
Prevádzkový návod

POZOR:
Pred prvým uvedením do prevádzky dôkladne prečítajte tento Prevádzkový návod a bezpodmienečne

dodr�iavajte bezpečnostné predpisy!

Prevádzkový návod starostlivo uschovať!

ES-2130 A
ES-2135 A
ES-2140 A
ES-2145 A

http://www.dolmar.com
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Symboly
Na píle a pri čítaní Prevádzkového návodu sa stretnete s na-
sledujúcimi symbolmi:

Srdečne ďakujeme za Va�u dôveru! 
Blaho�eláme Vám k Va�ej novej elektrickej motorovej píle 
DOLMAR a sme presvedčení, �e budete s týmto moderným 
strojom spokojní. 

Elektrické motorové píly DOLMAR sa vyznačujú robustnými 
výkonnými motormi a vysokými rýchlosťami reťaze pre vynikajúci 
výkon pri rezaní. Majú rozsiahle bezpečnostné opatrenia podľa 
najnov�ieho stavu techniky, sú ľahké a jednoducho ovládateľné 
a v�dy okam�ite pripravené na prevádzku v�ade tam, kde je 
k dispozícii prípojka elektrického prúdu.

Aby bola v�dy zaručená optimálna funkcia a výkonnosť Va�ej 
novej píly a aby bola v�dy zaručená Va�a osobná bezpečnosť, 

máme k vám prosbu:

Pred prvým uvedením do prevádzky dôkladne prečítajte 
tento Prevádzkový návod a dodr�iavajte predov�etkým 
Bezpečnostné predpisy! Nedodr�anie mô�e viesť ku vzniku 
�ivotu nebezpečných poranení!

Maximálna povolená dĺ�ka rezu

Noste ochranné rukavice!
    

Chrániť pred mokrom!

Smer behu pílovej reťaze

Dvojitá ochranná izolácia

Olej na pílové reťaze
    

Prvá pomoc

 

       Recyklácia

Značka CE

Prečítajte Prevádzkový návod 
a dodr�iavajte Výstra�né a 
Bezpečnostné pokyny!

Zvlá�tnu opatrnosť a pozornosť!

Noste prilbu, ochranu zraku  
a sluchu!

Vytiahnuť vidlicu zo zásuvky!

Pri po�kodení kábla vytiahnuť vidlicu 
zo zástrčky!

Brzda reťaze uvolnená

Brzda reťaze aktivovaná
    

Pozor, spätný ráz (kickback)!

Zákaz!
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Obal/Likvidácia
Va�a elektrická píla DOLMAR je na ochranu proti po�kodeniu 
pri transporte  ulo�ená v kartóne.
Kartónové obaly sú suroviny a je  mo�né ich preto znova 
pou�iť alebo ich odovzdať do obehu druhotných surovín (starý 
papier).

Pamätajte na na�e �ivotné prostredie! Elektrické prístroje nesmú 
byť likvidované v komunálnom odpade!

Pokiaľ u� nie je mo�né prístroj pou�ívať, opýtajte sa príslu�ného 
podniku pre likvidáciu odpadov na opatrenia, nutné pri 
likvidácii.
Aby sa zabránilo ohrozeniu tretích osôb defektným prístrojom, 
odre�te prívodné vedenie tesne pri kryte.

POZOR! Pred oddelením prívodného vedenia vytiahnite 
zástrčku zo zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia 
�ivota zásahom elektrického prúdu!

Rozsah dodávky

1. Elektrická motorová píla
2. Pílová li�ta
3. Pílová reťaz
4. Ťahové odľahčenie pripojovacieho kábla
5. Ochrana pílovej reťaze
6. Prevádzkový návod (bez vyobrazení)

Pokiaľ by niektorá z vy��ie uvedených súčastí nebola v rozsahu 
dodávky obsiahnutá, obráťte sa, prosím na Vá�ho predajcu!

Pou�itie v súlade s určeným účelom 
Elektrické píly
Elektrická píla smie byť pou�ívaná len na rezanie dreva. Je 
vhodná pre príle�itostné pou�ívanie v tenkom dreve, o�etrova-

nie ovocných stromov, rezanie, odvetvovanie, skracovanie. 

Nepovolená obsluha: 
Osoby, ktoré nie sú oboznámené s Návodom na obsluhu, deti, 
mladiství a osoby pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov ne-
smú zariadenie obsluhovať.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V�eobecné pokyny
- Pre zaistenie bezpečnej manipulácie musí obsluhujúca 

osoba najprv prečítať  tento Prevádzkový návod, aby sa 
zoznámila s manipuláciou s pílou. Nedostatočne informovaná 
obsluha mô�e ohroziť seba a iné osoby nesprávnym pou�íva-
ním.  

- Elektrickú pílu po�ičiavajte len u�ívateľom, ktorí majú skúsenosti 
s elektrickými pílami.  Pritom musíte odovzdať aj Prevádzkový 
návod.

- Prvý u�ívateľ by sa mal nechať poučiť predajcom, aby sa zo-
známil s vlastnosťami rezania pílou, poháňanou motorom.

- Precvičujte zaobchádzanie s elektrickou pílou rezaním guľatiny 
na koze na rezanie.

- Deti a mladiství mlad�í ako 18 rokov nesmú pílu obsluhovať. 
Mladiství star�í ako 16 rokov sú z tohoto zákazu vyňatí, pokiaľ sú 
za účelom výcviku pod dozorom odborne vy�kolenej osoby.  

- Práca s pílou vy�aduje veľkú pozornosť.
- Pracujte len pokiaľ ste v dobrej telesnej kondícii. Vykonávajte 

v�etky práce kľudne a obozretne. Obsluha nesie zodpovednosť 
voči tretím osobám. 

- Nikdy nepracujte pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.

Osobné ochranné vybavenie 
- Aby pri rezaní nedo�lo ku zraneniu hlavy, očí, rúk, nôh a 

taktie� k po�kodeniu sluchu, musia byť nosené následne 
popísané súčasti ochranného osobného vybavenia a och-
rany častí tela.

- Odev má byť účelný, to zn. tesne priliehajúci, ale nesmie brániť 
v práci. Nesmú sa nosiť �perky alebo iné veci, ktoré by mohli 
brániť v práci.

- Ochranná prilba (1) sa musí pravidelne kontrolovať na po�ko-
denie a musí sa vymeniť najneskôr po 5 rokoch pou�ívania. 
Pou�ívajte vyskú�ané ochranné prilby. S dlhými vlasmi v�dy 
noste sieťku na vlasy.

- �tít na tvár (2) na prilbe (náhrada: ochranné okuliare) zachytáva 
piliny a od�tiepky dreva. Aby sa zabránilo poraneniam očí, musí 
sa pri práci s pílou v�dy nosiť ochrana očí resp. �tít na tvár. 

- Pre zabránenie po�kodeniu sluchu musia byť nosené vhodné 
osobné protihlukové ochranné prostriedky. (chrániče sluchu 
(3), kapsle, vosková vata atď.). Na vy�iadanie analýza oktávo-
vého pásma. 

- Bezpečnostné nohavice s náprsenkou (4) sú z nylonovej 
tkaniny s 22 vrstvami a chránia pred reznými poraneniami. 
Naliehavo sa doporučuje ich nosenie.

- Pracovné rukavice (5) z pevnej ko�e patria k predpisovému 
vybaveniu a musíte ich pri práci so zemným vrtákom v�dy 
nosiť.

- Pri práci s pílou sa musí nosiť bezpečnostná obuv resp. 
bezpečnostné gumové či�my (6) s ne�mýkavou podrá�kou, 
oceľovou ochranou priehlavku a chrániče nôh.  Bezpečnostná 
obuv s ochrannou vlo�kou proti prerezaniu poskytuje ochranu 
proti rezným poraneniam a zaručuje stabilný postoj.

Uvedenie do prevádzky
- Pri da�di a v mokrom alebo veľmi vlhkom prostredí sa s elek-

trickou pílou nesmie pracovať, preto�e elektromotor nie je 
chránený proti vode.

- Pokiaľ je elektrická píla mokrá, nesmie sa uvádzať do pre-
vádzky.

- Zabráňte kontaktu častí tela s uzemnenými povrchmi. 
- Neprevádzkujte elektrickú pílu v blízkosti horľavých plynov a 

prachov, preto�e motor vytvára iskry. Nebezpečenstvo výbu-
chu!

- Sieťový kábel veďte zásadne za obsluhujúcou osobou. Dbaj-
te na to, aby kábel nebol zovretý alebo sa nedostal do styku 
s predmetmi s ostrými hranami. Polo�te kábel tak, aby nikto 
nemohol byť ohrozený.

- Zástrčku zasúvajte len do zásuviek s ochranným kontaktom 
s predpisovou in�taláciou. Skontrolujte, či napätie v sieti zod-
povedá údajom na typovom �títku. Predradná poistka 16 A . 
Prístroje, pou�ívané vo vonkaj�om prostredí, pripojiť cez istič 
chybného prúdu so spú�ťacím prúdom max. 30 mA.
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- Bezpodmienečne dodr�te prierez vedenia. Pri pou�ití kábelo-
vej cievky by mal byť kábel úplne odvinutý. Je povolené len 
pou�ívanie predl�ovacieho kábla podľa �Technických dát�. Pri 
pou�ití vo vonkaj�om prostredí dbajte na to, aby ste pou�ili 
schválený kábel.

- Pred začiatkom práce skontrolujte elektrickú pílu na bez-
chybnú funkciu a predpisový bezpečný prevádzkový stav! 

 Zvlá�ť funkcie reťazovej brzdy, správne namontovaná pílová 
li�ta, predpisovo nabrúsená a napnutá pílová reťaz, pevne 
namontovaná ochrana reťazového kolesa, ľahký chod vypína-
cieho/zapínacieho spínača a funkcia blokovacieho gombíka, 
nepo�kodené sieťové kabely a sieťové konektory, čisté a su-
ché dr�adlá.

- Do prevádzky uvádzať len kompletne zostavenú elektrickú 
pílu. Zásadne sa smie prístroj pou�ívať len kompletne zmon-
tovaný!

- Pred zapnutím odstráňte v�etky nastavovacie nástroje. 
- Ochranná zariadenia, určená pre prevádzku musí byť pri pou-

�ití pou�ívaná.
- Zaistite, aby sa v pracovnej oblasti píly nezdr�iavali deti alebo 

ďal�ie osoby. Buďte opatrní tie� so zvieratami (6).
- Pred spustením musí obsluha elektrickej píly zaujať stabilný 

postoj.
- Elektrická píla sa pri zapnutí musí dr�ať obidvoma ruka-

mi. Pravá ruka na zadnom dr�adle, ľavá ruka na strmeňovom 
dr�adle. Dr�adlá pevne obomknúť palcami. Li�ta a reťaz pri-
tom musia byť voľné (7).

- Zapínajte elektrickú pílu len tak, ako je popísané v návode. 
Nepreťa�ujte svoju pílu. V uvedenom rozsahu výkonu pracu-
jete lep�ie a bezpečnej�ie.

- Pri znateľných zmenách v správaní zariadenia ihneď vypnúť 
pílu.

 POZOR: Pri uvolnení spínača reťaz e�te krátky čas dobie-
ha (voľnobe�ný efekt).

- Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami.
- Veďte sieťový kábel tak, aby nemohol byť pri rezaní zachytený 

vetvami a podobne.  
- Pri po�kodení alebo prerezaní prívodného vedenia okam�ite 

vytiahnite vidlicu zo zástrčky.
- Pokiaľ do�lo ku kontaktu rezacieho mechanizmu píly s kameň-

mi, klincami alebo inými tvrdými predmetmi, ihneď vytiahnite 
vidlicu zo zásuvky a skontrolujte rezací mechanizmus.

- Pre kontrolu napnutia reťaze, pre dodatočné napínanie, 
pre výmenu reťaze a pre odstraňovanie porúch, musí byť 
vytiahnutá vidlica zo zásuvky. 

- Pri prestávkach v práci a pri opustení elektrickej píly sa píla 
musí vypnúť a vytiahnuť vidlica zo zásuvky. Elektrická píla sa 
musí odkladať tak, aby nemohla nikoho ohroziť.

- Pri plnení olejovej nádr�e sa musí vytiahnuť vidlica zo zásuv-
ky. Je zakázané fajčenie a akákoľvek manipulácia s otvore-
ným ohňom.

- Vyhnite sa kontaktu poko�ky a očí s produktmi z minerálnych 
olejov. Pri doplňovaní paliva noste rukavice.  

- Dbajte na to, aby �iaden olej na reťaz neprenikol do pôdy 
(ochrana �ivotného prostredia). Pou�ívajte vhodné podlo�ky.

- Pokiaľ dojde k rozliatiu oleja, elektrickú pílu okam�ite očistite.

Správanie pri práci a technika práce
- Nepracujte sami, pre prípad núdze musí byť niekto v blíz-

kosti (vo vzdialenosti počutia).
- Pri ka�dej práci sa musí elektrická píla dr�ať obidvoma rukami, 

len tak je mo�né ju v�dy bezpečne viesť.
- Pracujte len pri dobrej viditeľnosti a dobrom osvetlení. Buďte 

obzvlá�ť opatrní za mokra, na námraze, snehu, ľade (nebez-
pečenstvo po�myknutia). Zvý�ené nebezpečenstvo hrozí na 
čerstvo olúpanom dreve (kôra).

- Nikdy nepracujte na nestabilných podkladoch. Buďte pozorní 
v pracovnom úseku, nebezpečenstvo potknutia. Stále je nutne 
dbať na bezpečný postoj.

- Nikdy nere�te vy��ie ne� vo vý�ke ramien. 
- Nikdy nere�te, keď stojíte na rebríkoch. 
- Nikdy nelezte na strom a nepracujte s pílou.
- Nikdy nepracujte v silnom predklone.
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● Porucha zariadenia
● Údr�ba
● Doplňovanie oleja
● Brúsenie pílovej reťaze
● Pracovná prestávka
● Transport
● Uvedenie mimo 

prevádzku
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- Veďte pílu tak, aby �iadna časť tela nebola v predĺ�enom smere 
otáčania pílovej reťaze (11).

- Pílou rezať len drevo.  

- Nedotykať sa be�iacou pílovou reťazou zeme alebo nerezať 
do zeme. Drevá, le�iace na zemi sa musia pred úplným prere-
zaním obrátiť, aby sa zabránilo kontaktu reťaze so zemí.

- Miesto rezu očistite od cudzích telies ako piesku, kameňov, 
klincov atď. Cudzie telesá po�kodzujú rezacie zariadenie a 
mô�u spôsobiť nebezpečný spätný ráz (kickback).

- Pri rezaní reziva a tenkého dreva pou�ívať bezpečnú oporu 
(koza na rezanie, 12). Drevo sa nesmie stohovať a nesmie byť 
dr�ané �iadnou ďal�ou osobou nohou.

- Guľatiny sa musia zaistiť.

- Pri práci na �ikmom podklade v�dy stať smerom ku svahu.

- Pri rezoch pri skracovaní musí byť zubová li�ta (12,Z) na-
sadená na rezané drevo. 

- Pred ka�dým skracovacím rezom pevne nasadiť zubovú li�tu, 
a� potom s be�iacou reťazou rezať do dreva. Píla sa pritom 
ťahá na zadnom dr�adle hore a vedie sa strmeňovým dr�adlom. 
Zubová li�ta slú�i ako otočný bod. Zarezávanie sa vykonáva 
ľahkým tlakom na strmeňové dr�adlo. Pritom pílu trocha ťahať 
späť. Zubovú li�tu nasadiť hlb�ie a znova ťahať zadné dr�adlo 
hore.

- Rezacie zariadenie vyťahovať z dreva len s be�iacou pílovou 
reťazou.

- Pokiaľ sa vykonáva viac rezov, musí sa elektrická píla medzi 
jednotlivými rezmi vypínať.

- Zapichovacie a pozdĺ�ne rezy smú vykonávať len �peciálne 
�kolené osoby (zvý�ené nebezpečenstvo spätného rázu!).

- Pozdĺ�ne rezy nasadzovať pokiaľ mo�no v čo najpriamej�om 
uhle (13). Tu sa musí postupovať obzvlá�ť opatrne, preto�e 
ozubená li�ta nemô�e zaberať.

- Píla mô�e byť pri rezaní hornou stranou li�ty vrhnutá v smere 
obsluhy, pokiaľ dôjde k zovretiu pílovej reťaze. Preto by sa podľa 
mo�ností malo rezať len spodnou stranou li�ty, preto�e píla je 
ťahaná od tela v smere do dreva (14).

- Napru�ené (15) drevo sa musí najprv nadrezať na strane tlaku 
(A). A� potom je mo�né vykonať oddeľovací rez na strane ťahu 
(B). Zabraní sa tak zovretiu li�ty.

- Pozor pri rezaní roz�tiepaného dreva. Mô�e dochádzať k od-
lietavaniu kúskov dreva (Nebezpečenstvo úrazu).

- Nepou�ívajte elektrickú pílu na páčenie a k odhrabávanie pri 
odstraňovaní kusov dreva a iných predmetov.

- Pri odvetvovaní by mala píla byť pokiaľ mo�no podoprená o 
kmeň. Pritom sa nesmie rezať �pičkou li�ty (nebezpečenstvo 
spätného rázu).

- Práce pri odvetvovaní smie vykonávať len �kolený personál! 
Nebezpečenstvo úrazu!

- Bezpodmienečne je nutné dávať pozor na napru�ené konáre. 
Voľne visiace konáre nerezať zospodu.

- Nevykonávať práce pri odvetvovaní v stoji na kmeni.

- Elektrická píla sa nesmie pou�ívať pre lesné práce - teda 
pre rezanie stromov a odvetvovanie v lese. Nutná pohyb-
livosť a bezpečnosť obsluhy píly tu nie je zaručená v dô-
sledku kábelového spojenia!

Z
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 POZOR:
 Práce pri rezaní stromov a odvetvovaní smie vykonávať 

len �kolený personál! Nebezpečenstvo úrazu! Dodr�iavať 
regionálne predpisy!

- S prácou pri rezaní stromov sa smie začať a� vtedy, keď je 
zaistené, �e

 a)  sa v oblasti rezania zdr�iavajú len osoby, zaoberajúce sa 
rezaním stromov,

 b)  je zaistený ústup bez preká�ok pre ka�dého pracovníka pri 
rezaní stromov (priestor pre ústup by mal prebiehať �ikmo 
dozadu v uhle pribl. 45°). Pamätať na zvý�ené nebezpe-
čenstvo zakopnutia v dôsledku elektrického kabelu!

 c)  päta kmeňa nesmie obsahovať cudzie telesá, kríky a konáre. 
Dbajte na stabilný postoj (nebezpečenstvo potknutia). 

 d)  nasledujúce pracovisko musí byť vzdialené minimálne 
dva a pol dĺ�ky kmeňa (16). Pred rezaním stromu sa musí 
skontrolovať smer pádu a zaistiť, aby sa vo vzdialenosti 2 
1/2 dĺ�ky kmeňa (16) nenachádzali ani ďal�ie osoby, ani 
predmety!

- Posúdenie stromu: 
 Smer náklonu - voľné alebo suché konáre - vý�ka stromu - 

prirodzený previs - je strom zhnitý? 
- Vziať do úvahy smer a rýchlosť vetra. Pri silných poryvoch vetra 

sa práce pri rezaní stromov nesmú vykonávať. 
- Orezanie koreňových nábehov: 
 Začať najväč�ím koreňovým nábehom. Ako prvý rez sa vedie 

zvislý, potom vodorovný. 
- Zalo�iť zásek (17, A): 
 Zásek dáva stromu smer pádu a vedenie. Zakladá sa v pravom 

uhle ku smeru rezania a má veľkosť 1/3 -1/5 priemeru kmeňa. 
Rez zalo�iť pokiaľ mo�no v blízkosti zeme. 

- Prípadné korekcie záseku musia byť dorezané v celej �írke. 
- Hlavný rez (18, B) sa zakladá vy��ie ako päta záseku (D). Musí 

byť vedený presne vodorovne. Pred zásekom sa musí nechať 
stáť pribl. 1/10 priemeru kmeňa ako lomná li�ta. 

 Lomná li�ta (C) pôsobí ako záves. Nesmie byť v �iadnom prípade 
prerezaná, preto�e inak kmeň padá nekontrolovane. V hlavnom 
reze musia byť včas nasadené kliny (B, 18)! 

- Hlavný rez smie byť zaistený len klinmi z umelej hmoty alebo 
z alumínia. Pou�itie �elezných klinov je zakázané. 

- Pri rezaní stromov sa zdr�iavať len na strane padajúceho stromu.

- Pri chôdzi späť po hlavnom reze sa musí dát pozor na padajúce 
konáre.

- Pri práci na svahu musí stáť obsluha píly nad spracovávaným 
resp. le�iacim kmeňom alebo na jeho strane.

- Pozor na valiace sa kmene stromov.

Spätný ráz (kickback)!
- Pri práci s pílou mô�e dôjsť k nebezpečnému spätnému rázu. 
- Tento spätný ráz vzniká, pokiaľ dôjde k neúmyselnému dotyku 

hrotu li�ty (obzvlá�ť hornej �tvrtiny) s drevom alebo pevnými 
predmetmi.

- Elektrická píla je pritom vymr�tená nekontrolovane veľkou 
energiou v smere obsluhy píly  (Nebezpečenstvo úrazu!). 

 Aby sa zabránilo spätnému rázu, je nutné dodr�ať nasle-
dujúce: 

- Nikdy nenasadzujte na rez �pičkou li�ty! V�dy sledovať �pičku 
li�ty.

- Nikdy nerezať �pičkou li�ty! Pozor pri pokračovaní u� začatých 
rezov.

- Začať rez s be�iacou pílovou reťazou!
- V�dy správne brúsiť pílovú reťaz. Pritom sa obzvlá�ť musí 

dbať na správnu vý�ku obmedzovača hĺbky (bli��ie v kapitole 
�Brúsenie reťazí�)!

- Nikdy nere�te viac konárov naraz! Pri odvetvovaní dbajte na 
to, a� nedo�lo k dotyku s �iadnym iným konárom.

- Pri skracovaní dávajte pozor na vedľa le�iace kmene. Pokiaľ 
je to mo�né, pou�iť na rezanie kozu.

A

A 45o

B

B

C

C

D
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Transport a skladovanie
- Noste elektrickú pílu len za strmeňové dr�adlo. Pílová li�ta 

smeruje smerom dozadu.  Nikdy nenoste alebo netrans-
portujte elektrickú pílu s be�iacou reťazou!

- Nikdy nenoste elektrickú pílu za kábel. Nevyťahujte vidlicu 
zo zásuvky za kábel. 

- Pri zmene stanovi�ťa v priebehu práce sa musí elektrická 
píla vypnúť alebo sa musí aktivovať reťazová brzda, aby 
sa zabránilo neúmyselnému rozbehu reťaze.

- Pri transporte na väč�iu vzdialenosť sa musí vytiahnuť 
vidlica zo zásuvky a v ka�dom prípade nasadiť dodávaný 
ochranný kryt (20). 

- Pri transporte v motorových vozidlách je nutné dbať na sta-
bilnú polohu prístroja, aby nemohol vytekať reťazový olej.

- Elektrickú pílu odkladať alebo skladovať v suchom, uzat-
várateľnom priestore mimo dosah detí. Elektrická píla sa 
nesmie skladovať voľne.

- Pri dlh�om skladovaní alebo zasielaní elektrickej píly sa 
musí olejová nádr� úplne vypustiť.

- Reťazový olej skladovať a transportovať len v schválených a 
označených kanistroch. Udr�iavajte olej mimo dosah detí.

Údr�ba a servis
- Pri vykonávaní údr�by v�dy elektrickú pílu vypnite, vy-

tiahnite vidlicu zo zásuvky a zaistite (21).
- Stav elektrickej píly z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti, 

obzvlá�ť funkcia reťazovej brzdy a brzdy dobehu, sa musí 
kontrolovať v�dy pred začiatkom práce. Obzvlá�ť sa musí 
dbať na správne nabrúsenie a napnutie pílovej reťaze (22). 

- Reťazovú a dobehovú brzdu nechať pravidelne kontrolo-
vať (viď kapitola �Reťazová brzda, dobehová brzda).

- Kontrolujte pravidelne pripojovací kábel na po�kodenie 
izolácie.

- Elektrickú pílu pravidelne čistite.
- Pri po�kodení krytu z plastickej hmoty neodkladne zaistite 

odbornú opravu.
- Uzáver olejovej nádr�e pravidelne kontrolovať na tesnosť.
- Nepou�ívajte pílu s defektným spínačom ZAPÍNANIE/VY-

PÍNANIE. Nechajte vykonať odbornú opravu.
 Dodr�iavajte predpisy na ochranu zdravia pri práci 

príslu�ného profesného zväzu a poisťovní. V �iadnom 
prípade nevykonávajte na píle kon�trukčné zmeny. 
Ohrozujete tým Va�u bezpečnosť.

 Práce pri údr�be a opravách smú byť vykonávané len do tej 
miery, do akej sú popísané v tomto Prevádzkovom návode. 
V�etky ďal�ie práce musia byť zverené servisu DOLMAR.

 Pou�ívajte len originálne náhradné diely a príslu�enstvo 
DOLMAR.

 Pri pou�ití iných ne� originálnych dielov DOLMAR, príslu�en-
stva, lí�t/reťazí je nutné počítať so zvý�eným rizikom úrazu. 
Pri nehodách a �kodách vzniknutých v dôsledku pou�ívania 
neschváleného rezacieho zariadenia a príslu�enstva zaniká 
akékoľvek ručenie.

Prvá pomoc
Pre prípad úrazu by mala na pracovisku v�dy byť k dispozícii 
lekárnička. Odobratý materiál okam�ite opäť doplňte.
Pokiaľ voláte pomoc, udajte nasledujúce údaje:
- kde sa nehoda stala
- čo sa stalo
- koľko je zranených
- aké druhy zranenia
- kto nehodu hlási
Upozornenie: Pokiaľ sú osoby s poruchami krvného obehu 
príli� často vystavované vibráciám, mô�e dôjsť k po�kodeniu 
ciev alebo nervového systému. V dôsledku vibrácií mô�e dôjsť 
k výskytu nasledujúcich symptómov na prstoch, rukách alebo 
kĺboch na rukách: Znecitlivenie častí tela, svrbenie, bolesť, 
pichanie, zmeny farby poko�ky alebo ko�e. Pokiaľ zistíte tieto 
symptómy, vyhľadajte lekára.

SERVICE
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   ES-2130 A ES-2135 A ES-2140 A ES-2145 A

 Príkon Watt  2000 
 Menovité napätie V  230 - 240 ~
 Sieťová frekvencia Hz  50 - 60
 Menovitý prúd A  8,8  

 
 Dĺ�ka kábla cm/mm  30 / 300      / 500 / 5000 
 Typ reťaze   092
 Delenie reťazového kolesa palce  3/8"
 Dĺ�ka rezu cm/mm 30 / 300 35 / 350 40 / 400 45 / 450 
 Max. rýchlosť reťaze m/s  13,3   

 Hladina akustického výkonu LWA av dB (A)  101,8 
 dle EN 60745-2-13

 Hladina akustického tlaku LpA av dB (A)  90,8 
 na pracovisku podľa EN 60745-2-13

 Vibračné zrýchlenie   
 ah,w av dle EN 60745-2-13
 - Strmeňové dr�adlo m/s2  4,7 
 - Rukoväť vzadu m/s2  5,6 
 Olejové čerpadlo   automatické 

 Obsah olejovej nádr�e ml  140 
 Prenos sily   priamo 
 Ochrana proti preťa�eniu   elektrická
 Brzda reťaze   Spustenie ručné 
 Brzda dobehu   elektrická 
 Hmotnosť (bez li�ty/reťaze) kg  4,4
 Hmotnosť (s li�ty/reťaze) kg 5,0 5,1 5,2   5,3
 Odru�enie/elektromagnet. kompatibilita                      podľa Smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/EG 
 Ochranná izolácia   Trieda II (dvojitá ochranná izolácia) 

 Predl�ovací kábel   DIN 57282/ HO 7RN-F 
 (Nie je súčasťou dodávky)   L= 30 m max., 3x1,5 mm2

Technické dáta 

1

9 10 11 12 13

2

3

45

14151617

67

8

Označenie dielov

                  

 1 Strmeňové dr�adlo 
 2 Ochrana rúk (spú�ť pre reťazovú brzdu) 
 3 Ozubená li�ta (zubový doraz) 
 4 Ochrana reťazového kolesa-rýchlonapínacie zariadenie  
 5 Ochrana reťazového kolesa, Brzda reťaze 
 6 Veko pre uhlíkové kefky
 7 Zadná ochrana rúk
 8 Kábel s konektorom
 9 Pílová li�ta
 10 Uzáver olejovej nádr�e 
 11 Typový �títok
 12 Blokovací gombík
 13 Zadná rukoväť
 14 Spínač ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE
 15 Priehľad pre stav oleja
 16 Pílová reťaz
 17 Ťahové odľahčenie pripojovacieho kábla

Typ 226        XXX XXX XXX

230-240 V~   50-60 Hz   8.8 A   2000 W

2008  123456 Číslo série

Rok výroby

Udávajte pri objednávaní náhradných dielov!

Obrázok: Typový �títok ES-2145A
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Nasadiť pílovú li�tu (7) a zatlačiť proti reťazovému kolesu (6).

Montá� pílovej li�ty a pílovej reťaze

Elektrickú pílu postaviť na stabilný podklad a vykonať pre montá� 
pílovej reťaze nasledujúce kroky:

Uvolniť reťazovú brzdu, k tomu zatiahnuť ochranu rúk (1) v 
smere �ípky.

Ochranu reťazového kolesa-rýchlonapínacie zariadenie (2) 
vyklopiť hore (viď  tie� Obr. G).

Ochranu reťazového kolesa-rýchlonapínacie zariadenie silne 
zatlačiť dovnútra proti tlaku pru�iny a pomaly otáčať proti 
smeru hodinových ručičiek, a� zreteľne zaberá. Ďalej dr�ať 
zatlačené a otáčať proti smeru hodinových ručičiek tak ďaleko, 
ako je to mo�né. 

Ochranu reťazového kolesa-rýchlonapínacie zariadenie opäť 
uvolniť (odľahčiť) a otáčaním v smere hodinových ručičiek 
uviesť do východzej polohy a postup niekoľkokrát opakovať, 
a� je ochrana reťazového kolesa (3) vyskrutkovaná. 

Ochranu reťazového kolesa (3) mierne rozoprieť, stiahnuť zo 
zadných dr�iakov (4) a sňať.

A

B

C

D

Nasadiť pílovú reťaz (9) na reťazové koleso (6). Pravou rukou 
zaviesť pílovú reťaz do hornej vodiacej drá�ky (8) pílovej li�ty.

Rezné hrany pílovej reťaze na hornej strane li�ty musia 
ukazovať v smere �ípky!

UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

POZOR: Pri vykonávaní v�etkých prác na pílovej li�te 
nosiť bezpodmienečne ochranné rukavice a 
vytiahnuť vidlicu zo zásuvky.

POZOR: Elektrická motorová píla sa smie spú�ťať a� po 
prevedení kompletnej montá�e a vyskú�aní!

1

2

3

4
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F

Vyrovnať upevňovacie vŕtanie na ochrane reťazového kolesa 
(11) k stojatým čapom .

Otáčaním napínacou skrutkou reťaze (H/14) uviesť napínací 
čap reťaze (12) do zákrytu s vŕtaním li�ty.

Pílovú li�tu ľavou rukou mierne zatlačte do upevnenia na kryte 
a pílovú reťaz (9) veďte okolo reťazového kolesa (10) pílovej 
li�ty, pritom pílovú reťaz mierne ťahajte v smere �ípky.

E

H

Napínanie pílovej reťaze
Súčasným silným zatlačením a otáčaním ochrany reťazového 
kolesa-rýchlonapínacieho zariadenia (2, v smere hodinových 
ručičiek) naskrutkovať ochranu reťazového kolesa (3), av�ak 
e�te neuťahovať.

�pičku pílovej li�ty mierne naddvihnúť a napínak reťaze (14) 
otáčať v smere hodinových ručičiek, a� pílový reťaz zasahuje 
na spodnej strane li�ty do vodiacej drá�ky (viď krú�ok).

Ochranu reťazového kolesa-rýchlonapínacie zariadenie (2) 
znova zatlačiť dovnútra a utiahnuť v smere hodinových ruči-
čiek.

Ochranu reťazového kolesa-rýchlonapínacie zariadenie (2) 
uvolniť (odľahčiť), a� je mo�né ju voľne otáčať, potom zaklapnúť, 
ako je vyobrazené na obrázku.

 

G

Ochranu reťazového kolesa (3) najprv zatlačiť do dr�iaku (13) 
a následne nasunúť na stojaté čapy (F/11).
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SERVICE

K

I

J

Kontrola napnutia reťaze
Správne napnutie pílovej reťaze je dané vtedy, keď pílová reťaz 
dosadá na spodnej strane li�ty a je mo�né ju rukou jednoducho 
zdvihnúť od li�ty 2-4 mm. 

Často kontrolovať napnutie reťaze, preto�e pílové reťaze sa 
predl�ujú!

Napnutie reťaze preto často kontrolovať pri vypnutom motore 
a s vidlicou vytiahnutou zo zásuvky. Keď je reťaz voľná: 
Ochranu reťazového kolesa-rýchlonapínacie zariadenie  uvolniť 
pribli�ne o jednu �tvrtinu otáčky. Reťaz napnúť ako je popísané 
pod �Napínanie pílovej reťaze�. 

TIP Z PRAXE:

Pou�ívajte striedavo 2-3 pílové reťaze, aby sa pílová reťaz, 
reťazové koleso a klzné plochy pílovej li�ty opotrebovávali rov-
nomerne.

Pre dosiahnutie rovnomerného opotrebenia drá�ky pílovej li�-
ty by sa pílová li�ta pri výmene reťaze mala obracať.

Brzda reťaze
Modely sú sériovo vybavené reťazovou brzdou. Pokiaľ dôjde 
ku spätnému rázu (kickback), ktorý vznikol nárazom �pičky li�ty 
na drevo (viď kapitola �BEZPEČNOSTNÉ POKYNY� strana 7), 
spustí ručne brzda reťaze kontaktom chrbta ruky s chráničom 
ruky.

Pílová reťaz sa zastaví v zlomku sekundy.

Brzda dobehu

Modely sú sériovo vybavené dobehovou brzdou s akcelerač-
ným spú�ťaním.  

Dobehová brzda spôsobí, �e pri uvolnení spínača ZAPÍNA-
NIE/VYPÍNANIE sa pílová reťaz okam�ite zastaví a zabráni sa 
tak nebezpečnému dobehu pílovej reťaze. 

Skú�ka dobehovej brzdy je popísaná na strane 16.

Údr�ba reťazovej a dobehovej brzdy
Brzdové systémy sú veľmi dôle�ité bezpečnostné zariadenia 
a ako ka�dá súčasť sú vystavené určitému opotrebeniu. 
Pravidelná kontrola a údr�ba slú�i pre Va�u ochranu a mô�e 
byť prevedená len odbornou dielňou DOLMAR.

Spustenie reťazovej brzdy (blokovanie)

Chránič ruky (1) ľavou rukou stlačiť v smere �pičky li�ty (�ipka 
2).

Uvolnenie brzdy reťaze

Ochranu rúk (1) ťahať v smere strmeňového dr�adla (�ípka 3), 

a� zreteľne zapadne. Reťazová brzda je uvolnená.

Upozornenie:

Pri spustení reťazovej brzdy sa preru�í prívod prúdu do moto-
ra. Skú�ka reťazovej brzdy je popísaná na strane 16.

23

1
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A

Olej na pílové reťaze

Pre mazanie pílovej reťaze a pílovej li�ty sa musí pou�ívať olej 
na pílové reťaze s adhéznou prísadou. Adhézna prísada v oleji 
na pílové reťaze zabraňuje príli� rýchlemu odstrekovaniu oleja 
z rezacieho zariadenia.

Pou�ívanie minerálnych olejov nie je prípustné. Pre ochranu 
�ivotného prostredia sa doporučuje pou�ívanie biologicky 
odbúrateľného oleja na pílové reťaze.

Olej na pílové reťaze BIOTOP, ponúkaný Þ rmou DOLMAR sa 
vyrába na báze vybraných rastlinných olejov a je 100% biolo-
gicky odbúrateľný. BIOTOP je označený ekologickou značkou 
tzv. modrým anjelom (RAL UZ 48).

Olej na pílové reťaze BIOTOP sa dodáva podľa spo-
treby v nasledujúcich veľkostiach obalov.

 1 l (1000 cm3) obj.č.  980 008 210

   5 l (5000 cm3) obj.č.  980 008 211

 20 l (20000 cm3) obj.č.  980 008 213

Biologicky odbúrateľný olej na pílové reťaze má len 
obmedzenú trvanlivosť a mal by byť spotrebovaný do 
2 rokov od natlačeného dátumu výroby.

Starý
olej

NIKDY NEPOU�ÍVAŤ STARÝ OLEJ
Starý olej je v najvy��om stupni �kodlivý pre �ivotné prostre-
die!

Staré oleje obsahujú vysoké podiely látok, u ktorých je dokázaný 
ich karcinogénny účinok.

Znečistenia v starom oleji vedú k silnému opotrebeniu olejového 
čerpadla a rezacieho zariadenia.

U �kôd, ktoré vzniknú pou�itím starého oleja alebo nevhodného 
oleja na pílové reťaze zaniká nárok na záruku.

Vá� odborný predajca Vás informuje o manipulácii s olejom na 
pílové reťaze a jeho pou�ívaní.

ZABRÁŇTE VNIKNUTIU DO OČÍ A KONTAKTU S 
POKO�KOU
Produkty z minerálnych olejov, aj oleje, odmasťujú poko�ku. 
Pri opakovanom a dlh�om kontakte poko�ka vysychá. Dôsled-
kom mô�u byť rôzne ko�né ochorenia. Okrem toho sú známe 
alergické reakcie.

Olej v kontakte s očami spôsobuje podrá�denie. Pri vniknutí do 
oka postihnuté oko okam�ite vypláchnuť čistou vodou.

Pri pretrvávajúcom drá�dení ihneď nav�tívte lekára!

Dôle�ité upozornenie k biologicky odbúrateľným 
olejom na pílové reťaze

Pred dlh�ím uvedením mimo prevádzku sa musí vypráz-
dniť olejová nádr� a následne sa musí naplniť malým 
mno�stvom motorového oleja (SAE 30). Potom pílu krátko 
prevádzkovať, aby sa vypláchli zvy�ky biooleja z nádr�e, 
systému vedenia oleja a rezacieho zariadenia. Toto opat-
renie je nutné, preto�e rôzne biologické oleje majú sklon 
k zalepovaniu a tak mô�u vzniknúť �kody na olejovom 
čerpadle alebo súčastiach, vedúcich olej.

Pre nové uvedenie do prevádzky opäť naplniť olej na 
pílové reťaze BIOTOP. U �kôd, ktoré vzniknú pou�itím 
starého oleja alebo nevhodného oleja na pílové reťaze 
zaniká nárok na záruku.

Vá� odborný predajca Vás informuje o manipulácii s olejom 
na pílové reťaze a jeho pou�ívaní.

B
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C

Plnenie      
olejovej nádr�e

Len pri vypnutom motore a vytiahnutej sieťovej zástrčke!

- Očistite dobre okolie plniaceho otvoru, aby sa do olejovej 
nádr�e nedostala nečistota. 

- Odskrutkovať uzáver nádr�e (1) a doplniť olej na pílové 
reťaze a� k dolnej hrane plniaceho hrdla.

- Opäť pevne utiahnite uzáver palivovej nádr�e.

- Príp. rozliaty reťazový olej dobre otrieť.

Dôle�ité upozornenie!

Pri prvom uvedení do prevádzky musí byť olejový systém úpl-
ne naplnený, a� olej v zariadení pre mazanie pílovej reťaze 
ma�e reťaz.

Táto operácia mô�e trvať a� dve minúty.

- Stav náplne je viditeľný v priezore (2).

Aby bola pílová reťaz dostatočne mazaná, musí byť v nádr�i 
dostatok oleja na pílové reťaze. 

1

D

4

3

Mazanie pílovej reťaze

Len pri vypnutom motore a vytiahnutej sieťovej zástrčke!                 

Pre bezchybnú funkciu olejového čerpadla sa musí pravidelne 
čistiť drá�ka vedenia oleja v pílovej li�te (3) a vstupné vŕtania 
oleja v pílovej li�te (4).

Upozornenie:

Po uvedení zariadenia mimo prevádzku je normálne, �e e�te 
nejakú dobu mô�u unikať zbytkové mno�stvá oleja na reťazi, 
ktoré sú v systéme rozvodu oleja a na li�te a reťazi. Nejedná 
sa tu o defekt!

Pou�ívajte vhodnú podlo�ku!
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A

Pripojenie elektrickej pílu do siete

POZOR!

Ne� sa elektrická píla pripojí na sieť, musí sa v�dy skon-
trolovať, či zatlačený spínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ (1) sa 
po uvolnení samočinne opäť vráti späť do polohy vypnu-
té. Pokiaľ to tak nie je, elektrickú pílu v �iadnom prípade 
nepripájať do siete. Vyhľadajte odbornú dielňu DOLMAR.

Zavesiť predl�ovací kábel a pripojovací kábel elektrickej píly 
do ťahového odľahčenia elektrickej píly (2).

Zástrčku (3) spojte s predl�ovacím káblom (4).

Zapínanie motora

- Pripojiť elektrickú pílu na prívod prúdu (viď hore).

- Elektrická píla sa pri zapnutí musí dr�ať obidvoma ru-
kami. Pravá ruka na zadnom dr�adle, ľavá ruka na strme-
ňovom dr�adle. Dr�adlá pevne obomknúť palcami. Li�ta a 
reťaz pritom musia byť voľné.

- Najprv stlačiť gombík blokovania (5), potom stlačiť spínač 
ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE (1), potom opäť uvolniť blokovací 
gombík (5) .  

- Pozor pílová reťaz sa rozbieha okam�ite! Pevne dr�ať 
spínač zapínania/vypínania, kým má motor be�ať.

POZOR: 

Zaistenie spínača ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE v zapnutej polohe 
je zakázané!       
                 

Vypnutie motora
- Uvolniť spínač ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE (1).

UPOZORNENIE:

Pri spustení reťazovej brzdy sa preru�í prívod prúdu do 
motora.

Keď sa elektrická píla pri stlačení spínača ZAPÍNANIE/VY-
PÍNANIE nerozbehne (1), musí sa uvolniť reťazová brzda.

- Ochranu ruky (6) zatiahnuť silno v smere �ípky, a� počuteľne 
zapadne.

Dôle�ité upozornenie: 

Modely sú vybavené obmedzovačom rozbehového prúdu. 
Táto elektronická súčiastka zabraňuje rázovému rozbehu 
elektromotora.

Ochrana proti preťa�eniu: Pokiaľ príkon elektrickej píly pre-
kročí prípustnú úroveň, preru�í sa automaticky prívod prúdu do 
motora. Tým sa zabráni prehriatiu a po�kodeniu motora. Pre 
následné nové spustenie elektrickej píly (nechať rozbehnúť), 
uvolniť a znova stlačiť spínač ZAPÍNANIA/VYPÍNANIA.

POZOR: Kým ochrana píly proti preťa�eniu opäť spustí, 
elektrickú pílu ďalej nepou�ívať. Vyhľadajte odbornú dielňu 
DOLMAR.

B

5

1

6
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Kontrola brzdy reťaze

Kontrola brzdy reťaze sa musí vykonávať v�dy pred za-
čiatkom práce.

- Spustiť motor podľa popisu (zaujať stabilný postoj a postaviť 
pílu na zem tak, aby rezacie zariadenie bolo voľné).

- Strmeňové dr�adlo pevne uchopiť jednou rukou, druhá ruka 
je na rukoväti.

- Zapnúť motor a chrbtom ruky stlačiť ochranu ruky (1) v smere 
�ípky, a� brzda reťaze blokuje. Pílová reťaz sa musí okam�ite 
zastaviť. Pílová reťaz sa musí okam�ite zastaviť.

- Motor ihneď vypnúť a opäť uvolniť reťazovú brzdu. 

 Pozor: Pokiaľ by sa pílová reťaz po tejto skú�ke okam�ite 
nezastavil, nesmie sa v �iadnom prípade začať s prácou. 
Vyhľadajte, prosím, odbornú dielňu DOLMAR.

C

D

Skú�ka brzdy dobehu

Kontrola brzdy dobehu sa musí vykonávať v�dy pred za-
čiatkom práce.

- Spustiť motor podľa popisu (zaujať stabilný postoj a posta-
viť elektrickú pílu na zem tak, aby rezacie zariadenie bolo 
voľné).

- Strmeňové dr�adlo pevne uchopiť jednou rukou, druhá 
ruka je na rukoväti.

- Zapnúť a opäť vypnúť motor. Pílová reťaz sa musí po vy-
pnutí zastaviť v priebehu dvoch sekúnd.

Pozor: Pokiaľ by sa pílová reťaz po tejto skú�ke v priebe-
hu dvoch sekúnd nezastavila, nesmie sa začať s prácou. 
Kontrola uhlíkových kief (viď strana 19).

E

Kontrola mazania reťaze

Nikdy nerezať bez dostatočného mazania reťaze. Inak zni�ujete 
�ivotnosť rezacieho zariadenia!

Pred začiatkom práce skontrolujte mno�stvo oleja v nádr�i a 
čerpanie oleja. Kontrola dopravovaného mno�stva oleja sa 
mô�e vykonávať následovne:

- Spustiť elektrickú pílu.

- Be�iacu pílovú reťaz dr�ať pribl. 15 cm (150 mm) nad kme-
ňom stromu alebo nad zemou (pou�iť vhodnú podlo�ku).

Pri dostatočnom mazaní sa vytvorí ľahká olejová stopa od-
strekujúceho oleja. Pozor na smer vetra, a nevystavovať sa 
zbytočne olejovej hmle mazacieho oleja!

1
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A

PRÁCE PRI ÚDR�BE

Brúsenie pílovej reťaze

Pri vykonávaní v�etkých prác na pílovej reťazi vytiahnite 
vidlicu zo zásuvky a nosiť ochranné rukavice!

Pílová reťaz sa musí nabrúsiť keď:

- Vznikajú drobné piliny pri rezaní vlhkého dreva.

- Aj pri silnom tlaku reťaz ťahá len namáhavo do dreva.  

- rezná hrana je viditeľne po�kodená.

- Rezacie zariadenie v dreve jednostranne zabieha doľava 
alebo doprava. Príčina preto je v nerovnomernom nabrúsení 
pílovej reťaze alebo v jednostrannom po�kodení.

 Dôle�ité: často brúsiť, uberať málo materiálu!

 Pre jednoduché nabrúsenie stačia väč�inou 2-3 zábery 
pilníkom.

 Po niekoľkonásobnom vlastnom brúsení nechať pílovú reťaz 
nabrúsiť v odbornej dielni.

Kritéria brúsenia:

POZOR:

Pou�ívajte len reťaze a li�ty, schválené pre túto pílu (viď 
výpis zo zoznamu náhradných dielov)!

- V�etky hobľovacie zuby musia byť rovnako dlhé (rozmer 
a). Rôzne vysoké hobľovacie zuby spôsobujú nerovný beh 
reťaze a mô�u spôsobovať roztrhnutie reťaze!

- Minimálna dĺ�ka 3 mm. Pílovú reťaz znovu nebrúsiť, ak nie 
je dosiahnutá minimálna dĺ�ka hobľovacieho zubu. Musí 
byť namontovaná nová pílová reťaz (viď �Výpis zo zoznamu 
náhradných dielov� a kapitola �Nová pílová reťaz�).

- Vzdialenosť medzi obmedzovačom hĺbky (oblý výstupok) a 
reznou hranou určuje hrúbku triesky.

- Najlep�ie výsledky pri rezaní je mo�né dosiahnuť so vzdia-
lenosťou obmedzovača hĺbky 0,64 mm (.025�). 

POZOR:

Príli� veľká vzdialenosť zvy�uje     
nebezpečenstvo spätného rázu!

- Uhol ostrenia 30° musí byť bezpodmienečne rovnaký u 
v�etkých hobľovacích zubov. Rozdielne uhly spôsobujú 
hrubý, nerovnomerný beh, podporujú opotrebenie a vedú 
k pretrhnutiu reťaze!

- Nábehový uhol ostria zubù 85° vychádza z hĺbky vniknutia 
okrúhleho pilníka. Ak je predpísaný pilník správne vedený, 
vychádza správny nábehový uhol ostria samočinne.

0,64 mm
(.025")

0,64 mm
(.025")

min. 
3 mm (0.11”)
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30°

Pilník a vedenie pilníka

- Pre ostrenie sa musí pou�ívať �peciálny dr�iak pilníka 
s okrúhlym pilníkom na pílové reťaze ø 4,0 mm. Normálne 
okrúhle pilníky nie sú vhodné. Objednávacie číslo viď prí-
slu�enstvo.

- Pilník má zaberať len pri vedení vpred (�ípka). Pri spätnom 
vedení pilník naddvihnúť od materiálu.

- Najprv sa brúsi najkrat�í hobľovací zub. Dĺ�ka tohoto zubu 
je potom po�adovaná hodnota pre ostatné hobľovacie zuby 
pílovej reťaze.

- Pilník viesť ako je ukázané na obrázku.

- Dr�iak pilníka uľahčuje vedenie pilníka, má značky pre 
správny uhol brúsenia 30° (značky vyrovnať paralelne k 
pílovej reťazi) a obmedzuje hĺbku záberu (4/5 priemeru 
pilníka). Objednávacie číslo viď príslu�enstvo.

- Následne po nabrúsení skontrolovať merítkom na reťaz 
vý�ku obmedzovača hĺbky. Objednávacie číslo viď príslu-
�enstvo.

- Aj najmen�í presah odstrániť �peciálnym plochým pilníkom 
(obj. č. viď príslu�enstvo) (1).

- Obmedzovač hĺbky vpredu opäť zaobliť (2).

4/5

B

1 2

C

Čistenie pílovej li�ty,    
mazanie reťazového kolesa 

POZOR: Bezpodmienečne noste ochranné rukavice!

Klzné plochy pílovej li�ty sa musia pravidelne kontrolovať na 
po�kodenie a čistiť vhodnými nástrojmi.
Pri intenzívnom pou�ívaní píly je nutné pravidelné premazávanie 
(1x tý�denne) lo�iska reťazového kolesa. Vŕtanie s veľkosťou 2 
mm na �pičke pílovej li�ty pred mazaním starostlivo očistite a 
vtlačte malé mno�stvo univerzálneho mazacieho tuku.

Univerzálny mazací tuk a mazací lis sa dodávajú ako príslu-
�enstvo.

Univerzálny mazací tuk (obj. č. 944 360 000)

Tlaková maznica (obj. č. 944 350 000)
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1 2

SERVICE

D

Nová pílová reťaz

POZOR: 

Pou�ívajte len reťaze a li�ty, schválené pre túto pílu (viď 
výpis zo zoznamu náhradných dielov)!

Pred nasadením novej pílovej reťaze sa musí skontrolovať stav 
reťazového kolesa (1).

POZOR:

Zabehnuté reťazové kolesá (2) spôsobujú po�kodenie na novej 
pílovej reťazi a musia byť bezpodmienečne vymenené.

Výmena reťazového kolesa vy�aduje odbornú kvaliÞ káciu a 
servisnú dielňu DOLMAR, vybavenú �peciálnymi nástrojmi.

E

Kontrola/výmena uhlíkových kief

POZOR:

Uhlíkové kefy kontrolovať v pravidelných intervaloch! 
Vryp na uhlíkovej kefe ukazuje medzu opotrebenia.

UPOZORNENIE:

Uhlíková kefa je veľmi citlivá na zlomenie. Dbajte na to, aby 
nespadla z vý�ky na zem. Pri demontá�i uhlíkovej kefy bez-
podmienečne dbajte na montá�nu polohu, preto�e uhlíko-
vá kefka je zabehnutá na rotore.

- Veko (1) vyskrutkujte vhodným skrutkovačom a vytiahnite 
uhlíkovú kefu (2).

- Pokiaľ medza opotrebenia e�te nie je dosiahnutá, uhlíkovú 
kefku v rovnakej polohe opäť nasadiť a naskrutkovať veko 
(1).

- Elektrickú pílu krátko prevádzkovať (pribl. 1 minútu), aby 
sa uhlíkové kefky opäť prispôsobili.

POZOR: Teraz skontrolovať dobehovú brzdu (viď strana 16). 
Pokiaľ sa pílová reťaz v priebehu dvoch sekúnd nezastaví, 
elektrickú pílu e�te raz spustiť na krátku dobu, a� je skú�ka 
v poriadku.  

UPOZORNENIE: Po namontovaní nových uhlíkových keÞ ek 
elektrickú pílu prevádzkovať pribl. 5 minút a taktie� skontrolovať 
dobehovú brzdu.

1 2
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Pokyny pre periodickú údr�bu a o�etrovanie

Pre dlhú �ivotnosť a zabránenie vzniku �kôd a zaistenie plnej funkčnosti  bezpečnostných zariadení, musia byť pravidelne vykonávané 
následne popísané práce pri údr�be. Nároky zo záruku sa uznávajú len vtedy, pokiaľ boli tieto práce pravidelne a riadne vykonávané. 
V prípade nedodr�ania hrozí nebezpečenstvo úrazu!

U�ívatelia elektrickýc píl smú vykonávať len práce pri údr�be a o�etrovaní, ktoré sú popísané v tomto prevádzkovom návode. Práce 
presahujúce tento rámec smú byť vykonávané len v odbornej dielni DOLMAR.

Strana

Príčina

Chýba  napájanie el. prúdom

Kábel defektný 

Spustila brzda reťaze

Sieťová poistka spustila

Uhlíkové kefky opotrebené

olejová nádr� prázdna, drá�ka vedenia oleja 
znečistená

Brzdový pás opotrebený

Uhlíkové kefky opotrebené

Systém

celkom

Uhlíkové kefky

olejová nádr�,  
olejové čerpadlo

Brzda

Brzda

Príznaky

Elektromotor nebe�í

malá sila pri zrýchlení

nie je reťazový olej na pí-
lovej reťazi

Pílová reťaz sa nezastaví 
rázom

Pílová reťaz dobieha

Porucha

Píla nepracuje

Nedostatočný výkon

Nie je mazanie reťaze

Brzda reťaze

Brzda dobehu 

Vyhľadávanie porúch

 

V�eobecne celá elektrická píla Pravidelne zvonku čistiť. 
 Kryt z umelej hmoty Skontrolovať na zlomenie a trhliny. Pri po�kodení krytu    
  z plastickej hmoty neodkladne zaistite odbornú opravu.
 Pílová reťaz Pravidelne brúsiť.
  Včas vymieňať.
 Pílová li�ta Po určitej dobe obrátiť, aby sa zaťa�ené klzné plochy    
  rovnomerne opotrebovávali.
  Včas vymieňať.
 Reťazové koleso Nechať včas vymeniť v odbornej dielni.
 Brzda reťaze Pravidelne nechať skontrolovať v odbornej dielni.  
 Brzda dobehu Pravidelne nechať skontrolovať v odbornej dielni.

Pred ka�dým uvedením Pílová reťaz Skontrolovať na po�kodenie a nabrúsenie. 17-18
do prevádzky  Skontrolovať napnutie reťaze. 12
 Pílová li�ta Skontrolovať na po�kodenie, popr. zbaviť ostrapkov.
 Mazanie reťaze Skú�ka funkcie. 16
 Brzda reťaze Skú�ka funkcie. 16
 Brzda dobehu Skú�ka funkcie. 16
 Spínač ZAPÍNANIE/    
 VYPÍNANIE Skú�ka funkcie. 15
 Pripojovací kábel  Pri po�kodení nechať vymeniť v odbornej dielni.
 Uzáver olejovej nádr�e Skontrolovať na tesnosť.

Po ka�dom uvedení mimo  Pílová li�ta Vyčistiť vŕtanie prítoku oleja. 14 
prevádzku Upevnenie li�ty Vyčistiť, obzvlá�ť drá�ku vedenia oleja. 18

Skladovanie Nádr� na reťazový olej Vypustiť. 14
 Pílová reťaz a pílová li�ta Demontovať, vyčistiť a mierne namazať olejom.
  Vyčistiť vodiacu drá�ku pílovej li�ty.
 celá elektrická píla Bezpečne skladovať v suchom priestore.
  Po dlh�om skladovaní nechať elektrickú pílu   
  skontrolovať v odbornej dielni (zbytkový olej mô�e    
  zasychať a upchať ventil olejového čerpadla).
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Dielenský servis, náhradné diely a záruka
Údr�ba a opravy
Údr�ba a opravy moderných píl a kon�trukčných celkov ovplyvňujúcich bezpečnosť vy�adujú odbornú kvaliÞ káciu a dielňu vybavenú 
�peciálnym náradím a skú�obnými prístrojmi.

V�etky práce, ktoré nie sú popísané v tomto Prevádzkovom návode musia byť vykonané �pecializovanou dielňou DOLMAR.

Odborník má k dispozícii potrebnú kvaliÞ káciu, skúsenosti a vybavenie, aby Vám umo�nil cenovo výhodné rie�enie a pomô�e Vám 
radou aj činom.

Pri pokusoch o opravenie prístroja tretími resp. neautorizovanými osobami zaniká nárok na záruku.

Náhradné diely

Trvalo spoľahlivá prevádzka a bezpečnosť zariadenia závisí tie� na akosti pou�ívaných náhradných dielov. Pou�ívajte len originálne 
náhradné diely DOLMAR, označené

Len originálne diely pochádzajú z výroby zariadenia a zaručujú preto najvy��iu mo�nú kvalitu materiálu, dodr�anie rozmerov, funkciu 
a bezpečnosť.

Originálne náhradné diely a príslu�enstvo obdr�íte u Vá�ho odborného predajcu. Tento má tie� k dispozícii potrebné zoznamy náh-
radných dielov, pre zistenie potrebných čísel náhradných dielov a je priebe�ne informovaný o detailných zlep�eniach a novinkách v 
oblasti ponuky náhradných dielov. Odborných predajcov DOLMAR nájdete na: www.dolmar.com

Pamätajte, prosím, �e pri pou�ití iných ne� originálnych dielov DOLMAR nie je mo�né záručné plnenie Þ rmou DOLMAR. 

Záruka
DOLMAR zaručuje bezchybnú akosť a preberá náklady na odstránenie závad výmenou po�kodených súčastí v prípade vád materiálu 
alebo výrobných závad, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby po dni predaja. 

Pamätajte, prosím na to, �e v niektorých �tátoch platia �peciÞ cké záručné podmienky. V prípade pochybností sa opýtajte Vá�ho 
predajcu. Tento je ako predajca výrobku zodpovedný za záruku.

Prosíme o Va�e pochopenie, �e nemô�eme prevziať záruku za nasledujúce príčiny závad a po�kodení: 

�  Nedodr�anie prevádzkového návodu. 

�  Zanedbanie nutnej údr�by a nutného čistenie.

� Opotrebenie normálnym pou�ívaním.

� Zrejmé preťa�ovanie trvalým prekračovaním hornej medze výkonu.

� Pou�ívanie nechválených typov pílových lí�t a pílových reťazí.

� Pou�ívanie nechválených dĺ�ok pílových lí�t a pílových reťazí. 

� Pou�itie násilia, nesprávna obsluha, zneu�itie alebo nehoda.

� Po�kodenie prehriatím z dôvodu znečistenia prívodu chladiaceho vzduchu na krytu motora. 

� Pou�itie nevhodných náhradných dielov resp. nie originálnych náhradných dielov DOLMAR, pokiaľ tým dôjde k zavineniu �ko-
dy.

� Pou�itie nevhodných alebo prevádzkových náplní po záruke.

� �kody vzniknuté v dôsledku prevádzkových podmienok pri  prenajímaní zariadenia.

� Zásahy nepovolaných osôb alebo neodborné pokusy o odstránenie závad.

Práce pri čistení, o�etrovaní a nastavovaní nie je mo�né uznať ako záručné plnenie. V�etky záručné práce musí vykonávať odborný 
predajca DOLMAR.
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Výpis zo zoznamu náhradných dielov
Pou�ívajte len originálne náhradné diely DOLMAR. Opravy a výmenu    
iných dielov musí vykonávať Va�a odborná servisná dielňa DOLMAR.

ES-2130 A, ES-2135 A
ES-2140 A, ES-2145 A

1

2

21

6

24

4

5

20
22

23

3
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Výpis zo zoznamu náhradných dielov
Pou�ívajte len originálne náhradné diely DOLMAR. Opravy a výmenu    
iných dielov musí vykonávať Va�a odborná servisná dielňa DOLMAR.

Pol. DOLMAR-č. ks. Názov
   
 1 226 114 100 1 Uzáver olejovej nádr�e kompl. 
 2 226 213 200 1 Ochrana reťazového kolesa kompl. 
 3 970 805 410 2 Uhlíkové kefky 
 
 4 412 030 661 1 Li�ta s reťazovým kolesom 30 cm / 300 mm (12") 
 4 412 035 661 1 Li�ta s reťazovým kolesom 35 cm / 350 mm (14")
 4 412 040 661 1 Li�ta s reťazovým kolesom 40 cm / 400 mm (16")
 4 412 045 661 1 Li�ta s reťazovým kolesom 45 cm / 450 mm (18")

    5 528 092 046 1 Pílová reťaz 3/8", 30 cm / 300 mm  
 5 528 092 052 1 Pílová reťaz 3/8", 35 cm / 350 mm  
 5 528 092 056 1 Pílová reťaz 3/8", 40 cm / 400 mm
 5 528 092 062 1 Pílová reťaz 3/8", 45 cm / 450 mm

 6 952 010 130 1 Ochrana pílovej reťaze (30-35 cm / 300-350 mm) 
 6 952 010 140 1 Ochrana pílovej reťaze (40-45 cm / 400-450 mm)

Príslu�enstvo (nie je súčasťou dodávky)
  
 20 953 100 090 1 Mierka reťaze 3/8�
 21 953 004 010 1 Rukoväť pilníka
 22 953 003 090 1 Okrúhly pilník ø 4 mm
 23 953 003 060 1 Plochý pilník
 24 953 030 010 1 Dr�iak pilníka kompl. 3/8�

ES-2130 A, ES-2135 A
ES-2140 A, ES-2145 A

Prehlásenie o zhode EU
Podpísaní, Tamiro Kishima a Rainer Bergfeld, zmocnení spoločnosťou DOLMAR GmbH, prehlasujú, �e zariadenia značky 
DOLMAR, 

Typ: 226 EU certiÞ kát typu č.:
ES-2130 A M6 06 07 24243 068
ES-2135 A M6 06 07 24243 068
ES-2140 A M6 06 07 24243 068
ES-2145 A M6 06 07 24243 068

vyrobené Þ rmou DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045 Hamburg, zodpovedajú základným po�iadavkám na bezpečnosť a 
ochranu zdravia príslu�ných smerníc EU:

Smernica EU o strojoch 98/37/EG, Smernica EU o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/EG, Hlukové emisie 2000/14/EG. Od 
29.12.2009 vstupuje do platnosti smernica 2006/42/EG a nahradzuje smernicu 98/37/EG. Výrobok potom spĺňa aj po�iadavky tejto 
smernice.

Pre správnu realizáciu po�iadaviek týchto smerníc EU boli smerodajne pou�ité nasledujúce normy: EN 60745-2-13, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2.

Riadenie o posúdení zhody 2000/14/EG prebehlo podľa prílohy V. Nameraná hladina akustického výkonu (LWA) činí 101,8 dB(A). 
Zaručená hladina akustického výkonu (Ld) činí 103 dB(A).

EU certiÞ kácia typu bola prevedená kým: TÜV Product Service GmbH, ZertiÞ zierstelle, Ridlerstr. 31, D-80339 München. Technická 
dokumentácia je ulo�ená u: DOLMAR GmbH, Jenfelder Straße 38, Abteilung FZ, D-22045 Hamburg.

Hamburg, dne 15.05.2008
Za DOLMAR GmbH

Tamiro Kishima   Rainer Bergfeld 
Vedúci obchodu   Vedúci obchodu
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