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ANGLIČTINA
(originální návod k obsluze)

Zamýšlené použití

Váš BLACK + DECKER pól nůžky byl navržen pro prořezávání stromů. Tento 

nástroj je určen pouze pro spotřebitelské použití.

Bezpečnostní instrukce

Varování obecné bezpečnosti s elektrickým nářadím

@ Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a pokyny. @ Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a pokyny. @ Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a pokyny. 

Nedodržení varování a níže uvedených pokynů může způsobit 

úraz elektrickým proudem, požár a / nebo těžká poranění.

Veškerá bezpečnostní varování a pokyny pro budoucí použití. 

Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí 

napájené ze sítě (kabelem) nářadí nebo s bateriemi (bez napájecího kabelu) 

nářadí.

Bezpečnost 1. Pracovní prostor

A. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený Zaplněný nebo tmavé A. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený Zaplněný nebo tmavé 

ke způsobení nehody.

b. Ještě elektrické nástroje ve výbušném prostředí, například v přítomnosti 

hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, 

které může způsobit vznícení prachu nebo výparů.

C. Udržujte děti a okolostojící Při práci s elektrickým nářadím. Rozptylování C. Udržujte děti a okolostojící Při práci s elektrickým nářadím. Rozptylování 

může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost

A. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku 

neupravujte žádným způsobem. Nepoužívejte žádné redukce zástrček 

uzemněným (ukostřeným) elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a uzemněným (ukostřeným) elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a 

odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.

b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, 

radiátory, sporáky a chladničky. Existuje zvýšené riziko úrazu radiátory, sporáky a chladničky. Existuje zvýšené riziko úrazu 

elektrickým proudem, pokud vaše tělo uzemněno.

C. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkém prostředí.

Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým 

proudem.

d. Nezneužívejte kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí, 

tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Chraňte kabel před horkem, 

olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi. Poškozené nebo spletené olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi. Poškozené nebo spletené 

kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

E. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro 

venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu 

elektrickým proudem.

F. Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí, 

pouze zbytkový proud (RCD) chránič. Použití RCD pouze zbytkový proud (RCD) chránič. Použití RCD 

snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Osobní bezpečnost

A. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co děláte a používejte zdravý 

rozum při práci s elektrickým nářadím. Nepoužívejte elektrické 

nářadí, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nářadí, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková 

nepozornost při práci s nářadím může vést k vážnému zranění.

b. Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. Ochranné b. Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. Ochranné 

prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná přilba 

nebo ochrana sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko 

poranění osob.

C. Zabraňte náhodnému spuštění. Ujistěte se, že vypínač je v poloze vypnuto 

Před připojením ke zdroji elektrické energie a / nebo akumulátoru a před 

zvednutím nebo přenášením nářadí.

Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo 

připojení napájecího kabelu nářadí, které mají přepínač k úrazům.

d. Před spuštěním nářadí na odstranění veškerého seřizovací 

klíče. Nástroj nebo klíč ponechaný na rotujících částech nářadí klíče. Nástroj nebo klíč ponechaný na rotujících částech nářadí 

mohou způsobit úraz.

E. Nepřeceňujte se. Udržovat stabilní postoj a rovnováhu po celou dobu. To E. Nepřeceňujte se. Udržovat stabilní postoj a rovnováhu po celou dobu. To 

umožňuje lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.

F. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv 

a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volné oděvy, a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volné oděvy, 

šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.

G. Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení odsávání prachu a 

sběrných zařízení, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití sběrných zařízení, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití 

odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

Použití nástroje 4. Power a péče

A. Netlačte na elektrické nářadí. Používejte správný typ nářadí pro vaši 

práci. Správné elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji práci. Správné elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji 

rychlostí, pro kterou byl navržen.

b. Nepoužívejte elektrické nářadí v případě, že přepínač není zapnout a 

vypnout. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je vypnout. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je 

nebezpečné a musí být opraveno.

C. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a / nebo akumulátoru z nářadí 

před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo 

uskladněním elektrického nářadí. Taková preventivní uskladněním elektrického nářadí. Taková preventivní 

bezpečnostní opatření snižují riziko spuštění nářadí náhodně.

d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, 

seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby s 

nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je nebezpečné v rukou nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je nebezpečné v rukou 

nekvalifikované obsluhy.
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E. Údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí 

pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, 

které mohou mít vliv na chod nářadí. V případě poškození, mají 

nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno 

nedostatečnou údržbou nářadí.

F. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně F. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně 

udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k 

zanášení nečistotami a lépe se ovládají.

G. Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů v 

souladu s těmito pokyny, s přihlédnutím k pracovní podmínky a 

práci, kterou je nutné vykonat. Použití elektrického nářadí k jiným práci, kterou je nutné vykonat. Použití elektrického nářadí k jiným 

účelům než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

5. Opravy

A. Vaše nářadí svěřte kvalifikované opravy personálem a pouze s 

originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, aby byla zachována originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, aby byla zachována 

bezpečnost elektrického nářadí.

@ Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro pól @ Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro pól @ Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro pól 

nůžky.

Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu k obsluze. Nepoužívejte nástroj 

pro účely, které nejsou určeny; Například nepoužívejte nástroj ke kácení stromů. 

Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních 

operací s tímto jiným, než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko 

zranění osob.

u Uchopte nářadí za izolované rukojeti, když u Uchopte nářadí za izolované rukojeti, když 

provádění prací, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči 

nebo s vlastním napájecím kabelem. Řezání Ac kterâ je přilożenâ kontaktu s nebo s vlastním napájecím kabelem. Řezání Ac kterâ je přilożenâ kontaktu s 

„živým“ vodičem se nechráněné kovové části nářadí stanou také „živé“ a mohl 

dát obsluze úraz elektrickým proudem.

u Nosit úzké montáž a ochranný oděv včetně u Nosit úzké montáž a ochranný oděv včetně 

ochranná přilba se štítem / brýlemi, chrániče sluchu, neklouzavá bezpečnostní 

obuv, ochranné náprsenkové kalhoty a silné kožené rukavice.

u Vždy se postavíte mimo dráhu pádu u Vždy se postavíte mimo dráhu pádu 

větve.

u Bezpečná vzdálenost mezi větve, které mají být pokáceny a u Bezpečná vzdálenost mezi větve, které mají být pokáceny a 

přihlížející, budov a dalších objektů je alespoň 2 1/2 krát větší než 

délka větve. Osoby, budovy nebo předměty uvnitř této oblasti je v 

ohrožení před zasažením padající větve.

u Předem si plán úniku před padajícími stromy nebo větvemi. Zajistitu Předem si plán úniku před padajícími stromy nebo větvemi. Zajistit

byla úniková cesta bez překážek, které by bránily v pohybu. 

Pamatujte, že vlhká tráva a čerstvě řezané kůra je kluzká.

u Zajistěte, aby je někdo nablízku (v bezpečné vzdálenosti) v případě, u Zajistěte, aby je někdo nablízku (v bezpečné vzdálenosti) v případě, 

nehody.

u Nepoužívejte nářadí, když stál v koruně stromu, na žebříku nebo u Nepoužívejte nářadí, když stál v koruně stromu, na žebříku nebo 

na jiné nestabilní povrch.

u Udržovat stabilní postoj a rovnováhu po celou dobu.u Udržovat stabilní postoj a rovnováhu po celou dobu.

u Držte nástroj pevně oběma rukama, když je motor u Držte nástroj pevně oběma rukama, když je motor 

běh.

u Nedovolte, aby se pohybující se řetěz jakýkoli objekt na špičce u Nedovolte, aby se pohybující se řetěz jakýkoli objekt na špičce 

vodicí tyč.

u Začněte řezání pouze s pohybující se v plné rychlosti řetězu.u Začněte řezání pouze s pohybující se v plné rychlosti řetězu.

u Nepokoušejte se zadat předchozí řez. Vždy učinitu Nepokoušejte se zadat předchozí řez. Vždy učinit

řezané.

u Dávejte si pozor na měnících se větve nebo jiné síly, které by mohly u Dávejte si pozor na měnících se větve nebo jiné síly, které by mohly 

zavření řez a špetka nebo spadají do řetězu.

u Nepokoušejte se řezat větve, když je průměr u Nepokoušejte se řezat větve, když je průměr 

větve přesahuje délku řezné nástroje.

u Udržujte řetěz ostrý a správně napnutý. Šeku Udržujte řetěz ostrý a správně napnutý. Šek

Napětí v pravidelných intervalech.

u -Li nářadí vypnout, aby se řetěz zastaví a diconnect u -Li nářadí vypnout, aby se řetěz zastaví a diconnect 

ze sítě, před prováděním seřízení, obsluhu a údržbu.

u Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.u Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

u Nesou pólu Pruner za rukojeť s břitu u Nesou pólu Pruner za rukojeť s břitu 

zastavil. Při přepravě nebo skladování tyč PRUNER vždy hodí kryt 

řezací zařízení a odstranit jej do jeho jednotlivých částí. Správná 

manipulace s pólu Pruner sníží možnému zranění a zranění jiných 

osob.

Příčiny a prevence zpětného rázu

Zpětný ráz může nastat, když se hrot vodicí lišty dotkne 

předmětu nebo když dřevo sevře a sevře řetěz pily v řezu. 

Tip kontakt V některých případech může dojít k náhlé reverzní reac- vání, kopání 

vodicí lišty vzhůru a zpět směrem k obsluze. Sevření řetězu pily v horní části vodicí 

lišty může tlačit vodicí lištu rychle zpět směrem k obsluze. Kterýkoliv z těchto 

reakcí může způsobit ztrátu kontroly nad pilou, která může mít za následek vážné 

zranění. Nespoléhejte se pouze na bezpečnostní prvky zabudované v konstrukci 

své motorové pily. Jako uživatel řetězové pily byste měli přijmout několik kroků, 

aby vaše snižování počtu zaměstnanců bez nehody nebo zranění. Zpětný ráz je 

výsledkem nesprávného použití nářadí a / nebo nesprávných operat- barvicí 

postupy nebo podmínek a může být zabráněno tím, že opatření, která jsou 

uvedena níže:

u Udržovat pevný úchop s palci a prsty encir-u Udržovat pevný úchop s palci a prsty encir-

držet řetězovou pilu rukojeti. S oběma rukama na motorové pily, umístěte 

své tělo a paže vám umožní kompenzovat síly zpětného rázu. Kickback síly své tělo a paže vám umožní kompenzovat síly zpětného rázu. Kickback síly 

mohou být řídicími vedené operátorem, pokud jsou přijata příslušná 

bezpečnostní opatření. Nepouštěj z motorové pily.

u Nepřeceňujte a nejdou nad ramenem u Nepřeceňujte a nejdou nad ramenem 

výška. To pomáhá zabránit nechtěnému kontaktu špičky a umožňuje lepší výška. To pomáhá zabránit nechtěnému kontaktu špičky a umožňuje lepší 

kontrolu řetězové pily v neočekávaných ké situace.

u Používejte pouze náhradní lišty a řetězy specifikované u Používejte pouze náhradní lišty a řetězy specifikované 

výrobcem. Nesprávné náhradní lišty a řetězy mohou způsobit výrobcem. Nesprávné náhradní lišty a řetězy mohou způsobit 

poškození řetězu a / nebo zpětný ráz.
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u Sledujte ostření výrobce a údržbě jeu Sledujte ostření výrobce a údržbě je

Nance návod k řetězu. Snížení hloubky výškoměr může Nance návod k řetězu. Snížení hloubky výškoměr může 

vést ke zvýšené zpětnému rázu. 

u Nápadný kov, cement nebo jiný tvrdý materiál v blízkosti u Nápadný kov, cement nebo jiný tvrdý materiál v blízkosti 

dřevo, nebo pohřben v lese může způsobit zpětný ráz. 

u Tupá nebo uvolněný řetěz může způsobit zpětný ráz.u Tupá nebo uvolněný řetěz může způsobit zpětný ráz.

u Nepokoušejte se vložit do předchozího řezu. Protože by to mohlo způsobitu Nepokoušejte se vložit do předchozího řezu. Protože by to mohlo způsobit

zpětného rázu. Udělat nový řez pokaždé.

Bezpečnost ostatních osob

u Tento spotřebič není určen pro používání osobami (includ-u Tento spotřebič není určen pro používání osobami (includ-

ing dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl 

poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče osobou 

zodpovědnou za jejich bezpečnost.

u Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nemají u Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nemají 

hrát se spotřebičem.

Zbytková rizika.

Další rizika mohou nastat při použití nástroje, které nemusí být obsaženy v 

přiložených bezpečnostních pokynech. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku 

nesprávného použití, dlouhodobého použití atd Přestože jsou dodržovány příslušné 

bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, nemohou být 

vyloučena jistá zbytková rizika. Tyto zahrnují:

u Zranění způsobená kontaktem s rotujícími / pohyblivých částí.u Zranění způsobená kontaktem s rotujícími / pohyblivých částí.

u Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo Ac-u Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo Ac-

ství.

u Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. při použitíu Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. při použití

jakýkoli nástroj po delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné 

přestávky.

u Poškození sluchu.u Poškození sluchu.

u Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při u Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při 

použití nářadí (příklad: - práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým 

a MDF).

chvění

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích av prohlášení 

o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou 

předepsanou normou EN 60745 a může být použita pro srovnání 

jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také 

použita k předběžnému stanovení doby práce.

Varování! Hodnota vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se Varování! Hodnota vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se 

může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu, ve kterém je 

použití nářadí. Úroveň vibrací může zvýšit nad úroveň výše.

Při posuzování doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření 

podle normy 2002/44 / ES k ochraně osob pravidelně používajících elektrické 

nářadí v zaměstnání, měl předběžný odhad působení vibrací by měl zvážit, 

skutečné podmínky použití a způsob, jakým se používá nástroj, včetně 

zohlednění všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, kdy je nářadí 

vypnuto a kdy běží naprázdno kromě času spuštění.

výstražné symboly

Následující výstražné symboly jsou zobrazeny na nářadí:

Varování! Aby se snížilo riziko úrazu, uživatel musí přečíst Varování! Aby se snížilo riziko úrazu, uživatel musí přečíst 

návod k použití. Nepoužívejte nářadí ve vlhkém prostředí a 

nevystavujte ji dešti.

Vždy nosit ochranu hlavy a očí.

Noste protiskluzovou obuv.

Dejte si pozor na padající předměty.

Udržujte osoby v bezpečné vzdálenosti.

Nebezpečí úrazu elektrickým. Zachovat alespoň 10m daleko od 

trakčního vedení.

Chcete-li zajistit trvalý a bezpečný provoz, zkontrolujte napnutí 

řetězu, jak je popsáno v tomto návodu po každých 10 minutách 

provozu, a nastavit zpět na vzdálenost 3 mm, jak je požadováno. 

Olej řetězu po každých 10 minutách provozu.

Směr otáčení řetězu.

Varování! Nedotýkejte se řetěz na čip vyhození bodu.

Odstraňte ze zásuvky okamžitě, pokud je kabel poškozena 

nebo odříznuta
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Elektrická bezpečnost

#

Tento nástroj je dvojitou izolací; Proto není nutné použití 

uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí 

odpovídá napětí na výkonovém štítku.

u Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazuje u Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazuje 

výrobcem nebo v autorizovaném servisním středisku Black & Decker, aby 

se předešlo možnému nebezpečí.

Použití prodlužovacího kabelu

u Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro u Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro 

příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Prodlužovací kabel musí být 

vhodný pro venkovní použití a označen Ac cordingly. Až 30 m z HO7RN-F 2 

x 1,5 mm² prodlužovací kabel mohou být použity bez ztráty výkonu výrobku. 

Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel, zda nejeví známky poškození, 

opotřebení a stárnutí. Vyměňte prodlužovací kabel, pokud poškozený nebo 

vadný. Při použití kabelového bubnu, vždy uvolnit kabel úplně.

poklesu napětí

u Za určitých podmínek napájení tohoto produktu máju Za určitých podmínek napájení tohoto produktu máj

orosení a kapky krátkodobé napětí při startu.

u mohou být ovlivněny ostatní zařízení. Například, elektrotechniku mohou být ovlivněny ostatní zařízení. Například, elektrotechnik

clights může dočasně snížit jas.

u Obraťte se na přívodní orgánu, pokud je to nutné, stanovit u Obraťte se na přívodní orgánu, pokud je to nutné, stanovit 

že impedance napájecího zdroje je nižší než 

0,411 ohmů. Poruchy jsou nepravděpodobné, že dojde za těchto podmínek.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

u Zabránit kontaktu těla s uzemněnými povrchy u Zabránit kontaktu těla s uzemněnými povrchy 

(např kovové zábradlí, kandelábry atd.) Elektrická bezpečnost může být dále 

zvýšena použitím vysoce citlivého zařízení (30 mA / 30 ms) pro zbytkový 

proud (RCD).

Funkce

Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi následujícími funkcemi.

1. Zapnutí / vypnutí

2. Lock-off tlačítko

3. Držák napájecí kabel

4. Strap klip

5. úhel kola

6. Pole páka prodloužení uvolnění

7. Sprocket cover

8. Pojistná matice

9. vodicí tyč

10. Řetěz

11. Olej resevoir cap

12. Pouzdro

13. Matice zajišťovací Cap

Shromáždění

@ Varování! Před montáží se ujistěte, zda je @ Varování! Před montáží se ujistěte, zda je @ Varování! Před montáží se ujistěte, zda je 

Spotřebič je vypnutý a odpojený.

@ Varování! Vždy používejte ochranné rukavice při @ Varování! Vždy používejte ochranné rukavice při @ Varování! Vždy používejte ochranné rukavice při 

práci se sloupovou Pruner.

Mazání řetězu

Musíte to provést, kdykoli budete používat nový řetěz (10) poprvé. Vezměte nový 

řetěz (10) a namočit ho do řetězového oleje po dobu alespoň jedné hodiny před 

použitím. Použijte BLACK + DECKER řetězu olejem. Doporučujeme vám používat 

pouze BLACK + DECKER oleje po celou dobu životnosti řetězové pily, protože 

směsi různých olejů by mohlo vést k tomu, olej stává degradován, což může 

výrazně zkrátit životnost řetězu a vytvářet další rizika.

Nikdy nepoužívejte odpadní olej, hustý olej nebo velmi tenkou šicí stroj olej. Ty 

mohou poškodit vaši řetězovou pilu.

Montáž vodicí lišty a řetězu (obr. A - E)

u Umístěte pól PRUNER na stabilní povrch.u Umístěte pól PRUNER na stabilní povrch.

u Odstraňte pojistnou matici krytku (13).u Odstraňte pojistnou matici krytku (13).

u Odšroubovat zajišťovací matici (8) proti směru hodinových ručiček, aby se odstranily u Odšroubovat zajišťovací matici (8) proti směru hodinových ručiček, aby se odstranily 

ozubené kolo kryt (7) (obr. A).

u Umístěte řetěz (10) na vodící lišty (9) Ujistěte se, u Umístěte řetěz (10) na vodící lišty (9) Ujistěte se, 

že pily frézy řetězové správnou stranou odpovídajícími šipku 

na řetěz s grafikou na řetězovém krytu (7) (obr. B).

u Umístěte řetěz (10) kolem řetězového kola (14) na pile u Umístěte řetěz (10) kolem řetězového kola (14) na pile 

zatímco čekají, až na otvor na liště s nastavovacím řetězec čepu 

(15) (obr. C).

u Kolík nastavení řetězec může vyžadovat opětovné polohování u Kolík nastavení řetězec může vyžadovat opětovné polohování 

otáčením šroubu (16) (fig.D), aby byl v souladu s otvorem ve vodicí liště.

u Podporují vodicí lišty, zatímco re-padnoucí kryt řetězového kola u Podporují vodicí lišty, zatímco re-padnoucí kryt řetězového kola 

(7) a pojistná matice (8)

u Umístěte pól PRUNER na stabilní povrch.u Umístěte pól PRUNER na stabilní povrch.

u Uvolněte pojistnou matici (8) o jednu celou otáčku pomocí span-u Uvolněte pojistnou matici (8) o jednu celou otáčku pomocí span-

ner za předpokladu

u Pomocí šroubováku otočte šroubem (16) (fig.D), ve směru hodinových ručiček u Pomocí šroubováku otočte šroubem (16) (fig.D), ve směru hodinových ručiček 

zvýšení napnutí řetězu.

u Zkontrolujte, zda napětí tahem řetězu z lišty řetězu u Zkontrolujte, zda napětí tahem řetězu z lišty řetězu 

(Fig.E).

u Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček u Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček 

dosažení správné napětí. Napětí je správné, pokud řetěz zaskočí zpět 

do baru poté, co byl vytáhl 3mm z baru řetězce.

Varování! Ne více než napnutí řetězu, protože to povede k nadměrnému Varování! Ne více než napnutí řetězu, protože to povede k nadměrnému 

opotřebení a sníží životnost lišty a řetězu.
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u Po napnutí řetězu správné, utáhněte pojistnou matici (8) u Po napnutí řetězu správné, utáhněte pojistnou matici (8) 

ozubené kolo kryt (7).

u Uzávěr zavřete pojistnou matici (13).u Uzávěr zavřete pojistnou matici (13).

Poznámka: Když je nový řetěz, zkontrolujte, zda napětí často (po odpojení Poznámka: Když je nový řetěz, zkontrolujte, zda napětí často (po odpojení 

od sítě) v průběhu prvních 2 hodin po použití, protože nový řetěz mírně 

roztáhne.

Rozšíření pole PRUNER (obr. F)

u Otevřená pól páka prodloužení uvolnění (6) (fig.F)u Otevřená pól páka prodloužení uvolnění (6) (fig.F)

u Držte prodlužovací tyč jednou rukou, posuňte hlavu pily u Držte prodlužovací tyč jednou rukou, posuňte hlavu pily 

od úchytky.

u Když se žádoucí prodloužení, uzavřete uvolňovací páku.u Když se žádoucí prodloužení, uzavřete uvolňovací páku.

Varování! Pravidelně kontrolujte připojení, aby zajistily, že jsou-li Varování! Pravidelně kontrolujte připojení, aby zajistily, že jsou-li 

pevně dotaženy.

Úprava hlavu úhel ( Obr. G)Úprava hlavu úhel ( Obr. G)Úprava hlavu úhel ( Obr. G)

u Uvolněte knoflík (5), podporu tyč jednou rukou a otáčení u Uvolněte knoflík (5), podporu tyč jednou rukou a otáčení 

hlava s ostatními.

u Poté, co v požadovaném nosném pozice hlavy a sloupu, zatímco u Poté, co v požadovaném nosném pozice hlavy a sloupu, zatímco 

utahovací knoflík (5).

Použití

Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem. Nepřeplňujte.Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem. Nepřeplňujte.

Zapínání a vypínání (obr. H)

Pro vaši bezpečnost je nářadí vybaveno systémem dvojitého spínání. Tento 

systém brání neúmyslnému spuštění nářadí.

Zapínání

u Stisknutím tlačítka lock-off (2) palcem a na jednání u Stisknutím tlačítka lock-off (2) palcem a na jednání 

Stejný čas zmáčknout spínač ON / OFF se prsty (1).

u Jakmile nástroj běží můžete uvolnit odjišťovací ale-u Jakmile nástroj běží můžete uvolnit odjišťovací ale-

t (2).

vypnutí

u Uvolněte spínač zapnuto / vypnuto (1).u Uvolněte spínač zapnuto / vypnuto (1).

Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit hlavní spínač v poloze zapnuto.Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit hlavní spínač v poloze zapnuto.

Prořezávání (obr. I)

Před pokusem o prořezávání stromu, zajistit, že nejsou žádné vedlejší zákony či 

předpisy, které by se zakazují nebo kontrolují kácení stromu.

u Dávejte pozor na směr větev může spadnout. v úvahu všechnyu Dávejte pozor na směr větev může spadnout. v úvahu všechny

podmínky, které mohou mít vliv na směr pádu, včetně:

u délka a hmotnost řezané větveu délka a hmotnost řezané větve

u zamýšlený směr páduu zamýšlený směr pádu

u neobvyklé těžké konstrukce končetin nebo kazu neobvyklé těžké konstrukce končetin nebo kaz

u přítomnost okolních stromů a překážek, u přítomnost okolních stromů a překážek, 

včetně trakčního vedení, na propletenec s ostatními 

pobočkami a rychlosti a směru větru. Větve jsou náchylné na 

houpačce ke kmeni stromu. Navíc k uživateli, Osoby, budovy nebo 

předměty pod větve je v nebezpečí, že budou zasaženi větví.

u Vezměme si přístup na větev stromu.u Vezměme si přístup na větev stromu.

u Ujistěte se, že nástroj běží na plné obrátky před provedením u Ujistěte se, že nástroj běží na plné obrátky před provedením 

řez.

u Držte nástroj pevně na svém místě, aby se zabránilo možnému odskakování nebo u Držte nástroj pevně na svém místě, aby se zabránilo možnému odskakování nebo 

bokem pohyb nástroje.

u Nářadí veďte přes větev s použitím mírného tlaku. u Nářadí veďte přes větev s použitím mírného tlaku. 

Při řezání těžké větve, kde se mohou částečný řez tříska a 

poškození stromu, postupuje se takto:

u Udělat první řez 15 cm od kmene stromu na straně u Udělat první řez 15 cm od kmene stromu na straně 

spodní končetiny. Použijte horní části vodicí lišty (9), aby se tento 

řez.

u Řez jednu třetinu prostřednictvím průměru končetiny. pak řezu Řez jednu třetinu prostřednictvím průměru končetiny. pak řez

shora dolů.

Čištění, údržba a skladování

Black + Decker / bezdrátové zařízení / nářadí bylo zkonstruováno tak, 

aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.

Dlouhodobá bezproblémová funkce závisí na jeho řádné péče o nářadí a jeho 

pravidelné čištění.

Varování! Před prováděním jakékoliv údržby elektrického nářadí šňůrové / Varování! Před prováděním jakékoliv údržby elektrického nářadí šňůrové / 

bezšňůrové:

u Vypněte a odpojte zařízení / nářadí.u Vypněte a odpojte zařízení / nářadí.

u Nebo vypněte a vyjměte baterii z přístroje /u Nebo vypněte a vyjměte baterii z přístroje /

nástrojem v případě, že zařízení / nářadí má samostatnou baterii.

u Nebo spustit k úplnému vybití akumulátoru, pokud je integrální a poté u Nebo spustit k úplnému vybití akumulátoru, pokud je integrální a poté 

vypnout.

Pravidelně čistěte větrací otvory na zařízení / nářadí / nabíječce měkkým kartáčem 

nebo suchým hadříkem. Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem. 

Nepoužívejte žádné brusné nebo rozpouštěcí čisticí prostředky.

Po použití a před uložením

u Pravidelně čistěte větrací otvory čistým, suchým malířským u Pravidelně čistěte větrací otvory čistým, suchým malířským 

kartáč.

u K čištění zařízení / nářadí / nabíječku, používejte pouze mýdlový roztok u K čištění zařízení / nářadí / nabíječku, používejte pouze mýdlový roztok 

a vlhký hadřík. Nikdy nedovolte, aby se jakákoliv kapalina dostala dovnitř 

a nikdy neponořujte žádnou část do kapaliny.

u Odstranění nečistot pomocí tvrdého kartáče.u Odstranění nečistot pomocí tvrdého kartáče.

u Promazat řetěz olejem.u Promazat řetěz olejem.

Kontrola a nastavení napnutí řetězu (obr. E)

u Zkontrolujte napnutí řetězu pily. Napětí je správné, pokudu Zkontrolujte napnutí řetězu pily. Napětí je správné, pokud

řetězová pila (10) zaskočí zpět poté, co se odtáhla 3 mm od 

lištou pily s malou silou od střední a palcem. Nemělo by 

docházet k ‚průvěs‘ mezi vodící lišty (9) a řetězu (10) na 

spodní straně.

Pro nastavení napětí:

u Uvolněte pojistnou matici (8).u Uvolněte pojistnou matici (8).

u Otočte šroub (16) ve směru hodinových ručiček.u Otočte šroub (16) ve směru hodinových ručiček.

Varování! Nepoužívejte nadměrné napnutí řetězu, protože to povede k Varování! Nepoužívejte nadměrné napnutí řetězu, protože to povede k 

nadměrnému opotřebení a sníží životnost lišty a řetězu.
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u Po napnutí řetězu je správné, utáhnout zamykání řetězu u Po napnutí řetězu je správné, utáhnout zamykání řetězu 

matici (8).

Varování! Je-li nový řetěz pily, zkontrolujte napnutí častěji během prvních dvou Varování! Je-li nový řetěz pily, zkontrolujte napnutí častěji během prvních dvou 

hodin po použití jako nová řetězová pila mírně roztáhne.

Mazání řetězu

Toto pole nůžky je vybaven systémem automatického mazaným, která udržuje 

pilový řetěz a vodicí lištu neustále namazané. Řetězová pila musí být naolejovaný 

pouze pomocí správný druh oleje (kat. Č. A6027).

u Ropa celý řetěz pily (10) rovnoměrněu Ropa celý řetěz pily (10) rovnoměrně

Výměna síťové zástrčky (UK & Ireland pouze)

Pokud nový napájecí kabel musí být vybaven:

u Bezpečnou likvidaci staré zástrčky.u Bezpečnou likvidaci staré zástrčky.

u Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové u Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové 

zástrčka.

u Modrý vodič připojte k nulové svorce.u Modrý vodič připojte k nulové svorce.

Varování! Žádné spojení je třeba provést k zemnící svorce. Dodržujte Varování! Žádné spojení je třeba provést k zemnící svorce. Dodržujte 

montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.

Ochrana životního prostředí

Z Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být likvidovánZ Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován

s běžným komunálním odpadem.

Měli Jednoho dne zjistíte, že váš produkt BLACK + DECKER potřebuje vyměnit 

nebo jestli je dále používat k vám, nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. 

Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.

z Oddělený sběr použitých výrobků a obalových z Oddělený sběr použitých výrobků a obalových 

umožňuje materiály, které mají být recyklovány a použity znovu. 

Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá zabránit znečištění 

životního prostředí a snižuje spotřebu surovin.

Místní předpisy mohou upravovat způsob tříděného sběru elektro- trical odpadů 

z domácnosti v místních sběrných dvorech nebo u prodejce při zakoupení 

nového výrobku. BLACK + DECKER poskytuje možnost sběru a zpětného 

cyklování produktů BLACK + Decker, jakmile dosáhne konce své životnosti. 

Chcete-li využít této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli 

autorizovanému zástupci servisu, který zajistí jejich recyklaci v náš prospěch.

Můžete zkontrolovat Místo nejbližšího autorizovaného servisu obrátit na místní 

pobočku BLACK + Decker na adrese uvedené v tomto návodu. Jinak se zobrazí 

seznam pro autory ISED servisů Black + Decker a všechny podrobnosti týkající 

se našeho poprodejního servisu a kontakty jsou k dispozici na internetové 

adrese: www.2helpU.com

Technická data

PS7525 ( Typ 1)PS7525 ( Typ 1)

Napětí PROTI AC PROTI AC 230

Naprázdno rychlost řetězu 
minˉ¹ 

114

Max. řezná délka
cm 

17

Hmotnost 
Kg 

3.5

Hladina akustického tlaku podle normy EN ISO 11680-1, ČSN EN ISO 3744:

Akustického tlaku (L pa) 78 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A) akustického Akustického tlaku (L pa) 78 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A) akustického Akustického tlaku (L pa) 78 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A) akustického 

výkonu (L WA) 98 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)výkonu (L WA) 98 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)výkonu (L WA) 98 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)

Celkové hodnoty vibrací hodnoty (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:

Řezání čerstvě pokácené měkkého dřeva (a H, W) = < 2,5 m / s 2, odchylka (K) 1,5 m / s 2Řezání čerstvě pokácené měkkého dřeva (a H, W) = < 2,5 m / s 2, odchylka (K) 1,5 m / s 2Řezání čerstvě pokácené měkkého dřeva (a H, W) = < 2,5 m / s 2, odchylka (K) 1,5 m / s 2Řezání čerstvě pokácené měkkého dřeva (a H, W) = < 2,5 m / s 2, odchylka (K) 1,5 m / s 2Řezání čerstvě pokácené měkkého dřeva (a H, W) = < 2,5 m / s 2, odchylka (K) 1,5 m / s 2Řezání čerstvě pokácené měkkého dřeva (a H, W) = < 2,5 m / s 2, odchylka (K) 1,5 m / s 2

ES prohlášení o shodě

Směrnice pro strojní zařízení

%

PS7525

Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v 

„Technické údaje“ jsou v souladu s:

2006/42 / ES a EN 60745-1 Tyto výrobky 

splňují také požadavky směrnice

2014/30 / EU a Rady 2011/65 / EU.

Pro více informací kontaktujte prosím společnost Black & Decker na 

Následující adresy nebo odkazují na zadní straně tohoto návodu. Níže 

podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto 

prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.

R.Laverick

technický ředitel

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD

Spojené království

09.10.2014
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ANGLIČTINA
(originální návod k obsluze)

Záruka

Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou 

záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho 

zákonná práva. Tato záruka platí na území členských států Evropské unie a 

Evropského sdružení volného obchodu.

V případě, že výrobek Black & Decker se stane defektní z důvodu vadného 

materiálu, zpracování či rozpor, v průběhu 24 měsíců od data prodeje, Black 

& Decker garantuje ve snaze o výměnu vadných dílů, opravu výrobků 

vystavených reálné opotřebení nebo vyměnit, aby tyto produkty a 

nedocházelo k zákazníkovi, pokud:

u Výrobek byl používán pro obchodní nebo profesionální najmout u Výrobek byl používán pro obchodní nebo profesionální najmout 

účely;

u Produkt byl podroben zneužití nebo zanedbáním;u Produkt byl podroben zneužití nebo zanedbáním;

u Produkt je poškození cizími u Produkt je poškození cizími 

předměty, látkami nebo nehodami;

u Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než osoby u Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než osoby 

autorizovaných servisů či Black & Decker obslužný personál. 

Nároku na záruční opravu, budete muset předložit doklad o koupi 

prodejci nebo autorizovanému servisu. Můžete zkontrolovat Místo 

nejbližšího autorizovaného servisu spolu s přístroji Black & Decker na 

adrese uvedené v tomto návodu. Alternativně seznam autorizovaných 

servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete 

také na internetové adrese: www.2helpU.com

Navštivte naši internetovou adresu www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš 

výrobek Black + Decker a musí být udržovány v aktuálním stavu o nových výrobcích a 

speciálních nabídkách. Další informace o značce Black + Decker ao celé řadě našich 

dalších výrobků naleznete na adrese www.blackanddecker.co.uk
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Austrálie Black & Decker (Australia) Pty. Ltd. Tel. 03-8720 5100

20 Fletcher Road, Mooroolbark, Fax 03-9727 5940

Victoria, 3138 

Nový Zéland Black & Decker Tel. + 64 9 259 1133

5 Te Apunga Place Fax + 64 9 259 1122 

Mt Wellington 

Aukland 1060 

Spojené království & Black & Decker Tel. 01753 511234

Irská republika 210 Bath Road Fax 01753 512365

www.blackanddecker.co.uk Slough, Berkshire SL1 3YD

emeaservice@sbdinc.com 




