4.91 m/s2 K=1,5

ZÁRUKA

Změny vyhrazeny.

V přiloženém materiálu najdete specifikaci záručních
podmínek.

Výstraha: Hodnota vibrací během aktuálního použití
elektrického ručního nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu, jakým je nářadí
použité a v závislosti na následujících okolnostech:
Způsob použití el. nářadí a druh řezaného anebo
vrtaného materiálu, stav nářadí a způsob jeho
udržování, správnost volby používaného příslušenství
a zabezpečení jeho ostrosti a dobrého stavu, pevnost
uchopení rukojeti, použiti antivibračních zařízení,
vhodnost použití el. nářadí pro účel pro, který bylo
projektované a dodržování pracovních postupů dle
pokynů výrobce.

Datum výroby
Datum výroby je zakomponováno do výrobního čísla
uvedeného na štítku výrobku. Výrobní číslo má formát
AAAA-CCCC-DD-HHHHH kde CCCC je rok výroby a DD je měsíc výroby.

V případě, že je toto nářadí používáno nevhodně,
může způsobit syndrom chvění ruky-ramene.
Výstraha: Pro upřesnění je potřeba vzít do úvahy
úroveň působení vibrací v konkrétních podmínkách
používání ve všech provozních režimech, jako je
doba, kdy je ruční nářadí kromě doby provozu vypnuté
a kdy běží naprázdno a tedy nevykonává práci. Toto
může výrazně snížit úroveň expozice během celého
pracovního cyklu.
Minimalizujte riziko vlivu otřesů, používejte ostrá dláta,
vrtáky a nože.
Nářadí
udržujte
v souladu
s těmito
pokyny
a zabezpečte jeho důkladné mazání.
Při pravidelném používaní nářadí investujte do
antivibračního příslušenství.
Nářadí nepoužívejte při teplotách nižších než 10 °C.
Svoji práci si naplánujte tak, aby jste si práci s el.
nářadím produkujícím vysoké chvějí rozložili na více
dní.
Změny vyhrazeny.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, dovozce

(dle Zákona č. 22/1997, § 2, odst. e)

WETRA-XT, ČR s.r.o.
Náchodská 1623, Praha 9, ČR
IČO 25632833

Typ:				
Název: 			

prohlašujeme, že výrobek

Technické parametry 		
					
					

TW9P180
EL ŘETĚZOVÁ PILA

Hodnoty napájení
Příkon		
Délka řezací lišty

230V~50Hz
1800W
355 mm

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Evropských společenství:
		
EC Machinery Directive (MD)			
2006/42/EC
		
EC Low Voltage Directive (LVD)			
2006/95/EC
		
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2004/108/EC
		
Noise directive (ND)				
2005/88/EC
Testování výrobku a ES přezkoušení typu provedla autorizovaná firma:
		
Intertek Deutschland GmbH, Max Eyth Str. 14, 70771 Leinfelden-Echterdingen, DEUTSCHLAND
Vlastnosti a technické specifikace výrobku odpovídají následujícím normám EU :
		
EN 60745-1
		
EN 60745-2-13
		
EN 55014-1
		
EN 55014-2
		
EN 61000-3-2
		
EN 61000-3-11
		
EN ISO 3744,
		
Emise hluku		
Lwa
107 dB (A)
		

Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS (2011/65/EU).

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
			
Alexandr Herda, general manager
			
WETRA-XT, ČR s.r.o.
			
Náchodská 1623, Praha 9, ČR
Datum: 2013-07-01

Alexandr Herda, general manager

Praha, 2013-07-01

Originál ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ZÁRUČNÍ LIST - CZ
Záruční podmínky
1.
		
		
2.
3.
		
4.
		
		
		
	5.
		
6.
		
		
		
		
7.
		
		
		
8.
9.
10.
		
		

Na uvedený výrobek zn. NORDIX poskytuje spol. Wetra - XT, ČR s.r.o. 24 měsíců záruku od data
prodeje. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na věci poškozené opotřebením nebo nesprávnou manipulací
v rozporu s návodem k použití. Životnost baterie je 6 měsíců od data prodeje.
Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných - poškozených částí.
Vzhledem k tomu, že nářadí NORDIX je určeno pouze pro domácí – hobby použití,
výrobce ani dovozce nedoporučuje používat toto nářadí v extrémních podmínkách a pro podnikatelskou 		
činnost.
Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením,
použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolané osoby a
přirozeným opotřebením. Záruka se také nevztahuje na poškození z důvodu jiného použití výrobku,
než na jaký je určen.
Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s
tímto výrobkem.
V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku,
kde bývá vyznačeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítko prodejny a podpis 		
prodávajícího.
Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnější identifikaci výrobku doporučujeme
nechat si vyplnit záruční list, který je součástí průvodní dokumentace.
Doporučujeme nářadí zasílat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku
(eventuálně kopií). Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční
list. Výrobek zasílejte v pevném obalu (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek),
zabráníte tím případnému poškození při transportu.
Reklamaci uplatněte u prodejců, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek nebo nářadí v záruční opravně.
Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovananého výrobku zjištěno, že závada byla způsobena
nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, bude oprava provedena na náklady
majitele výrobku,a to pouze v případě pokud o ni požádá.

Výrobek:
Typ:

Výr. číslo /série/:

Razítko a podpis:

Záznamy opravny:

1.
2.
Datum:
Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně záruční list.

Vyrobeno pro Wetra group v PRC.
Sběrné místo pozáručního servisu:

Wetra - XT, servis nářadí NORDIX
Areál Moravolen
Janáčkova 760/4
790 01 Jeseník
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CZ- Seznam částí
no.

Název

no.

Název

1

Šroub

56

Ozubené kolo

2

Rukojeť

57

Pružina

3

Ochranný prvek kabelu

58

Spojka

4

Spínač

59

Kondenzátor

5

Tiahlo

60

Kryt

6

Matice

61

Rotor

7

Krytka

62

Stator

8

Kryt

63

Ložisko

9

Rozpěrný pojistný kroužek

64

Uhlíky

10

Podložka

65

Držák uhlíků

11

Řetězové kolo

66

Víčko uhlíků

12

Podložka

67

Šroub

13

Řetěz

68

Vypínač

14

Těsnění

69

Šroub

15

Řetězová lišta

70

Svorka

16

Těsnění

71

Brzda

17

Šroub

72

Podložka

18

Matice

73

Šroub

19

Zachycovač řetězu

74

Rukojeť

20

Kryt

75

Šroub

21

Šroub

76

Kryt

22

Ložisko

77

Podložka

23

Spojovací hřídel

78

Šroub

24

Ozubené kolo

79

Těsnění

25

Matice

80

Rozpěrný pojistný kroužek

26

Podložka

81

Přípojný kabel

27

Ozubené kolo

82

Svorka kabelu

28

Podložka

83

Vedení

29

Ložisko

84

Konektor

30

Vypínač

85

Zásuvka

31

Víčko

86

Kolík

32

Klapka

87

Ochranný prvek

33

Těsnění

88

Těsnění

34

Olejová nádržka

89

Kryt vodící lišty

35

Podložka

90

Klíč

36

Pružina

91

Podložka

37

Podložka

92

Kolík

38

Kryt

39

Brzdová deštička

40

Podložka

41

Šroub

42

Pružina

43

Brzda

44
45
46

Pružina
Podložka
Podložka

47

Podložka

48

Ložisko

49

Šnekové kolo

50

Jádro čerpadla

51

Těsnění

52

Šroub

53

Sedlo

54

Olejová trubka

55

Olejová trubka
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CZ- Montážní schéma, SR- Montážna schéma,

www.wetra-xt.com

H - Szerelési ábra

