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SK
Tesárska reťazová píla SSU 200 EB – pôvodný 

návod k obsluhe
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1 Technické údaje
Sieťové napätie 220-240 V ~
Sieťová frekvencia 50 / 60 Hz
Menovitý príkon 1600 W
Pohyblivý prívod H07RN-F
Istenie 15 – 16 A
  prúdová ochrana
Predvoľba počtu otáčok •
Konštantná elektronika •
Elektrická bezpečnostná brzda •
Obmedzenie rozbehového prúdu •
Otáčky reťazového kolesa pri nastavení 
elektroniky na stupeň: 2200 – 4600 min–1
Maximálna rýchlosť reťaze 10,6 m/s
Naklopenie vodiacej lišty 0° – 60°
Hmotnosť (s nástrojom) 6,5 kg
Hĺbka rezu [Vodiaca lišta 8" (20 cm)]
 pri 0° 200 mm
 pri 15° 190 mm
 pri 30° 170 mm
 pri 45° 140 mm
 pri 60° 100 mm
Trieda ochrany II / 
Automatické mazanie vodiacej lišty •
Objem olejovej nádrže ~ 240 ml

2 Symboly

 Dvojitá izolácia

 Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

 Varovanie pred úrazom elektrickým prú-
dom

 Používajte ochranné okuliare!

 Noste chrániče sluchu!

 Noste masku proti prachu!

 Používajte ochranné rukavice!

 Nevystavujte dažďu!

 V prípade poškodenia alebo prerezania 
pohyblivého prívodu okamžite odpojte 
vidlicu od elektrickej siete

 Prečítajte návod na prevádzku /Bezpeč-
nostné pokyny

 Hodnota akustického výstupu

 Nepatrí do komunálneho odpadu

  Upozornenie, rada

3 Ovládacie prvky
[1-1] Deblokačné tlačidlo
[1-2] Tlačidlo spínača
[1-3] Vodiace pravítko
[1-4] Kryt vodiacej lišty
[1-5] Ručná skrutka upínača
[1-6] Vodiace sane
[1-7] Predné prídavné držadlo
[1-8] Olejoznak
[1-9] Uzáver olejovej nádrže
[1-10] Otočný odsávací nástavec
[1-11] Koliesko napínania reťaze
[1-12] Koliesko dávkovania množstva  oleja
[1-13] Upevňovacia páčka pre aretáciu záklonu
[1-14] Predvoľba otáčok
[1-15] Zadné prídavné držadlo
[1-16] Paralelný doraz
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ľahko prístupné hore na hlavnej rukoväti. Vhodne 
tvarovaný otvor pre vyhadzovanie pilín zaručuje ich 
spoľahlivý odvod zo stroja a prípadné nasadenie 
hadice odsávania. Počas rezu je reťaz optimálne 
mazaná olejovým dávkovacím čerpadlom. Po za-
pnutí stroja nabieha motor plynule pomocou elek-
tronickej riadiacej jednotky na maximálne otáčky. 
Elektronika chráni motor, pri prípadnom náhlom 
prekročení zaťaženia motora dôjde k jeho automa-
tickému vypnutiu, pri dlhodobom preťažovaní dôjde
k prepnutiu do tzv. chladiaceho režimu, stroj beží 
v nízkych chladiacich otáčkach a až po ochladení 
sa vráti do normálneho pracovného režimu. Pri 
vypnutí stroja sa aktivuje elektrická brzda, ktorá 
podstatne skráti čas dobehnutia nástroja. Vzhľa-
dom na použitý princíp sa tento čas dobehnutia 
môže výrazne líšiť.

4.2 Vlastnosti náradia
Tesárska reťazová píla SSU 200 EB je určená pre 
priečne a kratšie pozdĺžne rezy do plného ma-
sívneho dreva a obdobných materiálov. Stroj je 
obsluhovaný osobou, ktorá ho drží a vedie pomo-
cou určených držadiel, t. j. základné uchopenie 
je za predné prídavné držadlo a hlavné držadlo. 
Uchopenie za zadné pomocné držadlo je povolené, 
iba ak nehrozí nebezpečenstvo spätného vrhu. 
Akékoľvek iné použitie je považované za použitie 
pre tento stroj nestanovené. Stroj nie je určený 
na stínanie a rezanie stromov alebo krov! Za aké-
koľvek škody spôsobené nestanoveným použitím 
výrobca stroja nezodpovedá. Riziko takého pou-
žitia nesie iba používateľ stroja. K stanovenému 
použitiu stroja patrí taktiež dodržiavanie výrobcom 
stanovených prevádzkových, servisných a opravá-
renských podmienok. Osoby mladšie ako 16 rokov 
nesmú tento stroj obsluhovať.

5 Bezpečnostné pokyny

 NEBEZPEČENSTVO

Je nutné bezpodmienečne dodržiavať všetky plat-
né zákonné predpisy v oblasti bezpečnosti práce, 
bezpečnostné pokyny uvedené v kapitole Bezpeč-
nostné pokyny, ako aj ostatné všeobecne platné 
zdravotné a pracovné zásady. Výrobca nezodpove-
dá za akékoľvek škody spôsobené neoprávneným 
vykonaním zmien na stroji.

5.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Varovanie! Preč ítajte si všetky 

bezpečnostné upozornenia a pokyny. 

Chyba pri dodržiavaní nasledujúcich 
upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz 

[2-1] Kryt reťazového kolesa
[2-2] Upevňovacie koliesko
[2-3] Reťaz
[2-4] Vodiaca lišta
[2-5] Otvor pre čap napínania
[2-6] Napínací čap
[2-7] Upevňovacia skrutka
[2-8] Reťazové koleso
[2-9] Koliesko napínania reťaze
[3-1] Upevňovacia páčka pre aretáciu záklonu
[4-1] Ukazovateľ rezu pre 0°
[4-2] Ručná skrutka pre nastavenie uhla rezu
[4-3] Stupnica
[4-4] Ukazovateľ rezu pre 45°
[4-5] Ukazovateľ rezu pre 60°
[4-6] Ukazovateľ rezu odrezku pre 0°
[5-1] Značka množstva oleja
[5-2] Koliesko dávkovania množstva  oleja
[6-1] Vymedzovacie skrutky
[7-1] Vodiaca lišta
[7-2] Svorka
[7-3] Nastaviteľné uhlové vedenie
[7-4] Spojovacie pero
[7-5] Rychloupínač
[8-1] Strmeňový poistný krúžok
[8-2] Podložka
[8-3] Reťazové koleso
[8-4] Vreteno
Uvedené obrázky sa nachádzajú na začiatku ná-
vodu na používanie.
Vyobrazené alebo popísané príslušenstvo nemusí 
byť súčasťou dodávky.

4 Oblasť použitia stroja
4.1 Popis stroja
Tesárska reťazová píla SSU 200 EB bola vyvinutá 
pre viacúčelové použitie pri tesárskych prácach. 
Strojom je možné vykonávať pravouhlé rezy a na-
staviteľné uhlové rezy až do hĺbky 200 mm. Rôz-
ne typy reťazí zaručujú možnosť voľby správneho 
nástroja pre každý účel použitia. Uhol rezu až do 
hodnoty 60° je možné rýchlo a presne nastaviť 
pomocou dvoch výklopných segmentov a dobre 
odčítateľnej stupnice. Stroj je vybavený vysúvacím 
vodiacim pravítkom, s možnosťou nasadenia na 
obe strany vodiacich saní, ktorý zaručuje presný, 
rovný rez.
Reťazovú lištu je možné rýchlo sklopiť o 10° do-
zadu. Napnutie reťaze sa pohodlne bez nástroja 
upravuje pomocou kolieska napínania, ktoré je 
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elektrickým prúdom, požiar a/ alebo k ťažké 
poranenia. 

Všetky bezpečnostné upozornenia a návody si 

odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.
Pojem „Elektrické náradie“ použitý v 
bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje na sieťové 
elektrické náradie (so sieťovým káblom) a na 
akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového 
kábla).

1) Pracovisko
a) Udržiavajte na svojom pracovisku čistotu a po-

riadok. Neporiadok a nedostatočné osvetlenie 
pracoviska môžu viesť k úrazom.

b) S náradím nepracujte vo výbušnom prostredí, 
v  ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, 
plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára 
iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu 
alebo pár.

c) Deti a ostatné osoby nesmú byť počas pou-
žívania elektrického náradia v blízkosti. Pri 
vyrušení môžete stratiť kontrolu nad náradím. 

d) Elektrické náradie nenechávajte bežať bez 
dozoru. Elektrické náradie smiete opustiť až po 
jeho úplnom zastavení. 

2) Elektrická bezpečnosť
a) Zástrčka náradia musí súhlasiť so zásuvkou. 

Zástrčku nesmiete žiadnym spôsobom upra-
vovať. Nepoužívajte žiadne adaptéry spolu 
s uzemneným náradím. Neupravené zástrčky 
a vyhovujúce zásuvky znižujú riziko zásahu elek-
trickým prúdom.

b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemne-
nými plochami, ako sú rúry, radiátory, spo-
ráky a chladničky. Riziko zásahu elektrickým 
prúdom je zvýšené, keď je vaše telo uzemnené.

c) Udržiavajte náradie mimo dosahu dažďa alebo 
vlhkosti. Preniknutie vody do elektrického nára-
dia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

d) Kábel nepoužívajte na iný účel, na prenáša-
nie, zavesenie náradia alebo na vytiahnutie 
zástrčky zo zásuvky. Udržiavajte kábel mimo 
dosahu zdroja tepla, oleja, ostrých hrán alebo 
pohyblivých častí náradia. Poškodené alebo 
spletené káble zvyšujú riziko zásahu elektrickým 
prúdom.

e) Ak s elektrickým náradím pracujete vonku, 
používajte iba predlžovacie káble, ktoré sú na 
tento účel schválené. Používanie predlžovacie-
ho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia 
znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

f)  Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektric-

kého náradia vo vlhkom prostredí, použite 
ochranný spínač pri poruchových prúdoch. 
Použitie ochranného spínača pri poruchových 
prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prú-
dom.

g) Ak má elektrické náradie možnosť pripojenia 
zariadení na odsávanie a zachytávanie prachu, 
presvedčte sa, že sú tieto pripojené a správne 
používané. Používanie týchto zariadení obme-
dzuje riziká vznikajúce prachom.

3) Bezpečnosť osôb
a) Buďte sústredení, venujte pozornosť tomu, čo 

robíte a k práci s elektrickým náradím pristu-
pujte rozumne. Náradie nepoužívajte, ak ste 
unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu 
alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri pou-
žívaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam.

b) Používajte osobné ochranné prostriedky a vždy 
používajte ochranu očí. Používanie osobných 
ochraných prostriedkov, akými sú respirátor, 
bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, 
ochranná prilba alebo ochrana sluchu, podľa 
druhu a použitia elektrického náradia, znižuje 
riziko poranení.

c) Zabráňte neúmyselnému spusteniu náradia. 
Predtým, než vsuniete zástrčku do zásuvky sa 
uistite, že spínač je v polohe „VYP“. Keď máte 
pri prenášaní náradia prst na spínači alebo keď 
je náradie pri pripájaní na zdroj prúdu zapnutý, 
môže to viesť k úrazom.

d) Pred spustením náradia odstráňte všetky na-
stavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací 
nástroj alebo kľúč, ktorý zostane pripevnený 
k pohyblivej časti náradia, môže byť príčinou 
vážnych úrazov.

e) Nepreceňujte vlastné sily. Dbajte na stabilný 
postoj a stále udržiavajte rovnováhu. Máte tak 
v nečakaných situáciách nad náradím lepšiu 
kontrolu.

f)  Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nenoste 
voľný odev ani šperky. Dbajte na to, aby sa 
vaše vlasy nedostali príliš blízko k pohyblivým 
častiam. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa 
môžu v pohyblivých častiach zachytiť.

g)  Rukoväte udržiavajte suché, čisté a bez znečis-
tenia olejom a mastivom. Klzké rukoväte neu-
možňujú bezpečnú manipuláciu a kontrolu elek-
trického náradia v nepredvídaných situáciách.

h) Nespoliehajte sa na zvyky a návyky, ktoré ste 
nadobudli častým používaním náradia a nepri-
pustite nedodržanie základných bezpečnost-
ných princípov platných pri náradí. Neopatrná 
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činnosť môže v zlomku sekundy spôsobiť ťažké 
poranenie.

4)  Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
a) Náradie nepreťažujte. Na vašu prácu použí-

vajte správne elektrické náradie. So správnym 
elektrickým náradím budete prácu v  danom 
rozsahu výkonu vykonávať lepšie a bezpečnejšie.

b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré má 
poškodený spínač. Elektrické náradie, ktoré 
nemožno zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné 
a musí byť opravené.

c) Vytiahnite zástrčku zo zásuvky predtým, než 
začnete vykonávať nastavenie náradia, výme-
nu príslušenstva alebo pred odložením nára-
dia. Toto opatrenie obmedzí nebezpečenstvo 
náhodného spustenia náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uschovaj-
te tak, aby bolo mimo dosahu detí. Náradie 
nesmú používať osoby, ktoré s  ním nie sú 
oboznámené alebo ktoré si neprečítali tieto 
pokyny. Elektrické náradie je nebezpečné, keď 
ho používajú neskúsené osoby.

e) Náradie starostlivo udržiavajte v  dobrom 
stave. Kontrolujte, či pohyblivé časti náradia 
fungujú bezchybne a  neviaznu, či sú časti 
zlomené alebo tak poškodené, že obmedzujú 
funkciu náradia. Zaistite opravu poškodených 
častí pred použitím náradia. Mnoho úrazov je 
spôsobených nesprávnou údržbou elektrického 
náradia.

f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Sta-
rostlivo udržiavané a naostrené rezacie nástroje 
menej viaznu a ľahšie sa vedú.

g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné 
nástroje atď. používajte v súlade s týmito po-
kynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný 
pre konkrétny typ náradia. Dbajte pritom na 
dané pracovné podmienky a druh vykonávanej 
práce. Používanie elektrického náradia na iné 
účely, než na aké je určené, môže viesť k nebez-
pečným situáciám.

5) Servis
a) Náradie nechajte vždy opraviť kvalifi kovaným 

osobám, používajte iba originálne náhradné 
diely. Zaistíte tak bezpečnosť náradia.

b) Pri opravách a údržbe používajte len originál-
ne súčasti Festool. Pri použití neschváleného 
príslušenstva alebo náhradných dielov môže 
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k ťaž-
kým poraneniam.

5.2 Bezpečnostné varovania pre tesársku 
reťazovú pílu SSU 200 EB

- Ak je píla v činnosti, držte všetky časti tela 
mimo pílovej reťaze. Pred tým, ako spustíte 
reťazovú pílu, sa uistite, že sa reťaz ničoho 
nedotýka. Chvíľa nepozornosti, keď sú reťa-
zové píly v činnosti, môže spôsobiť, že sa vaše 
oblečenie alebo telo zachytí o pílovú reťaz.

- Reťazovú pílu držte vždy pravou rukou za 
zadnú rukoväť a ľavou rukou za prednú ru-
koväť. Držanie reťazovej píly obrátene zvyšuje 
riziko poranenia osoby a nemalo by sa nikdy 
používať.

- Používajte bezpečnostné okuliare a ochranu 
sluchu. Odporúča sa ďalšie ochranné vybave-
nie pre hlavu, ruky, nohy a chodidlá. Zodpo-
vedajúce ochranné oblečenie znižuje možnosť 
poranenia osoby odlietajúcimi čiastočkami ale-
bo náhodného dotyku s pílovou reťazou.

- Nepracujte s reťazovou pílou na strome. Práca 
s reťazovou pílou, ak je hore na strome, môže 
mať za následok zranenie osôb. Stroj nie je ur-
čený na toto použitie.

- Vždy zaujímajte správny postoj a pracujte 
s reťazovou pílou. iba ak stojíte na pevnom, 
bezpečnom a rovnom povrchu. Klzké alebo ne-
stabilné povrchy, napr. rebríky, môžu zapríčiniť 
stratu rovnováhy alebo kontroly nad reťazovou 
pílou.

- Prenášajte reťazovú pílu s reťazovou lištou 
vzdialenou od tela a s nasadeným ochranným 
krytom.

- Dodržujte pokyny pre mazanie, napínanie 
reťaze a výmenu príslušenstva. Nesprávne 
napnutá alebo namazaná reťaz sa môže buď 
pretrhnúť, alebo zvýšiť možnosť spätného vrhu.

- Udržujte rukoväti suché, čisté a zbavené oleja 
a maziva. Mastné, zaolejované rukoväti sú klz-
ké a spôsobujú stratu kontroly.

- Pri rezaní napínaného konára počítajte s tým, 
že konár sa odpruží. Keď sa pnutie v dreve-
ných vláknach uvoľní, napínaný konár môže 
zasiahnuť obsluhujúcu osobu a/alebo vytrhnúť 
reťazovú pílu spod kontroly.

- Buďte zvlášť opatrný pri rezaní krovia 
a mladých stromov. Tenký materiál sa môže 
zamotať do reťazovej píly a udrieť vás alebo mô-
žete stratiť rovnováhu.

- Režte iba drevo. Nepoužívajte reťazovú pílu na 
iné účely, než na ktoré je určená. Naprí klad: 
nepoužívajte reťazovú pílu na rezanie plastov, 
muriva alebo iných než drevených stavebných 
materiálov. Použitie reťazovej píly na činnosti 
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iné, než na ktoré je určená, môže spôsobiť ne-
bezpečnú situáciu.

- Elektromechanické náradie držte len za izolo-
vané úchopové povrchy, pretože sa reťaz píly 
môže dotknúť skrytého vedenia alebo svojho 
vlastného prívodu. Kontakt pílovej reťaze s „ži-
vým“ vodičom môže spôsobiť, že sa neizolova-
né kovové časti elektromechanického náradia 
dostanú pod napätie a používateľovi tak hrozí 
úraz elektrickým prúdom.

- Odporúčame používať prúdový chránič s vy-
bavovacím prúdom 30 mA alebo nižším.

- Reťazovú pílu prenášajte za predné držadlo 
vypnutú a čo najďalej od tela. Pri preprave ale-
bo skladovaní reťazovej píly vždy nasaďte na 
vodiacu lištu ochranný obal. Správnym drža-
ním reťazovej píly sa obmedzí pravdepodobnosť 
náhodného dotyku s pohybujúcou sa pílovou 
reťazou.

Príčiny spätného vrhu a spôsoby, ako mu môže 
používateľ zamedziť:
Spätný vrh môže vzniknúť, keď sa nos alebo špič-
ka vodiacej lišty dotkne predmetu, alebo keď sa 
drevo uzatvára a zovrie pílovú reťaz v reze. Dotyk 
špičky v niektorých prípadoch môže spôsobiť ná-
hlu spätnú reakciu, vrhnutie vodiacej lišty sme-
rom hore a späť smerom k používateľovi. Zovretie 
pílovej reťaze pozdĺž špičky vodiacej lišty môže 
vytlačiť vodiacu lištu rýchlo späť smerom k pou-
žívateľovi. Každá z týchto reakcií môže spôsobiť, 
že stratíte kontrolu nad pílou, čo môže spôsobiť 
vážne poranenie osoby. Nespoliehajte výhrad-
ne na bezpečnostné zariadenia zabudované vo 
vašej píle. Ako používateľ reťazovej píly musí-
te podniknúť viac krokov, aby ste prevádzkovali 
vaše rezacie práce bez nehody alebo zranenia. 
Spätný vrh je dôsledkom nesprávneho používania 
náradia alebo nesprávnych pracovných postupov 
alebo podmienok a je možné mu zabrániť nále-
žitým dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
- Držte rukoväť pevne, pričom palce a prsty 

obopínajú rukoväti reťazovej píly, s oboma 
rukami na píle a umiestnite svoje telo a pažu 
tak, aby vám umožnili odolať silám spätné-
ho vrhu. Sily spätného vrhu môže používateľ 
kontrolovať, ak dodrží správne bezpečnostné 
opatrenia. Reťazovú pílu nenechávajte bežať.

- Nepresahujte a nerežte nad výškou ramena. 
Toto pomáha zabrániť nechcenému dotyku 
špičkou a dáva možnosť lepšej kontroly nad 
reťazovou pílou v neočakávaných situáciách.

- Používajte iba náhradné lišty a reťaze špecifi -

kované výrobcom. Nevhodné náhradné lišty a 
reťaze môžu spôsobiť roztrhnutie reťaze alebo 
spätný vrh.

- Dodržujte pokyny výrobcu pre ostrenie a 
údržbu pílovej reťaze. Pokles výšky obmedzo-
vacej pätky môže viesť k zvýšenému spätnému 
vrhu.

Ďalšie bezpečnostné pokyny
- Ak je reťaz natočená alebo nevyrovnaná v re-

ze, zuby na zadnom okraji reťaze môžu naraziť 
zhora do povrchu dreva, reťaz vyskočí z rezu a 
píla je spätne vymrštená smerom k používate-
ľovi.

- Ak dôjde k uviaznutiu reťaze alebo ak je potreb-
né z akýchkoľvek dôvodov prerušiť rez, uvoľnite 
ovládací prvok spínača a držte pílu v materiáli 
na mieste, pokým sa reťaz úplne nezastaví. Ni-
kdy sa nepokúšajte zdvihnúť pílu z rezu alebo 
ju ťahať späť, ak je reťaz v pohybe; v takých prí-
padoch môže dôjsť k spätnému vrhu. Hľadajte 
príčiny uviaznutiu reťaze a spôsoby, ako tieto 
príčiny odstrániť.

- Ak spúšťate znovu pílu s reťazou v obrobku, 
vycentrujte reťaz v drážke rezu a uistite sa, 
či zuby nenarážajú do materiálu. Ak uviazne 
reťaz, môže byť po opätovnom spustení píla 
tlačená nahor z obrobku alebo môže dôjsť k 
spätnému vrhu.

- Ak režete veľké dosky, dobre ich podoprite, aby 
bolo zamedzené zovretiu reťaze a spätnému 
vrhu. Veľké dosky majú tendenciu prehýbať sa 
vlastnou tiažou. Pod doskou musia byť podložky 
na oboch stranách v blízkosti rezu a v blízkosti 
okrajov.

- Nepoužívajte tupé alebo poškodené reťaze. Ne-
naostrené alebo nesprávne nastavené reťaze 
spôsobujú nadmerné namáhanie, ktoré môže 
viesť k deštrukcii a následnému možnému po-
raneniu.

- Pred tým, ako začnete rezať, musia byť dosta-
točne a spoľahlivo dotiahnuté páčky zaisťujúce 
nastavenie zaklopenia a sklonu vodiacej lišty. 
Ak sa mení nastavenie polohy vodiacej lišty po-
čas rezania, môže dôjsť k uviaznutiu a k spät-
nému vrhu.

- Rezanie „ponorením do materiálu“ zásadne 
nevykonávajte, neumožňuje to konštrukcia 
s ochran nou lištou. Ochrannú lištu je zakázané 
snímať.

- Dbajte, aby vaše ruky boli v bezpečnej vzdia-
lenosti od miesta rezu a od reťaze. Druhou 
rukou zvierajte prídavnú rukoväť. Ak držíte 
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pílu oboma rukami, ruky nemôžu byť porezané.
- Nesiahajte pod materiál, ktorý režete. Ochran-

ná lišta vás nemôže úplne ochrániť pred doty-
kom reťaze pod rezaným kusom.

- Nikdy nedržte rezaný kus v ruke alebo cez ko-
leno. Upevnite obrobok na pevnú základňu. Je 
dôležité, aby bol rezaný kus riadne podoprený 
a nebezpečenstvo dotyku niektorej časti tela, 
uviaznutia reťaze alebo straty kontroly bolo zní-
žené na najmenšiu možnú mieru.

- Pri pozdĺžnom rezaní vždy používajte vodia-
cu lištu, vodiace pravítko či paralelný doraz. 
Zlepšuje sa tak presnosť rezania a znižuje sa 
nebezpečenstvo uviaznutia v reze.

- Vždy používajte vodiacu lištu reťaze, reťaz 
a reťazové koleso odporúčané výrobcom. Lištu 
je vždy potrební riadne upevniť.

- Kontrolujte úplnosť originálneho krytu re-
ťazového kolesa. Originálny kryt reťazového 
kolesa nesmie byť používaný, ak je poškodený 
či neúplný a nesmie byť nahradzovaný iným 
dielcom napr. maticou. Upevňovací systém bol 
konštruovaný špeciálne pre vašu pílu s ohľa-
dom na optimálnu funkciu a bezpečnosť práce.

- Pred položením píly na pracovný stôl alebo na 
podlahu vždy kontrolujte, či reťaz nie je v pohy-
be a či píla leží opretá o ochrannú lištu. Nechrá-
nená dobiehajúca reťaz spôsobí spätný pohyb 
píly a reže všetko, čo jej príde do cesty. Buďte 
si vedomí toho, ako dlho trvá zastavenie reťaze 
po uvoľnení spínača. Odporúča sa odkladať pílu 
na rovnú plochu na vodiace sane.

- Ochranná lišta je pevnou súčasťou stroja, je 
zakázané ju upravovať, skracovať či demon-
tovať. Dbajte na to, aby bola v rovine vodiacej 
lišty, reťaz bola správne napnutá a nedotýkala 
sa ochrannej lišty. Minimálna vzdialenosť re-
ťaze od ochrannej lišty je 5 mm, ak je reťaz už 
vyťahaná, je nutné ju vymeniť za novú.

- Aby bola ochranná lišta funkčná, musí sa na-
chádzať v drážke rezu. Ochranná lišta nezame-
dzuje spätnému vrhu v prípade krátkych rezov.

- Nepracujte s pílou, ak je ochranná lišta ohnutá.
- Ochrannú lištu je zakázané odstrániť alebo 

upravovať.
- Dôležité je správne napnutie reťaze. Skontro-

lujte napnutie reťaze pred začatím práce a prie-
bežne potom počas práce. Posuv do rezu musí 
byť volený tak, aby nedošlo k zastaveniu reťaze.

- Reťaze, ktorých rezné zuby majú rezné uhly 
určené iba pre stacionárne stroje, sa nesmú 
používať.

- Nemeňte násilne počas rezania zvolený smer 

rezu.
- Ochranné kryty a prostriedky sa zásadne ne-

smú odstraňovať a nesmie sa znemožňovať ich 
správna funkcia.

- Skontrolujte pred začatím práce stav mazacie-
ho oleja a uistite sa, že mazanie je funkčné.

- Nerežte kusy, ktoré sú pre stroj príliš veľké ale-
bo malé.

- Je zakázané zapichnutie (zanorenie) bežiacim 
nástrojom do plnej uzatvorenej plochy. Hrozí 
nebezpečenstvo úrazu spätným vrhom stroja!

- Pri prevádzke stroja v uzatvorenom priestore 
zaistite dostatočné vetranie alebo použite od-
sávanie. Vyvarujte sa rezania materiálov zdra-
votne škodlivých, napr. azbestu.

- Odstráňte z rezaného materiálu všetky cudzie 
telesá najmä kovové, ktoré poškodzujú nástroj 
a môžu spôsobiť zranenie.

- Pozor na vyhadzovanie pilín! Ak dôjde k za-
pchaniu otvoru pre vyhadzovanie pilín, musíte 
stroj vypnúť a vytiahnuť prívodnú sieťovú zá-
strčku zo zásuvky. Až keď sa reťaz zastaví, je 
možné odstrániť kryt reťazového kolesa a za-
pchaný otvor vyčistiť. Nesiahajte nikdy do otvoru 
pre vyhadzovanie pilín, pokým stroj nie je úplne 
v pokoji.

- Stroj zapnite až vtedy, až je nasadený na rezaný 
kus. Začnite s rezaním až vtedy, až stroj dosiah-
ne plné otáčky.

- Odstráňte stroj z rezaného kusu až vtedy, až je 
reťaz v pokoji.

- Udržujte na svojom pracovisku poriadok. Ne-
poriadok na pracovisku môže mať za následok 
pracovný úraz.

- Venujte pozornosť vplyvom okolia. Nenechávaj-
te stroj na daždi a nepoužívajte ho v mokrom 
alebo vlhkom prostredí. Zaistite si na praco-
visku dobré osvetlenie a nepoužívajte stroj v 
blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov, ne-
odkladajte zahriaty stroj do prostredia, kde by 
mohlo dôjsť k vznieteniu, udržujete stroj čistý.

- Kontrolujte pravidelne pohyblivý prívod a ne-
chajte ho v prípade poškodenia vymeniť v od-
bornom servise. Nepoužívajte pohyblivý prívod 
na nosenie stroja a na vytiahnutie vidlice zo 
zásuvky. Chráňte kábel pred vysokými teplo-
tami, olejom a prechodom cez ostré hrany.

- Ošetrujte dôkladne nástroje. Lepšie a bezpeč-
nejšie môžete pracovať iba s ostrými a čistými 
nástrojmi. Nesmiete používať chybné, tupé či 
rozmerovo nevhodné nástroje. Dbajte na poky-
ny pre údržbu a výmenu nástrojov.

- Ak stroj nepoužívate, pri oprave alebo pri vý-
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mene nástroja, vytiahnite vidlicu pohyblivého 
prívodu zo zásuvky.

- Skontrolujte pred zapnutím stroja, či je lišta 
riadne upevnená a reťaz riadne napnutá.

- Neprenášajte nikdy stroj s bežiacou reťazou.
- Zabráňte, aby sa spínač v zapnutej polohe 

vzprie čil.
- Udržujte držadlá čisté a bez oleja, tukov, živice 

a pod.
- Vo voľnom priestranstve používajte iba prípust-

né a príslušne označené predlžovacie káble. 
Predlžovací kábel pravidelne kontrolujte a pri 
poškodení ho ihneď vymeňte.

- Dodržujte pri práci normálnu pracovnú polohu 
tela. Zaujmite pevný pracovný postoj a v kaž-
dom okamihu udržujte rovnováhu tela.

- Pred každým použitím stroja musíte skontrolo-
vať všetky ochranné kryty a pro striedky, ako aj 
pohyblivé diely. Všetky diely musia byť správne 
namontované a musia byť splnené všetky pod-
mienky pre zaistenie správnej prevádzky stroja. 
Poškodené ochranné kryty a prostriedky musia 
byť odborne opravené alebo vymenené v auto-
rizovanej servisnej dielni. Poškodené spínače 
musia byť vymenené odborným servisom. Stroj 
nepoužívajte, ak sa nenechá spínač zapnúť a 
vypnúť.

- Pohyblivý prívod položte tak, aby ho nemohol 
zachytiť nástroj a nebol už zdrojom žiadneho 
ďalšieho nebezpečenstva, napr. potknutia.

- Ak stroj nepoužívate, majte vždy nasadený 
ochranný kryt reťaze, to platí aj pre prenášanie 
stroja.

- Po ukončení rezu a vypnutí stroja držte stroj 
tak dlho v pracovnej polohe, pokým nedôjde 
k úplnému zastaveniu nástroja.

- Odporúčame vám, aby ste odkladali stroj na 
vodiace sane. Zabránite tým prípadnému po-
škodeniu reťaze a vodiacej reťazovej lišty.

- Počas práce so strojom sa nesmú v pracovnom 
priestore nachádzať žiadne osoby, najmä deti. 
Týmto nepovolaným osobám je taktiež zakáza-
né sa dotýkať stroja a jeho elektrického prívo-
du.

- Ak stroj nepoužívate, ukladajte ho na bezpeč-
nom, suchom a uzamknutom mieste mimo 
dosahu detí a nepovolaných osôb.

- Nepoužívajte stroj na účel, na ktorý nie je ur-
čený. Používanie stroja ako stacionárnej píly je 
zakázané.

- Používajte vhodný a tesný pracovný odev. Od-
porúčaný je protiporezový odev. Nenoste žiadne 

šperky, náramky, hodinky a pod., ktoré môžu 
byť zachytené pohyblivými dielmi. Pri prá-
ci na voľnom priestranstve odporúčame, aby 
ste nosili gumové rukavice a pracovné topán-
ky s protišmykovou podrážkou. Ak máte dlhé 
vlasy, chráňte si ich sieťkou.

- Používajte iba také príslušenstvo alebo zvláštne 
príslušenstvo, ktoré k danému stroju ponúka 
výrobca.

- Opravy smú byť vykonávané iba v autorizovanej 
servisnej dielni vyškolenými pracovníkmi s po-
užitím originálnych náhradných dielov. Záruka 
sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú použitím 
nevhodných dielov.

5.3 Zvyškové riziko
Aj v prípade stanoveného použitia stroja a dodrža-
nia všetkých príslušných bezpečnostných predpi-
sov môžu z dôvodu konštrukčného usporiadania 
stroja a jeho použitia vzniknúť nasledujúce ostatné 
bezpečnostné riziká:
- Zranenie o rezné zuby pri výmene reťaze.
- Zranenie pri dotyku reťaze v oblasti jej rezu.
- Zachytenie odevu bežiacou reťazou.
- Zranenie odlietajúcimi odrezkami alebo časťa-

mi nástroja.
- Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť pohyb-

livé prívodné vedenie.
- Spätný náraz spôsobený vzpriečením reťaze 

alebo prácou špičkou lišty.
- Zdravie ohrozujúca koncentrácia dreveného 

prachu pri práci v  nedostatočne vetraných 
priestoroch.

- Zranenie pri dotyku častí pod elektrickým na-
pätím pri demontáži stroja alebo jeho častí a 
súčasne nevytiahnutej vidlici pohyblivého prí-
vodu zo zásuvky.

- Poškodenie sluchu pri dlhotrvajúcej práci bez 
chrániča sluchu.

5.4 Informácia o hlučnosti
a vibráciách

Namerané hodnoty boli získané podľa EN 60745.
Hodnotená úroveň hluku náradia je zvyčajne:
úroveň akustického tlaku 92 dB (A);
úroveň akustického výkonu 103 dB (A).
Hodnota akustického výstupu nameraná podľa 
platnej smernice 2000/14/EC, príloha VI.
LWA = 103 dB (A)
LWAd = 105 dB (A)
Meranie vykonala notifi kovaná osoba č. ES-1014 
EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71.
Nepresnosť merania K = 3 dB (A).
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POZOR

Pri práci vzniká hluk!

Poškodenie sluchu
  Používajte ochranu sluchu!

Vibrácia ruky a ramena je 3,4 m/s2.
Nepresnosť merania K = 1,5 m/s2.
Udávané hodnoty emisií (vibrácií, hluku)
– slúžia na porovnávanie strojov,
– sú vhodné aj na predbežné odhadovanie zaťaže-
nia vibráciami a hlukom pri používaní,
– reprezentujú hlavné spôsoby používania elek-
trického náradia.
Zvýšenie je možné pri odlišnom používaní, s iný-
mi vkladacími nástrojmi alebo pri nedostatočnej 
údržbe. Dodržiavajte odporúčané časy voľnobež-
ného chodu a státia stroja!

6 Preprava a dodávka
Reťazová píla SSU 200 EB sa dodáva v bezchyb-
nom a odskúšanom stave a je zabalená v plasto-
vom systaineri. Olejová nádržka stroja SSU 200 EB 
nie je naplnená olejom. Po dodaní stroja vyberte 
stroj okamžite z obalu a skontrolujte, či nedošlo 
počas dopravy k jeho prípadnému poškodeniu. 
Poškodenie, ktoré vzniklo počas dopravy, nahláste 
okamžite prepravcovi.

6.1 Skladovanie
Zabalenú pílu je možné skladovať v suchom sklade 
bez vykurovania, kde teplota neklesne pod −5 °C. 
Nezabalenú pílu uchovávajte iba v suchom, uza-
tvorenom sklade, kde teplota neklesne pod +5 °C 
a kde je zabránené náhlym zmenám teploty.

7 Nastavenie

POZOR

  Všetky upravovacie a nastavovacie úkony mu-
sia byť vykonané ešte pred zapnutím stroja.

  
VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
  Pred akoukoľvek manipuláciou s náradím vy-
tiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

  Noste ochranné rukavice!

7.1 Pozdĺžne vyklopenie  reťazovej lišty
Reťazovú lištu je možné vrátane ochrannej lišty 
vyklopiť pozdĺžne o 10° smerom dozadu. Toto na-
stavenie sa využíva najmä vtedy, ak sa reže naraz 
viac za sebou ležiacich vrstiev. Zabráni sa tým od-
tlačeniu nástroja a nerovnému rezu.

  Uvoľnite smerom hore páčku [3-1] (obr. [3a]).
  Ťahom za držadlo vyklopte reťazovú lištu sme-
rom dozadu a zaistite opäť páčkou [3-1] sme-
rom dole (obr. [3b]).

7.2 Nastavenie uhla rezu

  
VÝSTRAHA

Pri šikmých rezoch je maximálna hĺbka rezu 
obmedzená.

  Uvoľnite ručné skrutky [4-2] na oboch stra-
nách. 

  Pomocou stupnice [4-3] nastavte uhol rezu na 
požadovanú hodnotu (uhlová stupnica je delená 
po 1°). 

  Ručné skrutky [4-2] opäť dotiahnite.

7.3 Elektronika motora

Obmedzenie rozbehového prúdu
Elektronický riadený plynulý rozbeh zaisťuje roz-
beh stroja bez spätného rázu. Vplyvom obmedze-
ného rozbehového prúdu stroja dostačuje istenie 
16 A.

Zníženie otáčok naprázdno
Elektronika znižuje počet otáčok stroja pri cho-
de naprázdno; tým sa zníži hluk aj opotrebovanie 
motora a prevodov.

Konštantná elektronika
Konštantná elektronika udržuje počet otáčok pri 
chode naprázdno a pri zaťažení, na rovnakej hod-
note; toto zaručuje rovnomerný pracovný posuv a 
kvalitný rez.

Elektronická ochrana pri preťažení
Pri extrémnom preťažení stroja chráni elektro-
nická ochrana motor pred poškodením. V tomto 
prípade zostane motor stáť a rozbehne sa až po 
odľahčení a po opätovnom zapnutí spínača.

Tepelná ochrana pri preťažení
Pre ochranu pred prehriatím za extrémneho trva-
lého zaťaženia prepne bezpečnostná elektronika 
motor pri dosiahnutí kritickej teploty do chladia-
ceho režimu. Stroj nie je možné zaťažiť, beží pri 
znížených otáčkach. Po ochladení za cca 3 – 5 min. 
je stroj opäť pripravený na prevádzku a plne zaťa-
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žiteľný. Pri strojoch zahriatych prevádzkou reaguje 
tepelná ochrana adekvátne skôr.

Predvoľba počtu otáčok
Pomocou regulátora otáčok [1-14] je možné ply-
nule predvoliť počet otáčok:
Stupeň 1: 2200 min–1 Stupeň 4: 3600 min–1

Stupeň 2: 2600 min–1 Stupeň 5: 4100 min–1

Stupeň 3: 3200 min–1 Stupeň 6: 4600 min–1

8 Uvedenie do prevádzky
8.1 Nasadenie reťaze

  
VÝSTRAHA

Neprípustné napätie alebo frekvencia!

Nebezpečenstvo úrazu
  Rešpektujte údaje na typovom štítku.
  Rešpektujte osobitosti danej krajiny.

  
VÝSTRAHA

Pri zakladaní reťaze dbajte na jej správnu polo-
hu. Rezacie zuby musia byť v polohe smeru, kto-
rá zodpovedá smeru otáčania reťaze, t. j. značke 
umiestnenej na telese píly.

Pri dodaní stroja SSU 200 EB nie je reťaz nasadená 
na vodiacu lištu reťaze. 

  Demontujte kryt reťazového kolesa [2-1] otáča-
ním upevňovacieho kolieska [2-2] proti smeru 
hodinových ručičiek, pozri obr. [2]. 

  Nasaďte novú reťaz [2-3] na vodiacu lištu re-
ťaze [2-4] a vložte do stroja. Dodržte správnu 
polohu rezných zubov podľa smeru otáčania. 
Smer otáčania je vyznačený šípkou na telese 
stroja a pod krytom reťazového kolesa je znač-
ka, ako má byť reťaz založená. 

  Vodiace články reťaze položte na reťazové kole-
so [2-8] a napínacím kolieskom [2-9] otáčajte 
(otáčaním v smere hodinových ručičiek pri po-
hľade zhora povoľujete – čap sa pohybuje hore, 
otáčaním proti smeru hodinových ručičiek pri 
pohľade zhora – čap sa pohybuje dolu) tak, aby 
otvor na vodiacej lište reťaze [2-5] zapadol na 
čap napínania [2-6]. 

  Potom priložte kryt reťazového kolesa [2-1] na 
upevňovaciu skrutku [2-7] a otáčaním upev-
ňovacieho kolieska [2-2] v smere hodinových 
ručičiek pritiahnite. P

  red pevným dotiahnutím správne napnite reťaz, 
ako je popísané v článku 11.1.

8.2 Naplnenie olejovej nádrže
Pri dodaní stroja SSU 200 EB je nádržka na ma-
zací olej reťaze prázdna. Pred prvým uvedením 
stroja do prevádzky musíte naplniť nádržku re-
ťazovým olejom, aby nedošlo k zničeniu dávko-
vacieho olejového čerpadla. Prevádzka stroja s 
nedostatočne naplnenou olejovou nádržkou, prí-
padne s nefunkčným mazacím systémom, spôsobí 
zničenie olejového dávkovacieho čerpadla a celej 
nástrojovej reznej súpravy!
Uzáver olejovej nádrže [1-9] je vybavený otvorom 
s jednosmerným nasávacím ventilom pre vyrovná-
vanie tlaku vzduchu. Ak pracujete so strojom v inej 
než vodorovnej polohe, môže dôjsť k tomu, že re-
ťaz nie je mazaná. Výstupný otvor nádržky oleja je 
umiestnený vzadu dole, pri otočení stroja nemôže 
čerpadlo nasávať olej. Množstvo oleja v nádrži je 
signalizované hladinou v olejoznaku [1-8].

8.3 Pripojenie k sieti

  
VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úrazu, ak je náradie používané 
pri nesprávnom napájaní zo siete.

Reťazová píla SSU 200 EB sa smie pripojiť iba 
na jednofázovú sieť so striedavým napätím 220-
240 V/50–60 Hz. Stroj má II. triedu ochrany pred 
úrazom elektrickým prúdom podľa EN 60745-1 a 
má rádiové odrušenie podľa EN 55 014.
Pred uvedením stroja do prevádzky sa uistite, že 
napätie v zásuvke zodpovedá údaju napätia uve-
denému na štítku stroja.
Pohyblivý prívod je možné podľa potreby predĺžiť 
nasledujúcim spôsobom:
- Dĺžka 20 m, prierez vodičov 3 × 1,5 mm2

- Dĺžka 50 m, prierez vodičov 3 × 2,5 mm2

Používajte iba také predlžovacie káble, ktoré sú 
určené pre vonkajšie použitie a sú príslušne ozna-
čené.

9 Prevádzka

  
VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
  Pred akoukoľvek manipuláciou s náradím vy-
tiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

  Noste ochranné rukavice!

9.1 Zapnutie a vypnutie
Pred zapnutím stroja dotiahnite všetky upevňo-
vacie a upínacie matice. Stroj uchopte oboma ru-
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kami a nasaďte na rezaný kus tak, aby reťaz bola 
voľná a po zapnutí nebola v reze.

Zapnutie
Na vrchu rukoväti stlačte a držte deblokačné tlači-
dlo [1-1] a následne tlačidlo spínača [1-2] motora.

Vypnutie
Uvoľnite stlačenie tlačidla spínača motora [1-2]. 
Tlačidlo deblokácie [1-1]sa vráti do východiskovej 
polohy a zabráni ďalšiemu nechcenému spuste-
niu. Pri vypnutí sa súčasne aktivuje brzda, ktorá 
výrazne skráti dobehnutie reťaze.
Stroj odstráňte z rezaného kusu až vtedy, až je 
reťaz úplne v pokoji.

9.2 Regulácia mazania reťaze a vodiacej 
lišty

Množstvo mazacieho oleja je možné regulovať 
pomocou dávkovacieho kolieska [5-2]. Po zatla-
čení na dávkovacie koliesko [5-2] je možné podľa 
ukazovateľa nastaviť polohu 0, 1, 2 a MAX oproti 
ryske [5-1]. Poloha 0 zaisťuje minimálne množ-
stvo mazania pre čisté rezy, nesmie sa však pou-
žívať trvale a vždy po takom reze je nutné reťaz a 
lištu premazať zvýšeným množstvom. Pre trvalú 
prevádzku je vhodné nastavenie množstva na stu-
peň 2 a MAX.

9.3 Ukazovateľ rezu
Pri rezaní bez vodiacej lišty – pre stanovenie vnú-
tornej reznej roviny reťaze využívajte všetky uka-
zovatele rezu na vodiacich saniach:
- pri pravouhlých rezoch, ukazovateľ 0° [4-1]
- pri šikmých rezoch:

• ukazovateľ 45° [4-4]
• ukazovateľ 60° [4-5]

Na stanovenie vonkajšej reznej roviny reťaze vyu-
žívajte ukazovatele rezu odrezku [4-6].
Pri rezaní s vodiacou lištou – na stanovenie vnú-
tornej reznej roviny reťaze využívajte iba ukazo-
vateľ rezu 0° [4-1].

9.4 Vodiace pravítko
Vodiace pravítko [1-3] zasuňte do držiakov vo vo-
diacich saniach [1-6] a zaistite ručnými skrutkami 
[1-5]. Vodiace pravítko umožňuje paralelné rezy 
pozdĺž rovnobežnej hrany.

9.5 Odsávanie

VÝSTRAHA

Zdravotné riziká spôsobené prachom
  Nikdy nepracujte bez extrakcie.
  V súlade s vnútroštátnymi predpismi.

10 Použitie príslušenstva
Na spodnej strane vodiacich saní má stroj pozdĺž-
nu drážku na nasadenie na vodiacu lištu. Tým je 
možné jednoducho a presne zhotoviť väčšie prí-
rezy.

10.1 Vodiaci systém 
Pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu pri re-
zaní väčších obrobkov ako aj pre docielenie pres-
ných rezov pod uhlom sa odporúča použiť vodiaci 
systém .
Ten umožňuje čisté rezy, dané presným vedením 
stroja pozdĺž vyznačenej hrany. Tvrdé eloxovanie 
vodiacej lišty umožňuje ďalej ľahšie posúvanie 
stroja a znižuje tak nutnú posuvnú silu pri súčas-
ne lepšom pracovnom postupe. Bočnú vôľu saní 
píly je možné nastaviť pomocou vymedzovacích 
skrutiek v prídavných držadlách [6-1].

10.2 Montáž vodiacej lišty
Montáž vodiacej lišty [7-1] sa vykonáva pou-
žitím špeciálnych svoriek FSZ 300 [7-2] alebo
FS-RAPID/L [7-5], ktoré sa zasunú do na to urče-
ných vodiacich drážok (obr. [7a]). Tým je umožne-
né bezpečné pridržanie aj pri nerovných plochách. 
Na spodnej strane vodiacej lišty sú pripevnené 
protišmykové prúžky, ktoré dostatočne zaisťujú 
bezpečné priloženie a zabraňujú poškrabaniu po-
vrchu materiálu.

  
POZOR

Pri rezaní s naklopenou pílou môže dôjsť ku 
kolízii nástroja a upevňovacej svorky.

  Pílu naklopte len o taký uhol, aby nedošlo ku 
kolízii reťaze so svorkou.

10.3 Montáž uhlového vodidla
(FS-AG-2)

Kombinácia vodiacej lišty a plynule nastaviteľné-
ho uhlového vedenia [7-3] umožňuje zhotovenie 
presných rezov pod uhlom, napr. pre lícovacie prá-
ce. Uhlové vedenie namontujte podľa obr. [7b]. Na 
stupnici je možné nastaviť požadovaný uhol rezu.

10.4 Montáž spojky (FSV)
Podľa použitia a veľkosti obrobku je možné spojiť 
viac vodiacich líšt k sebe použitím spojovacieho 
pera [7-4] (obr. [7c]). Pre pevné spojenie viacerých 
vodiacich líšt je možné spojky zafi xovať pomocou 
skrutiek v zodpovedajúcich závitových otvoroch.



SK-12

10.5 Montáž rýchloupínača
(FS-RAPID/L)

Vodiacu lištu je možné rýchlo upevniť pomocou 
tohto zariadenia [7-5], nasunutého do spodnej 
drážky. K pevnému upevneniu dôjde po stlačení 
pištoľového tlačidla, uvoľnenie nastane po stlačení 
tlačidla aretácie.

  
POZOR

Pri rezaní s naklopenou pílou môže dôjsť ku 
kolízii nástroja a rukoväti rýchloupínača.

  Rukoväť rýchloupínača je nutné po dotiahnutí 
otočiť vľavo k materiálu, potom nedôjde ku 
kolízii ani pri maximálnom sklone 60°.

11 Údržba aošetrovanie

  
VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia, zásahuelektric-
kým prúdom

  Pred akýmikoľvek údržbovými prácamivždy 
vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!

  Všetky práce na údržbe aopravy, ktorévyža-
dujú otvorenie krytu motora, smievykonávať 
iba autorizovaný zákazníckyservis.

  
VÝSTRAHA

Pozor! Nebezpečenstvo poranenia o rezné 
ostria reťaze!

Pozor! Nebezpečenstvo poranenia o ostré hra-
ny vodiacej reťazovej lišty!

  Pred výmenou časti reznej nástrojovej súpra-
vy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

  Noste ochranné rukavice!

Zákaznícky servis aopravy Opravy zverte 
iba výrobcovi aleboservisnému stredisku. 
Adresunajbližšieho strediska získate 
nastránke: www.festool.com/Service

EKAT

1

2
3 5

4 Používajte len originálnenáhradné diely 
znaky Protool! Obj. č. sú uvedené na 
stránke www.festool.com/Service

Rezná nástrojová súprava reťazovej píly SSU 200 
EB má rozstup článkov reťaze 3/8" a hrúbku re-
ťazových článkov 1,3 mm. Použitie iných nástrojo-
vých súprav je podmienené výslovným súhlasom 
výrobcu stroja. Rozstup článkov reťaze musí byť 

zhodný s rozstupom reťazového kolesa a s rozstu-
pom vodiacej kladky vodiacej lišty reťaze.
Kompletná rezná nástrojová súprava sa skladá z:

a) reťazového kolesa [8-3]
b) vodiacej lišty reťaze [2-4]
c) reťaze [2-3]

Životnosť nástrojovej reznej súpravy je najviac zá-
vislá od mazania a napnutia reťaze. Z tohto dôvodu 
sa musí napnutie reťaze kontrolovať a nastavovať 
pred začiatkom aj počas práce.

11.1 Napnutie reťaze
Pri ľahko povolenom kryte reťazového kolesa [2-1]
otáčame napínacím kolieskom [2-9] v smere 
šípky + tak dlho, až spodná strana reťaze tesne 
priľahne na vodiacu lištu reťaze, pozri obr. [10]. 
Potom pevne dotiahneme kryt reťazového kolesa 
[2-1] otáčaním upevňovacieho kolieska [2-2] v 
smere hodinových ručičiek. Skontrolujte správne 
napnutie reťaze tak, že ľahko zatiahnete za spod-
nú stranu reťaze podľa obr. [10]. Po uvoľnení sa 
musí reťaz vrátiť do pôvodnej polohy a tesne pri-
ľahnúť na vodiacu lištu.
Reťaze, ktoré boli napínané v prevádzkovo ohria-
tom stave, je nutné po ukončení práce bezpodmie-
nečne uvoľniť. Pri ochladzovaní napnutej reťaze 
dôjde vplyvom jej zmršťovania k vysokému pnutiu, 
ktoré by mohlo spôsobiť na stroji škodu!

11.2 Údržba, ostrenie reťaze
Reťaz je potrebné nabrúsiť, ak sú piliny príliš jem-
né – obr. [11].

11.3 Mazanie reťaze
Obsah olejovej nádržky je 240 ml. Pre zabráne-
nie vysokému opotrebovaniu musia byť reťaz a 
jej vodiaca lišta počas chodu stroja nepretržite 
mazané. Mazanie zaisťuje olejové dávkovacie čer-
padlo, ktoré dodáva navolené množstvo oleja do 
mazacej drážky vodiacej lišty. Je veľmi dôležité, 
aby ste pred začatím každej práce skontrolovali 
stav oleja v olejoznaku a funkciu mazania reťaze. 
Ak poklesne hladina oleja v olejoznaku [1-8] k je-
ho spodnej hrane, je nutné olej doplniť.

Odporúčanie:
Používajte iba olej  určený na mazanie pílových 
reťazí. Staré oleje a oleje, ktoré nie sú označené 
výslovne ako oleje na mazanie reťazí, sa nesmú 
používať. Pred otvorením olejovej nádržky dôklad-
ne očistite okolie olejovej zátky! Piliny, prach a 
triesky, ktoré by sa dostali do nádržky, môžu spô-
sobiť zapchanie olejových kanálikov, a tým vážnu 
poruchu mazania reťaze! Biologicky odbúrateľné 
oleje na mazanie reťaze majú v dôsledku svojho 
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zloženia zmenšenú mazaciu schopnosť a môžu 
pri dlhšej prestávke v prevádzke stroja spôsobiť 
zalepenie vnútorných mazacích kanálikov. Dodr-
žujte preto odporúčania výrobcu!

11.4 Údržba vodiacej reťazovej lišty
Jednostrannému opotrebovaniu vodiacej lišty je 
možné zabrániť, ak po každom naostrení reťaze 
vodiacu lištu obrátite. Otlačenie vonkajších klz-
ných plôch (obr. [9b]) je normálne prevádzkové 
opotrebovanie. Vytlačené hrany odstráňte jemným 
plochým pilníkom. K opotrebovaniu vnútorných 
vodiacich plôch (obr. [9a]) dôjde pri nedostatoč-
nom mazaní, nesprávnom mazaní reťaze alebo pri 
nevhodnom pracovnom postupe. Vodiacu lištu je 
nutné vymeniť!
Články reťaze sa nesmú v žiadnom prípade do-
týkať dna drážky vodiacej lišty. Ak sa reťaz dna 
drážky dotýka, je vodiaca lišta tak opotrebovaná, 
že je nutné ju vymeniť. Mazacie otvory a drážka 
vodiacej lišty musia byť neustále čisté.

11.5 Údržba reťazového kolesa
Väčšina ťažkostí s reťazou má svoju príčinu v ne-
správnom napnutí reťaze alebo v oneskorenej vý-
mene reťazového kolesa. Opotrebované reťazové 
koleso však veľmi rýchlo zničí zostávajúcu nepo-
škodenú časť drahej nástrojovej reznej súpravy. 
Na výmene reťazového kolesá rozhodne nešetrite! 
Je odporúčané vymeniť reťazové koleso s druhou 
výmenou reťaze alebo skôr.

11.6 Výmena reťaze a vodiacej reťazovej lišty
  Dajte stroj do základnej polohy 0° a odstráňte 
kryt reťazového kolesa [2-1] otáčaním upevňo-
vacieho kolieska [2-2] proti smeru hodinových 
ručičiek. Pozri obr. [2]. 

  Prevlečte reťaz [2-3] cez reťazové koleso
[2-8] a spoločne s vodiacou lištou [2-4] ju od-
stráňte. 

  Nasaďte novú reťaz [2-3] na (novú) vodiacu lištu 
reťaze [2-4] a vložte do stroja. Dodržte správnu 
polohu rezných zubov podľa smeru otáčania. 
Smer otáčania je vyznačený šípkou na telese 
stroja, a navyše pod krytom reťazového kolesa 
je značka ako má byť reťaz založená. 

  Vodiace články reťaze presne vložíme do zubov 
reťazového kolesa [2-8] a napínacím kolieskom 
[2-9] otáčame (otáčaním v smere hodinových 
ručičiek pri pohľade zhora povoľujeme – čap 
sa pohybuje hore, otáčaním proti smeru ho-
dinových ručičiek pri pohľade zhora – čap sa 
pohybuje dolu) tak, aby otvor na vodiacej lište 
reťaze [2-5] zapadol na čap napínania [2-6]. 

  Potom priložíme kryt reťazového kolesa [2-1] 

na upevňovaciu skrutku [2-7] a otáčaním upev-
ňovacieho kolieska [2-2] v smere hodinových 
ručičiek pritiahneme. Pred pevným dotiah-
nutím správne napneme reťaz. Skontrolujte 
správne napnutie reťaze!

11.7 Výmena reťazového  kolesa
Odstráňte reťaz s vodiacou lištou reťaze, ako je 
popísané vyššie. Skrutkovačom odstráňte poistný 
strmeňový krúžok [8-1] z vretena [8-4], odstráňte 
podložku [8-2] a reťazové koleso [8-3]. Po výme-
ne reťazového kolesa nasaďte späť podložku a 
poistný krúžok.

11.8 Mazanie a čistenie
Odporúčame, aby ste stroj pravidelne čistili. Od-
straňujte prach, triesky, živicu a ostatné nečisto-
ty. Ak použijete čistiace prostriedky obsahujúce 
rozpúšťadlá, môže dôjsť k poškodeniu lakovaných 
plôch alebo plastových dielov. Ak také čistiace 
prostriedky použijete, odporúčame vám, aby ste 
účinok týchto prostriedkov vyskúšali najprv na 
nejakej malej skrytej ploche. Pri každom ostrení, 
či výmene časti reznej nástrojovej súpravy vyčis-
tite vnútrajšok krytu od nahromadeného prachu 
a triesok, vyčistite vodiacu drážku, otvory pre 
mazanie a napínanie vodiacej lišty reťaze. Otočný 
odsávací nástavec neprečisťujte prstami! Vetracie 
otvory krytu motora nesmú byť zapchané!

11.9 Výmena uhlíkových kief

  
VÝSTRAHA

Pre zachovanie triedy ochrany sa musí píla 
skontrolovať z hľadiska bezpečnosti, a preto sa 
tieto práce musia vykonávať v odbornej elek-
trotechnickej dielni, ktorá má oprávnenie tieto 
práce vykonávať. Pred začatím všetkých servis-
ných prác vytiahnite vidlicu pohyblivého prívodu 
zo zásuvky!

Pre výmenu kief, prívodného kábla a pod. zverte 
stroj do autorizovaného servisu. Taktiež je nutné 
zveriť stroj autorizovanému servisu po páde stroja, 
aby sa zamedzilo vzniku elektrického alebo me-
chanickému nebezpečenstva.
Po cca 200 hodinách práce sa vykonáva kontrola 
kief. Kefy sú prístupné po zložení kapoty. Kefy je 
potrebné vymeniť za nové, ak sú kratšie než 5 mm.
Stroj je vybavený samo odpojiteľnými kefami, kto-
ré zaistia automatické odpojenie pri dosiahnutí 
minimálnej dĺžky. Použite výhradne originálnu 
súpravu kief!
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14 Ladenie
Závada Príčina Odstránenie
Stroj nie je možné uviesť do 
chodu

Nie je prívod prúdu Skontrolujte poistky a prívodné 
vedenie

Opotrebované kefy Vymeňte kefy
Zaseknutý spínač Stlačte tlačidlo deblokácie
Po preťažení Skontrolujte poistky

Rez nie je čistý, reťaz ubieha 
nabok

Príliš veľký posuv do rezu Zmenšite posuv
Tupý nástroj Naostrite reťaz, prípadne ju 

vymeňte za novú
Reťaz je nesprávne naostrená Vymeňte reťaz za novú

Veľká potrebná sila na posuv 
stroja do rezu

Oporná plocha saní je znečistená Očistite
Tupý nástroj Naostrite reťaz, prípadne ju 

vymeňte za novú
Rozdielne vlastnosti dreva Prispôsobte veľkosť posuvu do 

rezu
Príliš veľký posuv do rezu Zmenšite posuv

Reťaz nie je mazaná Upchaté mazacie kanáliky 
vodiacej lišty

Vyčistite vodiacu lištu

Chybné dávkovacie olejové 
čerpadlo

Čerpadlo vymeniť
(v autorizovanom servise)

Prázdna olejová nádržka Doplniť reťazový olej
Vnútorné olejové kanáliky stroja 
zapchané alebo zatuhnutý 
biologický olej

Stroj vyčistiť
(v autorizovanom servise)

12 Ochrana životného 
prostredia / Likvidácia

Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal 
treba dať na recykláciu šetriacu životné prostre-
die.

 Len pre krajiny EÚ:
  Neodhadzujte ručné elektrické náradie do 
komunálneho odpadu!
Podľa Európskej smernice 2002/96/EC o sta rých 
elektrických a elektronických výrobkoch a podľa 
jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepo-
užiteľné elektrické produkty zbierať separovane 
a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane život-
ného prostredia.

REACh
www.festool.com/reach

13 ES prehlásenie o zhode
Tesárska reťazová píla Sériové číslo
SSU 200 EB 768421, 769233
Rok označenie CE: 2013

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento 
výrobok je v súlade s nasledovnými normami ale-
bo normatívnymi predpismi:
EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60745-1, EN 60745-
2-13, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 podľa ustano-
vení smerníc 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/
EC, 2011/65/EU. 

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer
Vodja raziskave, razvoja in tehnične dokumentacije
2013-07-15 


