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NÁVOD K OBSLUZE

ŘETĚZOVÁ PILA

ČEŠTINA
(Originální pokyny)

 VÝSTRAHA
Pečlivě si přečtěte pokyny a pravidla a dodržujte je, abyste zajistili
bezpečný provoz.
Nedodržení pokynů může vést k vážnému úrazu.
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Tato řetězová pila je konstruována pro řezání dřeva nebo výrobků ze dřeva.
Neřežte s ní kovy, kovové plechy, plasty ani jiné materiály kromě dřeva.

Používání této řetězové pily mohou omezovat státní nebo místní zákony a předpisy.

Je důležité, abyste ještě před použitím pily pochopili všechna bezpečnostní opatření.
Nesprávným použitím řetězové pily můžete způsobit vážný úraz.
Pilu nesmí nikdy používat děti.

V tomto návodu k obsluze jsou uvedena pravidla pro bezpečné používání, správné použití a provádění oprav a údržby řetězové
pily ECHO.
Dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili dobrý provozní stav a dlouhou životnost řetězové pily.
Tento návod k obsluze uchovejte i pro budoucí použití.
Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození tohoto návodu k obsluze, zakupte si nový u svého prodejce společnosti ECHO.

Pokud tento přístroj půjčíte či pronajmete jiné osobě k použití, předejte jí rovněž tento návod k obsluze s vysvětlením a pokyny.
Při převodu tohoto produktu jej předejte i s přiloženým návodem k obsluze.

Technické údaje, popisy a ilustrace v tomto materiálu jsou přesné k datu vydání, ale mohou se změnit bez předchozího
upozornění.
Ilustrace mohou zahrnovat volitelné vybavení a příslušenství, a nemusí zahrnovat veškeré standardní vybavení.
Jednotka je dodávána s oddělenou vodicí lištou a pilovým řetězem.
Nainstalujte vodicí lištu a řetěz.
Pokud v tomto návodu narazíte na nějaký článek, kterému bude obtížné porozumět, obraťte se na prodejce společnosti ECHO.

Vlastnosti tohoto modelu: „ES“ START 
„ES“ START generuje dostatečný rotační výkon k roztočení klikového hřídele na otáčky k nastartování motoru a přitom nevzniká
téměř žádný zpětný ráz.
„ES“ START umožňuje spuštění motoru mnohem rychleji, než jste kdy očekávali.

Výrobce
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, TOKIO 198-8760, JAPONSKO

Autorizovaný zástupce v Evropě
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nizozemsko
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


