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Návod k obsluze
Návod na obsluhe
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1. Bezpečnostní předpisy 

• Ujistěte se, že při práci s pilou nosíte ochranné 
rukavice a všechny další důležité bezpečnostní 
pomůcky! Je také nutné dodržovat bezpečnostní 
pokyny uvedené v návodu řetězové pily! 

• Dávejte pozor, abyste se nezranili o ostré hrany 
koz. 

• Podpěry umístěte na rovný a neklouzavý povrch. 

• Nepřetěžujte podpěry. Je pro špalky o těchto 
rozměrech: max. 150 kg, 250 do 300 mm 
průměr). 
Ujistěte se, že špalek je bezpečně a stabilně 
položen na kozách. 

• Při řezání dodržujte bezpečnou vzdálenost řetězu 
pily od konstrukce podpěr. 

• Před každým použitím se ujistěte, že všechny 
šrouby jsou bezpečně a správně utaženy. 

 

2. Části přístroje 
 
A. 2 x noha A 
B. 2 x noha B 
C. 2 x noha C 
D. 2 x diagonální výstuž D 
E. 2 x diagonální výstuž E 
F. 3 x M8x14 šroub + 3 x M8 samo-zamykací matka 
G. 2 x M6x28 šroub + 2 x M6 matka 
H. 8 x M6x12 šroub + 8 x M6 matka 

J. Bezpečnostní rzopěra 

3. Sestavení 
 
Podívejte se na obrázky. Matice G a H, musí být 
pevně zajištěny. Samo-zamykácí šrouby F a I musí 
být umístěny na takovém místě, aby nohy podpěr 
mohly být stále ještě upraveny/skloženy. 

4. Obsluha 
 

Důležité: Používejte pilu pouze na rovné zemi. 
Bezpečnostní rozpěry musí být před použitím řádně 
upevněny. 
U podpěry lze nastavit na 3 stupně výšky. Výška se 
nastavuje bezpečnostní rozpěrou (J), která musí být 
připevněna na obou stranách na stejné úrovni. 
 
Podpěry lze po dokončení práce složit tak, aby 
zabíraly minimální prostor. Při skládání si dejte pozor 
na prsty a další části těla. 
 

 

5. Objednání náhradních dílů:

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést
následující údaje:
� Typ přístroje
� Číslo artiklu přístroje
� Identifikační číslo přístroje
� Číslo požadovaného náhradního dílu
Aktuální ceny a informace naleznete na
www.iscgmbh.info

6. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno
poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím
znovu použitelné nebo může být dáno zpět do
cirkulace surovin.
Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z
rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty.
Defektní součástky odevzdejte k likvidaci zvláštních
odpadů. Zeptejte se v odborné prodejně nebo na
místním zastupitelství!

CZ

I. 3 x M6x12 šroub + 3 x M6 matka + 3x M6 matka 
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1. Bezpečnostné pokyny

• Uistite sa, že pri práci s pílou nosíte ochranné rukavice
a všetky ďalšie dôležité bezpečnostné pomôcky! J

• Je taktiež nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny 
uvedené v návode reťazovej píly!

• Dávajte pozor, aby ste sa nezranili o ostré hrany kozy. 

• Podpery umiestnite na rovný a nekĺzavý povrch. 

• Nepreťažujte podpery. Je pre polená o týchto 
rozmeroch: max. 150 kg, 250 do 300 mm priemer).

• Uistite sa, že poleno je bezpečne a stabilne položené 
na koze.

• Pri rezaní dodržujte bezpečnú vzdialenosť reťaze píly
od konštrukcie podpier.

• Pred každým použitím sa uistite, že všetky skrutky 
sú bezpečne a správne utiahnuté.

2. Časti prístroja

A. 2 x noha A
B. 2 x noha B
C. 2 x noha C
D. 2 x diagonálna výstuž D
E. 2 x diagonálna výstuž E
F. 3 x M8x14 skrutka + 3 x M8 samo uzatváracia matica
G. 2 x M6x28 skrutka + 2 x M6 matka
H. 8 x M6x12 skrutka + 8 x M6 matka
I. 3 x M6x12 skrutka + 3 x M6 matka + 3x M6 matka
J. Bezpečnostná rozpera

3. Montáž

Pozrite sa na obrázky. Matice G a H, musia byť pevne 
zaistené. Samo-uzatváracie skrutky F a I musia byť 
umiestnené na takom mieste, aby nohy podpier ešte 
mohli byť upravené/zložené.

4. Obsluha

Dôležité: Používajte pílu iba na rovnej zemi.
Bezpečnostné rozpery musia byť pred použitím riadne
upevnené.
Podperu je možné nastaviť na 3 stupne výšky. Výška sa
nastavuje bezpečnostnou rozperou (J), ktorá musí byť
pripevnená na oboch stranách na rovnakej úrovni.
Podpery je možné po dokončení práce zložiť tak, aby
zaberali minimálny priestor. Pri montáži si dajte pozor
na prsty a ďalšie časti tela.

5.   Objednávanie náhradných dielov

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné
uviesť nasledovné údaje;
• Typ prístroja
• Výrobné číslo prístroja
• Identifikačné číslo prístroja
• Číslo potrebného náhradného dielu
Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke
www-isc-gmbh.info 

6.   Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia
poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený
zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť
alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín.
Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych
materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené
súčiastky odovzdajte na vhodnú likvidáciu
špeciálneho odpadu. Informujte sa v odbornej
predajni alebo na miestnych úradoch!
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j ZÁRUČNÍ LIST
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho
litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním
listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle. Pro uplatňování nároků
na záruku platí následující: 

1. Tyto záruční podmínky upravují dodatečný záruční servis. Vašich zákonných nároků na záruku se tato
záruka netýká. Náš záruční servis je pro Vás bezplatný. 

2. Záruční servis se vztahuje výhradně na nedostatky, které lze odvodit z vad materiálu nebo výrobních vad a
je také omezen pouze na odstranění těchto nedostatků, resp. výměnu přístroje. Dbejte prosím na to, že
naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo
průmyslové použití. Záruční smlouva tak není realizována, pokud byl přístroj používán v živnostenských,
řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech. Z naší záruky je dále vyloučeno
poskytnutí náhrady za dopravní škody, škody způsobené nedodržováním montážního návodu nebo z
důvodů neodborné instalace, nedodržování návodu k použití (jako např. připojení na chybné síťové napětí
nebo druh proudu), nedovoleného nebo neodborného používání (jako např. přetížení přístroje nebo použití
neschválených vložných nástrojů nebo příslušenství), nedodržování pokynů pro údržbu a bezpečnostních
pokynů, vniknutí cizích těles do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach), použití násilí nebo
poškození v důsledku cizích vlivů (jako např. škody způsobené pádem), jakož také běžného opotřebení
způsobeného používáním. 

Nárok na záruku zaniká, pokud bylo do přístroje již zasahováno. 

3. Záruční doba činí 2 roky a začíná datem koupě přístroje. Nároky na záruku před vypršením záruční doby je
třeba uplatňovat během dvou týdnů od zjištění defektu. Uplatňování nároků na záruku po vypršení záruční
doby je vyloučeno. Oprava nebo výměna přístroje nevede k prodloužení záruční doby, ani k zahájení nové
záruční doby za provedený výkon pro přístroj nebo pro případné zamontované náhradní díly. Toto platí také
v případě servisu v místě Vašeho bydliště. 

4. Při uplatňování Vašeho nároku na záruku zašlete prosím přístroj bez poštovného na níže uvedenou adresu.
Přiložte originál prodejního dokladu nebo jiného datovaného potvrzení o koupi. Pokladní lístek si proto
dobře uložte jako důkaz! Popište nám prosím pokud možno přesně důvod reklamace. Je-li defekt přístroje v
našem záručním servisu obsažen, obdržíte obratem opravený nebo nový přístroj. 

Samozřejmě rádi za úhradu nákladů odstraníme defekty na přístroji, které nespadají nebo již nespadají do
rozsahu záruky. K tomu nám přístroj prosím zašlete na naši servisní adresu. 
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W ZÁRUČNÝ LIST
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne
fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej
na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom
čísle. Pri uplatňovaní nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:

1. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenie. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú
touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.

2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo
výrobnými chybami, a je obmedzené na odstránenie týchto nedostatkov resp. výmenu prístroja. Prosím,
dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani
priemyselné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj bude používať
v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s
takýmto použitím. Z našej záruky sú okrem toho vylúčené náhradné plnenie za škody pri transporte, škody
spôsobené nedodržaním návodu na montáž alebo na základe neodbornej inštalácie, nedodržaním návodu
na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu), zneužívaním alebo
nesprávnym používaním (ako napr. preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov
alebo príslušenstva), nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov, vniknutím cudzích
telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia
(napr. škody spôsobené pádom), a taktiež je vylúčené bežné opotrebenie primerané použitiu.

Nárok na záruku zaniká, ak už boli na prístroji svojvoľne uskutočnené zásahy.

3. Doba záruky je 2 roky a začína sa dátumom nákupu prístroja. Nároky na záruku sa musia uplatniť pred
koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. Uplatnenie nárokov na záruku
po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena prístroja nevedie k predľženiu záručnej doby
ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek
inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri nasadení miestneho servisu.

4. Pre uplatnenie nároku na záruku nám prosím zašlite defektný prístroj oslobodený od poštovného na dole
uvedenú adresu. Priložte predajný doklad v origináli alebo iný doklad o zakúpení s dátumom. Prosím,
starostlivo si preto uschovajte pokladničný blok ako doklad o zakúpení! Prosím, popíšte nám čo
najpresnejšie dôvod reklamácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom
naspäť opravený alebo nový prístroj.

Samozrejme Vám radi opravíme závady na prístroji na vaše náklady, ak tieto závady nespadajú alebo už
nespadajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú adresu.
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