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Chain saw 

ES-4545-A 

INSTRUCTION MANUAL 

 

 
 
 
SAFETY INFORMATION 
 

Instructions contained in warnings within this manual concern critical points which must be taken into 
consideration to prevent possible serious bodily injury, and for this reason you are requested to read all 
such instructions carefully and follow them without fail. 

 
 
 
 
NOTES ON TYPES OF WARNINGS IN THE MANUAL 

 
[WARNING] 
This mark indicates instructions which must be followed in order to prevent accidents which could 
lead to serious bodily injury or death. 
 
[IMPORTANT] 
This mark indicates instructions which must be followed in order to prevent mechanical failure, 
breakdown, or damage. 
 
[NOTE] 
This mark indicates hints or directions useful in the use of the product. 
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1. PARTS LOCATION 

1. Front guard 
2. Starter knob 
3. Air filter 
4. Choke knob 
5. Throttle interlock 
6. Rear handle 
7. Throttle trigger 
8. Throttle lock button 
9. Engine switch 
10. Fuel tank 
11. Oil tank 
12. Front handle 
13. Saw chain 
14. Guide Bar 

 
 
[IMPORTANT] 
 
2. WARNING LABELS ON THE MACHINE 

 

(1) Read owner's manual before operating this machine.  

 

(2) Wear head, eye and ear protection! 

 

(3) Use the chain saw with two hands!  

 

(4) Warning! Danger of kickback!  

 

(5) Warning/Attention! 

 

If warning seals peel off or become soiled and impossible to read, you should contact the dealer from 
which you purchased the product to order new seals and affix the new seal(s) in the required location(s). 

 
[WARNING] 

Never remodel the product. The warranty of the machine will be invalid, if you use the remodeled 
product or you don't observe the proper usage written in the manual. 
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3. SYMBOLS ON THE MACHINE 

For safe operation and maintenance, symbols are carved in relief on the machine. According to these 
indications, please be careful not to make a mistake. 

(a) The port to refuel the "MIX GASOLINE".  
Position: fuel tank cap. 

(b) The port to refuel the "CHAIN OIL".  
Position: oil cap. 

(c) The indication regarding the switch. Flip the engine switch to the "0" 
(STOP) direction to stop the engine.  
Position: rear-left of the unit.  

(d) The indication regarding the choke. Pull out the choke knob to close the 
choke. 
Position: rear-right of the unit.  

(e) The indication regarding the chain oil adjuster nut.  
"MIN" direction - the oil flow decrease.  
"MAX" direction - the oil flow increase. 
Position: bottom of the clutch side.  

(f) The position of H-needle.  
The position of L-needle.   
The position of idle adjusting screw.  
Position: rear-left of the unit. 

 

4. SAFETY PRECAUTIONS 

BEFORE USING THE MACHINE 

a) Read this owner's manual carefully to understand how to operate this unit 
properly. 

b) You should never use the product when under the influence of alcohol, when 
suffering from exhaustion or lack of sleep, when suffering from drowsiness as a 
result of having taken cold medicine, or at any other time when a possibility 
exists that your judgment might be impaired or that you might not tie able to 
operate the machine properly and in a safe manner. 

c) Avoid running the engine indoors. The exhaust gases contain harmful carbon 
monoxide. 

d) Never use the product under circumstances like those described below: 

 When the ground is slippery or when other conditions exist which might make it not 
possible to maintain a steady posture. 

 At night, at times of heavy fog, or at any other times when your field of vision might be 
limited and it would be difficult to gain a clear view of the area. 

 During rain storms, during lightning storms, at times of strong or gale-force winds, or at 
any other times when weather conditions might make it unsafe to use this product. 
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e) When using this product for the first time, before beginning actual work, learn to handle it from 
skilled worker. 

f) Lack of sleep, tiredness, or physical exhaustion results in lower attention spans, and this leads to 
accidents and injury. Limit the amount of time of using the machine continuously to somewhere 
around 10 minutes per session, and take 10-20 minutes of rest between work sessions. Also try to 
keep the total amount of work performed in a single day under 2 hours or less.  

g) Be sure to keep this manual handy so that you may refer to it later whenever any questions arise. 
Always be sure to include this manual when selling, lending, or otherwise transferring the 
ownership of the product. 

h) Never allow children or anyone unable to fully understand the directions given in 
this manual to use this product. 

 

WORKING GEAR AND CLOTHING 
When using the product, you should wear proper clothing and protective equipment as follows: 

1. Helmet. 
2. Protecting goggles or face protector. 
3. Thick work gloves. 
4. Non-slip-sole work boots. 
5. Ear protectors. 

And you should carry with you: 
1. Attached tools and files. 
2. Properly reserved fuel and chain oil. 
3. Things to notify your working area (rope, warning signs). 
4. Whistle (for collaboration or emergency). 

5. Hatchet or saw (for removal of obstacles). 
 

Never use the product when wearing pants with loose cuffs, when wearing sandals, or 
when barefoot. 

 
WARNING CONSIDERING HANDLING OF FUEL 

a) The engine of this product is designed to run on a mixed fuel which contains highly flammable 
gasoline. Never store cans of fuel or refill the fuel tank in any place where there is a boiler stove, 
wood fire, electrical sparks, welding sparks, or any other source of heat or fire which might ignite 
the fuel. 

b) Smoking, while operating the product or refilling its fuel tank is extremely 
dangerous. Always be sure to keep lit cigarettes away from the product at all times. 

c) When refilling the tank always turn off the engine first and take a careful look 
around to make sure that there are no sparks or open flames anywhere nearby before 
refueling. 

d) If any fuel spillage occurs during refueling, use a dry rag to wipe up spills before turning the 
engine back on again. 

e) After refueling, screw the fuel cap back lightly onto the fuel tank and then carry the product to a 
spot 3m or more away from where it was refueled before turning on the engine. 
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BEFORE STARTING ENGINE 

 Check working place, the cutting object and the cutting direction, if there is any obstacle, remove 
it. 

 Never start cutting until you have a clear work area, secure a planned retreat path from the falling 
tree. 

 Use caution and keep bystanders and animals out of the working area whose diameter is 2.5 times 
of the cutting object. 

 Inspect the machine for worn, loose, or damaged parts. Never operate the machine if it is 
damaged, improperly adjusted, or is not completely and securely assembled. Make sure that the 
saw chain stops moving when the throttle control trigger is released. 

 

WHEN STARTING THE ENGINE 

 Always hold the machine firmly with both hands when the engine is running. Use a firm grip with 
thumb and fingers encircling the handles. 

 Keep all parts of your body away from the machine when the engine is running. 
 Before starting the engine, make sure that the saw chain is not in contact with anything. 

 

OPERATION 

 Keep the handles dry, clean and free of oil or fuel mixture. 
 Never touch the muffler, spark plug or other metallic parts of the engine while 

the engine is in operation or immediately after stopping the engine. Doing so 
could result in serious burns or electrical shock. 

 Use extreme caution when cutting small size brush and saplings because slender 
material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off 
balance. 

 When cutting a limb that is under tension, be alert for spring back to that you 
won't be struck when the tension in the wood fibers is released. 

 Check the tree for dead branches that could fall during the felling operation. 
 Always shut of the engine before putting the machine down. 

 
KICKBACK SAFETY PRECAUTIONS FOR CHAIN SAW USERS 
[WARNING] 

Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes 
in and pinches the saw chain in the cut. Tip contact in some cases may cause a lightning fast reverse 
reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain along the top 
of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator. Either of these reactions 
may cause you to lose control of the saw which could result in serious personal injury, 

Do not rely exclusively on the safety devices built into your saw. As a chain saw user you should take 
several steps to keep cutting jobs free from accident or injury. 

 
1. With a basic understanding of kickback you can reduce or eliminate the element of surprise. 

Sudden surprise contributes to accidents. 
2. Keep a good grip on the saw with both hands, the right hand on the rear handle, and the left hand 

on the front handle, when the engine is running. Use a firm grip with thumbs and fingers 
encircling the chain saw handles. A firm grip will help you reduce kickback and maintain control 
of the saw. 

3. Make certain that the area in which you are cutting is free from obstructions. Do not let the nose 
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of the guide bar contact a log, branch, or any other obstruction which could be hit while you 
are operating the saw. 

4. Cut at high engine speed. 
5. Do not overreach or cut above shoulder height. 
6. Follow manufactures sharpening and maintenance instructions for the saw chain. 
7. Only use replacement bars and chains specified by the manufacturer or the equivalent. 

 

MAINTENANCE 

 In order to maintain your product in proper working order, perform the maintenance and checking 
operations described in the manual at regular intervals. 

 Always be sure to turn off the engine before performing any maintenance or checking procedures. 
 

[WARNING] 

The metallic parts reach high temperatures immediately after stopping the 
engine. 
 Leave all maintenance other than the items listed in the Owner's Manual to your 

competent servicing dealer. 

 

TRANSPORTATION 

 Always carry the unit with the engine stopped, the guide bar covered with the protector, and 
muffler away from your body. 
 
 

5. INSTALLING GUIDE BAR AND SAW CHAIN 

A standard saw unit package contains the items as the items as illustrated on (F1). 
 
(1) Power unit 
(2) Bar protector 
(3) Guide bar 
(4) Chain saw 
(5) Plug wrench 
(6) Screwdriver for carburetor adjustment 
(7) Spike and mounting screws 

 

Open the box and install the guide bar and the saw chain on the power unit as follows: 
 

[WARNING] 
The saw chain has very sharp edges. Use thick protective gloves for safety. 
1. Pull the guard towards the front handle to check that the chain brake is not on. 
2. Loosen the nuts and remove the chain cover. 
3. Install the attached spike to the power unit. 
4. Gear the chain to the sprocket and, while fitting the saw chain around the guide bar, mount the 

guide bar to the power unit. Adjust the position of chain tensioner nut on the chain cover to the 
lower hole of guide bar (F2). 
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(8) Hole 
(9) Tensioner nut 
(10) Chain cover 

 
[NOTE] 
Pay attention to the correct direction of the saw chain (F3). 

(1) Moving Direction 

 
5. Fit the chain cover to the power unit and fasten the nuts to finger 

tightness. 
6. While holding up the tip of the bar, adjust the chain tension by 

turning the tensioner screw until the tie straps just touch the bottom side of the bar rail (F4). 
7. Tighten the nuts securely with the bar tip held up (12-15 Nm). Then check the chain for smooth 

rotation and proper tension while moving it by hand. If necessary, 
readjust with the chain cover loose. 

8. Tighten the tensioner screw. 

(2) Loosen 
(3) Tighten 
(4) Tensioner screw 

 

[NOTE] 

A new chain will expand its length at the beginning of use. Check and readjust the tension frequently 
as a loose chain can easily derail or cause rapid wear of itself and the guide bar. 

 

6. FUEL AND CHAIN OIL 

 
FUEL 

Mix a regular gasoline (leaded or unleaded, alcohol-free) and quality-proven motor oil for air cooled 2 
cycle engines. 

Recommended mixing ratio: 

Condition Gasoline : Oil 

Up to 20 hours use 20:1 

After 20 hours use 25:1 

 

25:1 Mix Chart 

Gasoline, liters 1 2 3 4 5 

2-cycle oil, ml 40 80 120 160 200 

 
[WARNING] 
 Keep open flames away from the area where fuel is handled or stored. 
 Mix and store fuel only in an approved gasoline container. 
 
[NOTE] 
Most engine troubles are caused, directly or indirectly, by the fuel used on the machine. Take special 
care not to mix motor oil for 4-cycle engines. 
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CHAIN OIL 
Use motor oil SAE#10W-30 all year round or SAE#30 ~ #40 in summer and 
SAE#20 in winter. 
 
[NOTE] 
Do not use wasted or regenerated oil that can cause damage to the oil pump. 
 
 

7. OPERATING ENGIN 

STARTING ENGINE 

1. Fill fuel and chain oil tanks respectively, and tighten the caps securely (F7). 
2. Put the switch to "I" position (F8). 
3. While holding the throttle lever together with the throttle interlock, push in 

the side throttle lock button and release the throttle lever to hold it at the 
starting position (F9). 
 

 

(1) Chain oil 
(2) Fuel 
(3) Switch 
(4) Throttle lock button 
(5) Throttle lever 
(6) Throttle interlock 
(7) Choke knob 

 
4. Pull out the choke knob to the closed position (F10). 

 
[NOTE] 
When restarting immediately after stopping the engine, leave the choke knob at 
the open position. 
 
5. While holding the saw unit securely on the ground, pull the starter rope 

vigorously (F11). 
 
[WARNING] 
Do not start the engine while hanging the chain saw with a hand. The saw 
chain may touch your body. It's very dangerous. 
 
6. When engine has ignited first, push in the choke knob and pull the starter 

again to start the engine. 
7. Allow the engine to warm up with the throttle lever pulled slightly. 
 
[WARNING] 
Keep clear of the saw chain as it will start rotating upon starting of engine. 
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CHECKING OIL SUPPLY 

After starting the engine, run the chain at medium speed and see if chain oil 
is scattered off as shown in the figure (F12). 
 

(1) Chain oil 
 

The chain oil flow can be changed by inserting a screwdriver in the hole on 
bottom of the clutch side. Adjust according to your work conditions (F13). 
 

(1) Adjuster 
 

[NOTE] 
The oil tank should become nearly empty by the time fuel is used up. Be 
sure to refill the oil tank every time when refueling the unit. 

 

ADJUSTING CARBURETOR (F14) 

The carburetor on your unit has been factory adjusted, but may require fine tuning due to change in 
operating conditions. Before adjusting the carburetor, make sure that provided are clean air/fuel filters 
and fresh, properly mixed fuel. When adjusting, take the following steps: 
 
[NOTE] 
Be sure to adjust the carburetor with the bar chain attached. 
 
1. Stop the engine and screw in both H and L needles until they stop. Never force. Then set them 

back the initial number of turns as shown below. 
H needle: 1 ¼   
L needle: 1 ¼   

2. Start the engine and allow it to warm up at half-throttle. 
3. Turn L needle slowly clockwise to find a position where idling speed is maximum, then set the 

needle back a quarter (1/4) turn counterclockwise. 
4. Turn idle adjusting screw (T) counterclockwise so that saw chain does not turn. If idling speed is 

too slow, turn the screw clockwise. 
5. Make a test cut and adjust the H needle for best cutting power, not for maximum speed. 

(1) L needle 
(2) H needle 
(3) Idle adjusting screw 

 

CARBURETOR ANTI-FREEZE MECHANISM 

Operating the chain saw in temperatures of 0-5°C at times of high humidity 
may result in ice forming within the carburetor, and this in turn may cause 
the output power of the engine to be reduced or for the engine to fail to 
operate smoothly. This product has accordingly been designed with a 
ventilation hatch on the back of the air cleaner cover to allow warm air to be 
supplied to the engine and to thereby prevent icing from occurring. Under 
normal circumstances the product should be used in normal operating mode, 
i.e., in the mode to which it is set at the time of shipment. However when the 
possibility exists that icing may occur, the unit should be set to operate in 
antifreeze mode before use (F15). 
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HOW TO SWITCH BETWEEN OPERATING MODES (F15) 

1. Flip the engine switch to turn off the engine. 
2. Remove the air cleaner cover from the cylinder cover. 
3. Loosen the screw and remove the screen on the back of the air cleaner cover. 
4. Re-attach the screen right side left so that the anti-icing plate is on the right. Reinstall the 

cover. 
(1) Air cleaner cover 
(2) Anti-icing plate 
(3) Screw 
(4) Normal operating mode 
(5) Anti-freeze mode 
(6) Screen 

 

[WARNING] 

Continuing to use the product in antifreeze mode even when temperatures have risen and returned to 
normal may result in the engine failing to start properly or in the engine failing to operate at its normal 
speed, and for this reason you should always be sure to return the unit to normal operating mode if 
there is no danger of icing occurring. 
When using the saw with the antifreeze mode, frequently check the screen and keep it clean of saw 
dust. 
 

CHAIN BRAKE 

This machine is equipped with an automatic brake to stop saw chain 
rotation upon occurrence of kickback while in saw cutting operation. 
The brake is automatically operated by inertial force which acts on 
the weight fitted inside the front guard. This brake can also be 
operated manually with the front guard turned down to the guide bar 
(F16). To release brake, pull up the front guard toward the front 
handle till "click" sound is heard. 

 

[CAUTION] 
Be sure to confirm brake operation on the daily inspection. 
How to confirm: 

(1) Turn off the engine. 
(2) Holding the chain saw horizontally, release your hand from the 

front handle, hit the lip of the guide bar to a stump or a piece of 
wood, and confirm brake operation. Operating level varies by 
bar size (F17).  

 
In case the brake is not effective, ask your dealer for inspection and 
repairing. When the brake is operated while in operation, immediately release your fingers from the 
throttle lever and keep the engine idling. 
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STOPPING THE ENGINE 

1. Release the throttle lever to allow the engine idling for a few 
minutes. 

2. Put the switch to the "O" (STOP) position (F18). 
(1) Switch 

 
 

8. SAWING 

[WARNING] 

 Before proceeding to your job, read "SAFETY PRECAUTIONS" section. It is recommended to 
first practice sawing easy logs. This also helps you get accustomed to your unit. 

 Always follow the safety regulations. The chain saw must only be used for cutting wood. It is 
forbidden to cut other types of material. Vibrations and kickback vary with different materials and 
the requirements of the safety regulations would not be respected. Do not use the chain saw as a 
lever for lifting, moving or splitting objects. Do not lock it over fixed stands. It is forbidden to 
hitch tools or applications to the product that are not specified by the manufacturer. 

 It is not necessary to force the saw into the cut. Apply only light pressure while running the engine 
at full throttle. 

 When the saw chain is caught in the cut, do not attempt to pull it out by force, but use a wedge or 
a lever to open the way. 

 

GUARD AGAINST KICKBACK (F19) 

 This saw is equipped with a chain brake that will stop the chain in the 
event of kickback if operating properly. You must check the chain 
brake operation before each usage by running the saw at full the 
throttle for 1-2 seconds and pushing the front hand guard forward. The 
chain should stop immediately with the engine at full speed. If the 
chain is slow to stop or does not atop, replace the brake band and 
clutch drum before use. 

 It is extremely important that the chain brake should be checked for 
proper operation before each use and that the chain should be 
sharpened in order to maintain the kickback safety level of this saw. 
Removal of the safety devices, inadequate maintenance, or incorrect 
replacement of the bar or chain may increase the risk or serious personal injury due to kickback. 

 

FELLING A TREE (F20) 

1. Decide the felling direction considering the wind, lean of the tree, 
location of heavy branches, ease of job after felling and other 
factors. 

2. While clearing the area around the tree, arrange a good foothold 
and retreat path, 

3. Make a notch cut one-third of the way into the tree on the felling 
side. 

4. Make a felling cut from the opposite side of the notch and at a level 
slightly higher than the bottom of the notch. 
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[WARNING] 
When you fell a tree, be sure to warn your neighboring workers of the danger. 

(1) Notch cut 
(2) Felling cut 
(3) Felling direction 

 

BUCKING AND LIMBING 

[WARNING] 
 Always ensure your foothold. Do not stand on the log. 
 Be alert to the rolling over of a cut log. Especially when working on a slope, stand on the uphill 

side of the log. 
 Follow the instructions in "SAFETY PRECAUTIONS" to avoid kickback of the saw.  
 
Before starting work, check the direction of bending force inside the log to 
be cut. Always finish cutting from the opposite side of bending direction to 
prevent the guide bar from being caught in the cut.  
 
A log lying on the ground (F21). Saw down halfway, then roil the log over 
and cut from the opposite side.  
A Log hanging off the ground (F22).  
In area A: Saw up from the bottom one-third and finish by sawing down 
from the top.  
In area B: Saw down from the top one-third and finish by sawing up from 
the bottom. 
Cutting Limb of Fallen Tree (F23): First check to which side the limb is 
bent. Then make the initial cut from the bent side and finish by sawing from 
the opposite side. 

 

[WARNING] 
Be alert to the springing back of a cut limb. 
 
Pruning of Standing Tree (F24): Cut up from the bottom, finish down from 
the top. 

 

[WARNING] 
 Do not use an unstable foothold or ladder. 
 Do not overreach. 
 Dot not cut above shoulder height. 
 Always use your both hands to grip the saw. 
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9. MAINTENANCE 

[WARNING] 
Before cleaning, inspecting, or repairing your unit, make sure that engine has 
slopped and is cool. Disconnect the spark plug to prevent accidental starting. 

 

MAINTENANCE AFTER EACH USE 

1. Air filter 
Dust from the cleaner surface can be removed by lapping the corner of the 
cleaner against a hard surface. To clean dirt from the meshes, split the cleaner 
into halves and brush in gasoline. When using compressed air, blow from the 
inside (F25). 

 

2. Oiling port 
Dismount the guide bar and check the oiling port for clogging (F26). 
 
3. Guide bar 
When the guide bar is dismounted, clear the dust from the bar groove and the 
oiling port (F27). Grease the nose sprocket from the feeding port on the tip of 
the bar (F28). 
 

(1) Oiling port 
(2) Grease port 
(3) Sprocket 

 
4. Others 
Check for fuel leakage and loose fastenings and damage to major parts 
especially handle joints and guide bar mounting. If any defects are found, 
make sure to have them repaired before operating again. 
 

PERIODICAL SERVICE POINTS  

Cylinder fins 

Dust dogging between the cylinder fins will cause overheating of the engine. 
Periodically check and clean the cylinder fins after removing the air cleaner and the cylinder cover. 
When installing the cylinder cover, make sure that switch wires and grommets are positioned 
correctly in place (F29). 

 

[NOTE] 
Be sure to block the air intake hole. 

 

Spark plug (F30) 

Clean the electrodes with a wire brush and reset the gap to 0.65mm as necessary. 

Sprocket (F31) 

Check for cracks and for excessive wear interfering with the chain drive. If wearing is found 
obviously, replace it with new one. Never fit a new chain on a worn sprocket, or a worn chain on a 
new sprocket. 
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(1) Sprocket 
(2) Needle bearing 
(3) Clutch drum 
(4) Spacer 
(5) Clutch shoe 

 

Fuel filter 

Disassemble the filter and wash with gasoline, or replace with new one if needed. 
 

Oil filter 

Disassemble the filter and wash with gasoline, or replace with new one if needed. 
 

Front and rear dampers 

Replace if adhered part is peeled or crack is observed on the rubber part. 
 
 

10. MAINTENANCE OF SAW CHAIN AND GUIDE BAR 

SAW CHAIN 

[WARNING] 
It is very important for smooth and safe operation to keep the cutters always sharp. 
Your cutters need to be sharpened when: 

 Sawdust becomes powder-like. 
 You need extra force to saw in. 
 The cut way does not go straight. 
 Vibration increases. 
 Fuel consumption increases. 

 

Cutter setting standards: 

[WARNING] 
Be sure to wear safety gloves. 
 
Before filling: 

 Make sure the saw chain is held securely 
 Make sure the engine is stopped. 
 Use a round file of proper size for your chain. 

 
Chain type: 21VB 
File Size: 3/16 inch (4.76mm) 
 
Place your file on the cutter and push straight forward. Keep the file position as illustrated (F32). 
After every cutter has been set, check the depth gauge and file it to the proper level as illustrated 
(F33). 
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[WARNING] 
Be sure to round off the front edge to reduce the chance of kickback or tie-
strap breakage. 
 

(1) Appropriate gauge checker 
(2) Make the shoulder round 
(3) Depth gauge standard 

 
Make sure every cutter has the same length and edge angles as illustrated 
(F34). 
 

(4) Cutter length 
(5) Filing angle 
(6) Side plate angle 
(7) Top plate cutting angle 

 

GUIDE BAR 

 Reverse the bar occasionally to prevent partial wear. 
 The bar rail should always be a square. Check for wear of the bar rail. 

Apply a ruler to the bar and the outside of a cutter. If a gap is 
observed between them the rail is normal. Otherwise, the rail is worn. 
Such bar needs to be corrected or replaced (F35). 
 
(1) Ruler 
(2) Gap 
(3) No gap 
(4) Chain tilts 
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11. SPECIFICATIONS 

Chain saw model ES-4545-A 

Mass (without guide bar and chain) 6.0 kg 

Dimensions (without bar and chain) 410x235x265 mm 

Fuel Mixture (Gasoline : 2-cycle oil - 25:1) 

Fuel tank capacity 550ml 

Chain oil Motor oil SAE#10W-30 

Oil tank capacity 260 ml  

Engine displacement 45 cm3  

Maximum engine power 2.28 kW / 7500 r.p.m. 

Maximum engine speed with cutting attachment 10000 r.p.m.  

Maximum Engine speed at idling 2800 r.p.m.  

Maximum cutting length 49 cm  

Sound pressure level 85 dB(A) 

Sound power level 114 dB(A) 

Level of square acceleration
Front handle: a = 9.36 m/s2 

Back handle: a = 9.22 m/s2 

Sprocket 7Tx0.325  

Saw chain type K2  

Saw chain pitch 0.325 inch  

Saw chain gauge 0.058 inch 

Guide bar type Sprocket nose 

Guide bar size 18, 20, 22 inch  

Oil feeding system Automatic pump with adjuster 
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Piła łańcuchowa 

ES-4545-A 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 

 
 
 
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE  
 

Instrukcje zawarte w informacjach o bezpieczeństwie w tej instrukcji dotyczą krytycznych punktów, 
które należy wziąć pod uwagę w celu zapobieżenia ewentualnym poważnym uszkodzeniom ciała i 
dlatego prosimy o przeczytanie uważnie wszystkich tych zaleceń i postępowanie zgodnie z nimi przez 
cały czas. 

 
 
 
 
UWAGI W SPRAWIE RODZAJÓW OSTRZEŻEŃ ZAWARTYCH W 
INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA 

 
[OSTRZEŻENIE] 
Znak ten wskazuje zalecenia, których należy przestrzegać w celu zapobieżenia wypadkom, które 
mogłyby doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci. 
 
[WAŻNE] 
Znak ten wskazuje zalecenia, których należy przestrzegać w celu zapobieżenia defektom mechanicznym, 
awariom lub uszkodzeniom. 
 
[UWAGA] 
Znak ten wskazuje, wskazówki lub zalecenia przydatne przy korzystaniu z produktu. 
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1. LOKALIZACJA CZĘŚCI 

1. Osłona przednia 
2. Przycisk startera 
3. Filtr powietrza 
4. Pokrętło ssania 
5. Blokada przepustnicy 
6. Uchwyt tylny 
7. Spust przepustnicy 
8. Przycisk blokady przepustnicy 
9. Przełącznik silnika 
10. Zbiornik paliwa 
11. Zbiornik oleju 
12. Uchwyt przedni 
13. Łańcuch tnący 
14. Prowadnica 

 
 
[WAŻNE] 
 
2. ETYKIETY OSTRZEGAWCZE NA URZĄDZENIU 

 

(1) Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania.  

 

(2) Załóż osłony głowy,oczu oraz uszu! 

 

(3) Używaj piły łańcuchowej dwoma rękoma!  

 

(4) Uwaga! Niebezpieczeństwo odrzutu!  

 

(5) Ostrzeżenie / Uwaga! 

 
Jeśli naklejki ostrzegawcze odkleiły się lub zabrudziły i są niemożliwe do odczytania, należy 
skontaktować się ze sprzedawcą, od którego został zakupiony produkt w celu zamówienia nowych 
nalepek, aby umieścić je w wymaganym miejscu. 
 
[OSTRZEŻENIE] 

Nigdy modyfikuj produktu. Gwarancja urządzenia będzie nieważny, jeśli używasz 
zmodyfikowanego produktu lub gdy nie przestrzegasz prawidłowego użytkowania jak jest to 
napisane w instrukcji. 
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3. SYMBOLE  NA URZĄDZENIU 

Dla bezpiecznej eksploatacji i konserwacji symbole zostały wyryte na urządzeniu. Zgodnie z tymi 
wskazaniami należy uważać, by nie popełnić błędu. 

(a) Wlot do napełniania "MIESZANKA BENZYNY".  
 Miejsce: korek wlewu paliwa. 

(b) Wlot do napełniania "OLEJ MASZYNOWY".  
Miejsce: korek wlewu oleju. 

(c) Wskazanie dotyczące przełącznika. Przesuń przełącznik silnika kierunku 
„0” (STOP), aby zatrzymać silnik.  
Miejsce: z tyłu z lewej strony urządzenia.  

(d) Wskazówka dotycząca ssania. Wyciągnij pokrętło ssania, aby je zamknąć. 
Miejsce: z tyłu z prawej strony urządzenia.  

(e) Wskazówka dotycząca śruby regulatora smarowania łańcucha.   w w 
w kierunku "MIN" - spadek przepływu oleju.  w w 
w kierunku "MAX" - wzrost przepływu oleju. 
Miejsce: spód sprzęgła.  

(f) Pozycja H-iglicy.  
Pozycja L-iglicy.   
Pozycja iglicy regulowana śrubą.  
Miejsce: z tyłu z lewej strony urządzenia. 

 

4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA 

a) Przeczytaj tę instrukcję obsługi dokładnie aby zrozumieć, jak użytkować to 
urządzenie prawidłowo. 

b) Nigdy nie należy używać urządzenia, gdy jest się pod wpływem alkoholu, gdy 
cierpisz z wyczerpania lub braku snu, gdy ogarnia cię senność w wyniku 
podjętych zabiegów medycznych, lub gdy istnieją inne przesłanki, że nie możesz 
pracować prawidłowo z urządzeniem w sposób bezpieczny. 

c) Należy unikać uruchamiania silnika wewnątrz pomieszczenia. Gazy spalinowe 
zawierają szkodliwą emisję tlenku węgla. 

d) Nie wolno używać produktu w sytuacjach opisanych poniżej: 

 Gdy grunt jest śliski lub gdy istnieją inne warunki, które mogłyby 
sprawić, że nie możliwe jest utrzymanie stałej pozycji. 

 W nocy, w czasie gęstej mgły, lub w dowolnym innym czasie, gdy pole widzenia może 
być ograniczona i trudno będzie uzyskać czytelny obraz tego obszaru. 

 W czasie burzy deszczowej, podczas burzy z piorunami, w czasie silnych lub porywistych 
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wiatrów, lub w dowolnym innym czasie, gdy warunki pogodowe sprawiają, że używanie 
urządzenia może być niebezpieczne. 

e) Korzystając z tego produktu po raz pierwszy, przed rozpoczęciem faktycznej pracy, naucz się 
poprawnej pracy od użytkownika wykwalifikowanego. 

f) Brak snu, zmęczenie, wyczerpanie fizyczne, czego wynikiem jest wydłużenie czasu koncentracji, 
co prowadzi do wypadków i urazów. Limit czasu korzystania z urządzenia w sposób ciągły to 
gdzieś około 10 minut pracy na sesję i 10-20 minut odpoczynku między sesjami pracy. Również 
staraj się utrzymać łączny czas wykonanych prac w ciągu jednego dnia do 2 godzin  

g) Pamiętaj, aby przechowywać ten podręcznik pod ręką, tak aby można byłoby wzorować się na 
nim później za każdym razem, gdy pojawią się pytania. Zawsze pamiętaj o tej instrukcji przy 
sprzedaży, pożyczaniu lub gdy w inny sposób przeniesionia zostaje własności 
produktu. 

h) Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub osobie, która nie jest w stanie w pełni zrozumieć 
wskazówek podanych w instrukcji, aby użytkowały ten produkt. 

 

STRÓJ ROBOCZY I ODZIEŻ 
Podczas używania tego produktu, należy nosić odpowiednie ubranie ochronne i sprzęt podane poniżej: 

1. Kask 
2. Okulary ochronne lub osłona twarzy. 
3. Grube rękawice robocze.. 
4. Buty z antypoślizgową powierzchnią.. 
5. Ochraniacze uszu. 

Oraz powinieneś mieć ze sobą: 
1. Niezbędne narzędzia oraz przybory. 
2. Odpowiednią ilość paliwa oraz oleju do łańcucha. 
3. Rzeczy potrzebne do oznaczenia obszaru pracy  (liny, 

znaki ostrzegawcze). 
4. Gwizdek (do sygnalizacji współpracy lub zagrożenia). 
5.  Topór lub piły (do usuwania przeszkód). 

 

Nigdy nie należy używać produktu, gdy ma się na sobie luźne spodnie z mankietami, 
podczas noszenia sandałów lub gdy jest się boso. 

 
OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE TANKOWANIA PALIWA 

a) Silnik tego produktu jest przeznaczony do pracy z paliwem, która zawiera wysoce łatwopalne 
benzyny. Nigdy nie należy przechowywać pojemników z paliwem ani uzupełniać zbiornik paliwa 
w miejscu, gdzie znajdują się bojler, kominek, iskry elektryczne, iskry spawalnicze, lub inne 
źródła ciepła lub ognia, które mogą spowodować zapalenie się paliwa 

b) Palenie w czasie eksploatacji produktu lub w trakcie napełniania zbiornika jest 
bardzo niebezpieczne. Zawsze upewnij się czy zapalony papieros znajduje się z dala 
od produktu przez cały czas. 

c) Przy napełnianiu zbiornika należy najpierw wyłączyć silnik i uważać rozejrzeć się, 
aby upewnić się, przed tankowaniem czy w pobliżu nie ma iskier lub otwartego 
ognia. 

d) W razie wystąpienia wycieku paliwa w czasie tankowania paliwa, należy użyć suchej szmatki do 
wytarcia rozlania przed ponownym włączeniem silnika. 
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e) Po zatankowaniu zakręć lekko z powrotem korek wlewu paliwa na zbiorniku paliwa, a następnie 
przenieś urządzenie 3 m lub więcej od miejsca, w którym był tankowany przed ponownym 
włączeniem silnika. 

 

 

PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA 

 Sprawdź miejsce pracy, cięcia obiektu i kierunku cięcia, jeżeli istnieją przeszkody, należy je 
usunąć. 

 Nigdy nie uruchamiaj cięcia, dopóki nie miejsce do pracy nie jest oczyszczone oraz gdy nie ma 
bezpiecznego planowanego miejsca upadku ciętego drzewa. 

 Zachowaj ostrożność i zatrzymaj przypadkowe osoby i zwierzęta z dala od obszaru roboczego, 
którego średnica jest 2,5 razy większa od rozmiaru obiektu. 

 Sprawdzić urządzenie czy są jakieś części zużyte, luźne lub uszkodzone. Nigdy nie używaj 
urządzenia, gdy jest ono uszkodzone, źle dopasowane lub nie jest całkowicie i trwale połączone. 
Upewnij się, że łańcuch przestanie się poruszać, gdy spust sterowania przepustnicą jest 
zwolniony. 

 

PODCZAS URUCHOMIENIA SILNIKA 

 Zawsze trzymaj urządzenie mocno obiema rękami, gdy silnik jest uruchomiony. Mocno trzymać 
uchwyt gryfu urządzenia otaczając go kciukami i palcami. 

 Trzymaj wszystkie części ciała z dala urządzenia podczas uruchamiania silnika. 
 Przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, czy łańcuch nie ma kontaktu z niczym. 

 

UŻYTKOWANIE 

 Utrzymuj uchwyty suche, czyste i wolne od oleju oraz mieszanki paliwa. 
 Nigdy nie dotykać tłumika, świecy zapłonowej lub innych metalowych części 

silnika podczas pracy silnika lub natychmiast po jego zatrzymaniu. Mogłoby to 
doprowadzić do poważnych poparzeń lub porażenia prądem. 

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia małego rozmiaru gałęzi i 
młodych drzewek, ponieważ cienki materiał przecięty piłą łańcuchową i może 
zostać uchwycony przez łańcuch i pociągnięty do siebie, co może spowodować 
wytrącenie z równowagi. 

 Podczas cięcia konarów, które są napięte, należy być czujnym ze względu na 
sprężynowanie, aby nie zostać uderzonym, gdy napięte włókna drzewa zostaną 
zwolnione. 

 Sprawdź, czy na drzewie nie ma martwych gałęzi, które mogą upaść podczas wyrębu. 
 Zawsze należy wyłączyć silnik przed odłożeniem maszyny. 

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW PRZY ODRZUCIE 
PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 
[OSTRZEŻENIE] 

Odrzut może nastąpić, gdy głowica lub końcówka prowadnicy dotknie obiektu, lub gdy zamknie się 
drewno i zaciśnie pilarkę w miejscu cięcia. Zetknięcie w niektórych przypadkach może spowodować 
błyskawiczną reakcję odwrotną, odbijając prowadnicę do góry i do tyłu w kierunku operatora. 
Zakleszczenia piły łańcuchowej w górnej części prowadnicy może wypchnąć prowadnicę szybko z 
powrotem w kierunku operatora. Każda z tych reakcji może doprowadzić do utraty kontroli nad piłą, 
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co może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, 

Nie opieraj się wyłącznie na urządzeniu zabezpieczającym wbudowanym w pile. Jako użytkownik 
pilarki powinieneś zrobić kilka kroków, aby podczas pracy uniknąć wypadku lub uszkodzeń. 

 
1. Z podstawową wiedzą na temat odrzutu można ograniczyć lub wyeliminować element 

zaskoczenia. Nagłe zaskoczenie przyczynia się do wypadków. 
2. Uchwyć pewnie gryf piły oburącz, prawą ręką na tylnym uchwycie i lewą ręką na przednim 

uchwycie, gdy silnik jest uruchomiony. Użytkuj, mocno trzymając kciukami i palcami uchwyty 
pilarki. Pewny uchwyt pomoże zmniejszyć odrzut i utrzymać kontrolę nad piłą łańcuchową. 

3. Upewnij się, że obszar, w którym dokonujesz cięcia jest wolny od przeszkód. Nie pozwól aby 
przód prowadnicy miał kontakt z kłodami, gałęziami lub innymi przeszkodami, w które można 
uderzyć podczas pracy pilarki. 

4. Tnij przy dużej prędkości silnika 
5. Nie pochylaj się ani nie tnij powyżej wysokości ramion. 
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i konserwuj piłę łańcuchową zgodnie z zaleceniami. 
7. Używać do wymiany wyłącznie prowadnic oraz łańcuchów zalecanych przez producenta lub 

równoważnych. 

 

KONSERWACJA 

 W celu utrzymania produktu w dobrym stanie technicznym, wykonuj konserwację i czynności 
kontrolne opisane w instrukcji w regularnych odstępach czasu  

 Zawsze należy wyłączyć silnik przed wykonaniem konserwacji lub kontrolą procedur. 
 

[OSTRZEŻENIE] 

Metalowe części osiągają wysoką temperaturę natychmiast po zatrzymaniu 
silnika. 
 Pozostaw inne czynności konserwacyjne, niż wymienione w instrukcji 

użytkowania, wyspecjalizowanemu punktowi serwisowemu. 

 

TRANSPORT 

 Zawsze należy przenosić urządzenia przy wyłączonym silniku, osłoniętej prowadnicy i tłumiku, z 
dala od ciała. 
 
 

5. INSTALACJA PROWADNICY I PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 

 Standardowy wyposażenie piły zawiera elementy takie jak pokazano na (F1). 
 
(1) Moduł główny 
(2) Osłona prowadnicy 
(3) Prowadnica 
(4) Łańcuch tnący 
(5) Klucz podłączający 
(6) Wkrętak do regulacji gaźnika 
(7) Szpikulec i śruby montażowe 

 

Otworzyć opakowanie i zainstaluj prowadnicę i piłę łańcuchową w module w następujący sposób: 
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[OSTRZEŻENIE] 
Łańcuch ma bardzo ostre krawędzie. Używaj grubych rękawic ochronnych dla bezpieczeństwa. 
1. Wyciągnij osłonę z przodu uchwytu, aby sprawdzić czy hamulec łańcucha nie jest włączony. 
2. Poluzuj nakrętki i zdejmij osłonę łańcucha. 
3. Zainstaluj dołączony szpikulec do modułu głównego. 
4. Zamocuj łańcuch na zębatce, a podczas jego zakładania dookoła prowadnicy, zamontuj ją w 

module głównym. Ustaw pozycję nakrętki napinacza łańcucha na obudowie w dolnej części 
prowadnicy (F2). 
 
 
 
(8) Otwór 
(9) Nakrętka napinacza 
(10) Pokrywa łańcucha 

 
[UWAGA] 
Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek piły łańcuchowej (F3). 

(1) Kierunek ruchu 

 
5. Dopasuj pokrywę łańcucha do modułu głównego i dokręć nakrętki 

palcami. 
6. Podczas podtrzymywania w górze  końca prowadnicy, wyreguluj 

naprężenia łańcucha, obracając śrubę napinacza pasów Az pasek dotknie dotykać dolnej części 
szyny prowadnicy (F4). 

7.  Dokręcić pewnie nakrętki podtrzymując górę prowadnicy (12-15 Nm). Następnie sprawdź 
łańcuch spokojnie obracając, jak też prawidłowość napięcia 
podczas poruszania ręcznego. W razie potrzeby, wyreguluj 
łańcuch poluzowując jego pokrywę. 

8. Dokręć śrubę napinacza. 

(2) Odkręć 
(3) Dokręć 
(4) Śruba regulacji naprężenia 

 

[UWAGA] 

Nowej łańcuch zwiększa swoją długość na początku użytkowania. Często sprawdzaj i reguluj napięcie 
gdyż luźny łańcuch łatwo wypada lub powoduje to szybkie jego zużywanie się oraz prowadnicy. 

 

6. PALIWO I OLEJ DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA 

 
PALIWO 

Wymieszaj normalną benzynę (z ołowiem lub bezołowiową, bezalkoholową) i sprawdzonej jakości 
olej silnikowy do chłodzonego powietrzem silnika 2 suwowego. 

 Zalecany stosunek mieszania: 

Warunek Benzyna :Olej

Do 20 godzin 
korzystania 

20:1 

Po 20 godzinach 
korzystania 

25:1 
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25:1 Mix Chart 

Benzyna, litry 1 2 3 4 5 

2-takty olej, ml 40 80 120 160 200 

 
[OSTRZEŻENIE] 
 Otwarty ogień powinien być z dala od miejsca gdzie paliwo jest przenoszone i 

przechowywane. 
 Paliwo należy mieszać i przechowywać tylko w atestowanych pojemnikach na benzynę. 
 
[UWAGA] 
Najwięcej kłopotów z silnikiem jest spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio przez paliwo użyte w 
urządzeniu. Zwróć szczególną uwagę, aby nie mieszać benzyny z olejem do silników 4 suwowych. 

 
OLEJ SILNIKOWY 
Używaj oleju silnikowego SAE#10W-30 całorocznego lub SAE#30 ~ #40 w 
lecie oraz SAE#20 w zimie. 
 
[UWAGA] 
Nie używaj oleju zużytego ani regenerowanego gdyż może on spowodować 
uszkodzenie pompy olejowej. 
 
 

7. OBSŁUGA SILNIKA 

URUCHOMIENIE SILNIKA 

1. Napełnij odpowiednio zbiorniki paliwa i oleju do łańcucha, a następnie 
zakręć ich korki  (F7). 

2. Ustaw przełącznik w pozycję "I" (F8). 
3. Przytrzymując dźwignię przepustnicy wraz z blokadą przepustnicy, wciśnij 

z boku przycisk blokady przepustnicy i zwolnij dźwignię przepustnicy 
przytrzymując ją w pozycji startowej (F9). 
 

 

(1) Olej do łańcucha 
(2) Paliwo 
(3) Przełącznik 
(4) Przycisk blokady przepustnicy 
(5) Dźwignia przepustnicy 
(6) Blokada przepustnicy 
(7) Pokrętło ssania 

 
4. Wyciągnij pokrętło ssania do pozycji zamkniętej (F10). 

 
[UWAGA] 
W przypadku ponownego uruchomienia natychmiast po zatrzymaniu silnika, 
pozostaw pokrętło ssania w pozycji otwartej. 
 
5. Trzymając piłę bezpiecznie na ziemi, ciągnij linkę startera energicznie 

(F11). 
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[OSTRZEŻENIE] 
Nie uruchamiaj silnika trzymając łańcuch piły w ręku. Łańcuch może dotykać ciała. To bardzo 
niebezpieczne. 
 
6. Kiedy silnik zapali po raz pierwszy, wciśnij pokrętło ssania i ponownie pociągnij za starter, aby 

uruchomić silnik. 
7. Pozwól silnikowi rozgrzać się lekko pociągając dźwignię przepustnicy. 
 
[OSTRZEŻENIE] 
Łańcuch piły powinien być czysty w przypadku ponownego uruchomienia silnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU 

Po uruchomieniu silnika, należy uruchomić łańcuch na średnich obrotach i 
zobaczyć czy olej do łańcucha jest rozpraszany, tak jak pokazano na 
rysunku (F12). 
 

(1) Olej do łańcucha 
 

Przepływ oleju do łańcucha może być zmieniony poprzez włożenie 
śrubokręta w otwór na dole z boku sprzęgła. Dostosuj w zależności od 
warunków prac (F13). 
 

(1) Dozownik 
 

[UWAGA] 
Zbiornik oleju powinien być prawie pusty  podczas tankowania paliwa. 
Pamiętaj, aby dolać oleju za każdym razem podczas tankowania urządzenia. 

 

REGULACJA GAŹNIKA (F14) 

Gaźnik W urządzeniu został ustawiony fabrycznie, ale może wymagać on dostrojeniu ze względu na 
zmianę warunków pracy. Przed przystąpieniem do regulacji gaźnika należy się upewnić, czy są czyste 
filtry powietrza i paliwa i czy jest odpowiednia mieszanka paliwa. Podczas regulacji wykonaj 
następujące czynności: 
 
[UWAGA] 
Pamiętaj, aby ustawić gaźnik z zamocowaną prowadnicą łańcucha. 
 
1. Wyłącz silnik i dokręć obie iglice H i L do momentu zatrzymania. Nie używaj siły. Następnie 

ustaw je z powrotem z pierwotną liczbą obrotów, jak pokazano poniżej. 
H iglica: 1 ¼   
L iglica: 1 ¼   

2. Uruchom silnik i pozwól mu się rozgrzać przy otwartej połowie przepustnicy. 
3. Obróć iglicę L powoli w prawo, aby znaleźć miejsce, gdzie obroty biegu jałowego są 
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maksymalne, a następnie ustaw igłę z powrotem obracając o ćwierć obrotu (1 / 4) w lewo. 
4. Obróć śrubę regulacyjną biegu jałowego (T) w lewo tak, aby piła się nie włączała. Jeśli obroty 

biegu jałowego są zbyt wolne, obróć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
5. Wykonaj testowe cięcie I ustaw iglicę H taka by uzyskać największą moc cięcia, a nie prędkość 

maksymalną. 
(1) L iglica 
(2) H iglica 
(3) Śruba regulacji biegu jałowego 

 

MECHANIZM OCHRONY GAŹNIKA PRZED ZAMARZANIEM 

Używanie piły łańcuchowej w temperaturze 0-5 ° C w okresach wysokiej 
wilgotności może prowadzić do formowania się lodu w gaźniku, a to z kolei 
może spowodować, że moc silnika może być zmniejszona albo silnik nie 
działa sprawnie. Ten produkt został odpowiednio zaprojektowany i ma luki 
wentylacyjne na tylnej części pokrywy filtru powietrza, aby ciepłe powietrze, 
które jest dostarczone do silnika, tym samym zapobiegało wystąpieniu 
oblodzenia. W normalnych warunkach produkt należy użytkować w 
normalnym trybie pracy, czyli w trybie, w którym jest w chwili załadunku. 
Jednak, gdy istnieje możliwość, że może wystąpić oblodzenie, urządzenie 
powinno być ustawione na tryb działania z ochroną przeciw zamarzaniu 
(F15). 

 

JAK PRZEŁĄCZAĆ TRYBY PRACY (F15) 

1. Wciśnij przycisk silnika, aby go wyłączyć. 
2. Usuń pokrywę filtra powietrza z pokrywy cylindra. 
3. Poluzuj śrubę i wyjmij ekran z tyłu pokrywy filtru powietrza. 
4. Ponownie przymocuj prawą stronę ekranu na lewo, tak aby antyoblodzeniowa płyta była po 

prawej stronie. Zainstaluj ponownie pokrywę. 
(1) Pokrywa filtru powietrza 
(2) Płyta antyoblodzeniowa 
(3) Śruba 
(4) Normalny tryb pracy 
(5) Tryb antyoblodzeniowy 
(6) Ekran 

 

[OSTRZEŻENIE] 

Dalsze używanie w trybie przeciw zamarzaniu, gdy temperatura wzrosła i wróciła do normy może 
spowodować, że silnik nie uruchamia się poprawnie lub nie pracuje z normalną prędkością, i z tego 
powodu należy zawsze upewnić się, czy można powrócić do normalnego trybu pracy, jeżeli nie ma 
zagrożenia wystąpienia oblodzenia. 
Podczas korzystania z piły w trybie przeciw zamarzaniu, często sprawdzaj ekran i utrzymuj go w 
czystości bez pyłu z piły. 
 

 HAMULEC ŁAŃCUCHA 

Maszyna ta jest wyposażona w hamulec automatyczny, który 
zatrzymuje obroty łańcucha w przypadku wystąpienia odrzutu, 
podczas pracy piłą. Hamulec jest automatycznie obsługiwany przez 
siły bezwładności, który działają na masę zamontowaną wewnątrz 
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osłony przedniej. Ten hamulec może być też sterowany ręcznie poprzez obrócenie osłony przedniej w 
dół do prowadnicy  (F16). Aby zwolnić hamulec, pociągnij przednią osłonę do przodu uchwytu aż 
usłyszysz dźwięk kliknięcia. 

 

[WSKAZÓWKA] 
Należy sprawdzić działanie hamulców przy codzienne kontroli. 
Jak postępować: 

(1) Wyłącz silnik. 
(2) Trzymaj piłę łańcuchową poziomo, uwolnij dłoni z uchwytu 

przedniego, uderz brzegiem prowadnicy w pień lub kawałek 
drewna i potwierdź uruchomienia hamulców. Poziom działania 
zależy od rozmiaru prowadnicy (F17).  

 
W przypadku, gdy hamulec nie jest skuteczny, należy zwrócić się do 
sprzedawcy lub serwisu w celu kontroli lub naprawy. Gdy hamulec jest używany w czasie pracy, 
natychmiast uwolnij palce z dźwigni gazu i podtrzymuj pracę silnika na biegu jałowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATRZYMANIE SILNIKA 

1. Zwolnij dźwignię przepustnicy, aby pozostawić silnik na biegu 
jałowym przez kilka minut. 

2. Ustaw przełącznik w pozycji "O" (STOP) (F18). 
(1) Przełącznik 

 
 

8. PIŁOWANIE 

[OSTRZEŻENIE] 

 Przed przystąpieniem do pracy, przeczytaj rozdział „Zasady bezpieczeństwa”. Zaleca się wykonać 
pierwsze cięcie na łatwych polanach. To również pomaże przyzwyczaić się do urządzenia. 

 Zawsze należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Łańcuch może być stosowany wyłącznie 
do cięcia drewna. Zabronione jest do cięcia materiałów innego rodzaju. Wibracje i odrzut mogą 
się różnić w zależności od różnych materiałów i wymagania dotyczące przepisów bezpieczeństwa 
nie będą wtedy przestrzegane. Nie używać piły łańcuchowej jako dźwigni do podnoszenia, 
przenoszenia lub podziału obiektów. Nie stawiaj ponad umocowanymi stojakami. Zabronione jest 
montowanie narzędzi lub aplikacji do urządzenia, które nie są zalecane przez producenta. 

 Nie jest konieczne używanie siły do cięcia piłą. Używa się tylko lekkiego nacisku podczas pracy 
silnika przy pełnym otwarciu przepustnicy. 

 Kiedy łańcuch zaklinuje się nie wyciągaj go na się, użyj klina lub 
dźwigni, aby go uwolnić. 

 

OSŁONA PRZED ODRZUTEM (F19) 

 Piła jest wyposażona w hamulec łańcucha, który zatrzymuje łańcuch w 
razie odrzutu, jeśli działa on prawidłowo. Należy sprawdzić działanie 
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hamulca łańcucha przed każdym użyciem, uruchamiając piłę przy pełnej przepustnicy na 1-2 
sekundy i przesuwając do przodu przednią osłonę. Łańcuch powinien zatrzymać się natychmiast 
przy silniku na pełnych obrotach. Jeśli łańcuch zatrzymuje się powoli lub nie zatrzymuje się, 
wymień zespół bębna hamulca i sprzęgło przed rozpoczęciem użytkowania. 

 Bardzo ważne jest, aby sprawdzić prawidłowe działanie hamulca łańcucha przed każdym użyciem 
oraz by łańcuch został zaostrzony w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy 
odrzucie piły. Usunięcie urządzeń bezpieczeństwa, niewystarczająca konserwacja lub błędne 
wymiana prowadnicy lub łańcucha może zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń ze względu na 
odrzut. 

 

WYCINANIE DRZEW (F20) 

1.  Decydując o wycince bierz pod uwagę kierunek wiatru, suche 
drzewa, położenie ciężkich gałęzi, łatwość pracy po wyrębie i inne 
czynników. 

2. Podczas oczyszczania obszaru dookoła drzewa, zwróć uwagę na 
pewne oparcie stóp i drogę odwrotu. 

3. Dokonaj cięcia w 1/3.szerokości drzewa w kierunku jego upadku 
4. Dokonuj wycinki z przeciwnej stronie wycięcia i na poziomie 

nieco powyżej dolnej części wycięcie. 

 

 

 

[OSTRZEŻENIE] 
Kiedy drzewo ma upaść, należy ostrzec osoby w pobliżu o 

niebezpieczeństwie. 
(1) Wycięcie szczerby 
(2) Wycinka 
(3) Kierunek wycinki 

 

PODPARCIE I KONARY 

[OSTRZEŻENIE] 
 Zawsze miej dobry punkt podparcia. Nie stawaj na konarach 
 Uważaj aby nie wywrócić się przy wycinaniu konaru. Zwłaszcza podczas 

pracy na zboczu, stań na górze od strony konaru. 
 Postępuj zgodnie z instrukcjami w „Zasadach bezpieczeństwa” w celu 

uniknięcia odrzutu piły.  
 
Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź kierunek gięcia wewnątrz ciętego 
konaru. Zawsze kończ cięcie z przeciwnej strony stosunku do kierunku 
gięcia, aby zapobiec klinowaniu się prowadnicy.  
 
Konar leżący na ziemi (F21). Piłuj w dół do połowy, potem go obróć i tnij z 
przeciwnej strony.  
Konar ponad ziemią (F22).  
W obszarze A: Piłujemy od spodu na 1/3 grubości, a następnie kończymy 
tnąc z góry do dołu.  
W obszarze B: Tniemy z góry w dół na jedną trzecią, a kończymy cięcie od 
dołu do góry. 
Cięcie konara na leżącym drzewie (F23): Najpierw należy sprawdzić, w 
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którą stronę konar jest wygięty. Następnie dokonaj wstępnego cięcia z kierunku wygięcia i zakończyć 
przez piłowanie z przeciwnej strony. 

 

[OSTRZEŻENIE] 
Zachowaj ostrożność ze względu na sprężynowanie w dół ciętych gałęzi.. 
 
Oczyszczanie drzew stojących (F24): Cięcie od dołu do góry, wykończenie od góry w dół. 

 

[OSTRZEŻENIE] 
 Nie należy używać niestabilnych oparć ani drabin. 
 Nie tnij powyżej. 
 Nie tnij powyżej poziomu ramion. 
 Zawsze trzymaj gryf piły oboma rękami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. KONSERWACJA 

[OSTRZEŻENIE] 
Przed przystąpieniem do czyszczenia, kontroli lub naprawy swojego 
urządzenia, upewnij się, że silnik jest zatrzymany i schłodzony. Odłącz 
świecę, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu. 

 

KONSERWACJA PO KAŻDYM UŻYCIU 

1. Filtr powietrza 
Kurz z powierzchni do czyszczenia można usunąć przez pocieranie kantem 
czyścika o twardą powierzchnię. Aby usunąć kurz z siatek, podzielić na 
połówki i czyszczenia szczotką w benzynie. Przy użyciu sprężonego 
powietrza, wydmuchaj od wewnątrz (F25). 

 

2. Port smarowania 
Zdemontuj prowadnicę i sprawdź czy port do smarowania jest zatkany (F26). 
 
3. Prowadnica 
Po zdemontowaniu prowadnicy usuń kurz z rowka i portu smarowania (F27). 
Natłuść wieniec zębatki od portu smarowania po czubek (F28). 
 

(1) Port  oleju 
(2) Port smaru 
(3) Wieniec zębatki 

 
4. Inne 
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Sprawdź, czy nie ma wycieku paliwa i luźnych mocowań oraz uszkodzenia głównych części 
zwłaszcza przegubów i montażu prowadnicy. Jeśli znajdziesz jakikolwiek defekt upewnij się czy 
został on naprawiony przed rozpoczęciem użytkowania. 
 

OKRESOWE PUNKTY SERWISOWE 

Żebra cylindra 

Gromadzenie się kurzu między żebrami cylindra powoduje jego przegrzewanie. Okresowo sprawdzaj 
i czyść żebra cylindra po wyjęciu filtra powietrza i pokrywy cylindra. Podczas instalacji pokrywy 
cylindra, upewnij się, czy przewody przełącznika i pierścień uszczelki są ustawione prawidłowo na 
miejscu (F29). 

 

[UWAGA] 
Pamiętaj, aby blokować otwór wlotu powietrza. 

 

Świeca zapłonowa (F30) 

Oczyść elektrodę drucianą szczotką i ustaw szczelinę w razie potrzeby na 0.65mm. 

Wieniec zębatki (F31) 

Sprawdź, czy są pęknięcia i nadmierne zużycie w napędzie łańcucha. Jeśli są wymień wieniec zębatki 
na nowy. Nigdy nie mocuj zużytego łańcucha na nowy wieniec zębatki ani odwrotnie. 
 

(1) Wieniec zębaty koła 
(2) Łożysko igłowe 
(3) Bęben sprzęgła 
(4) Podkładka dystansowa 
(5) Sprzęgło 

 

Filtr paliwa 

Zdemontuj filtr i umyj benzyną, lub wymień go na nowy w razie potrzeby. 
 

Filtr oleju 

Zdemontuj filtr i umyj benzyną, lub wymień go na nowy w razie potrzeby.. 
 

Przednie i tylne amortyzatory 

Wymień jeśli przynależna część rozwarstwia się lub widzisz pękanie części gumowej. 
 
 

10. KONSERWACJA PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ I ŁAŃCUCHA 

PIŁA ŁAŃCUCHOWA 

[OSTRZEŻENIE] 
Jest bardzo ważne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania przechowywanie urządzenia zawsze 
umożliwiające ostre cięcia. 
Ostrze wymaga naostrzenia gdy:: 

 Trociny mają postać proszku. 
 Potrzebujesz dodatkowej siły aby przepiłować. 
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 Cięcie nie przebiega prosto. 
 Wzrastają wibracje. 
 Wzrasta zużycie paliwa. 

 

Standardowe ustawienie ostrzy: 

[OSTRZEŻENIE] 
Pamiętaj, aby nosić rękawice ochronne. 
 
Przed rozpoczęciem: 

 Upewnij się, że łańcuch jest zabezpieczone 
 Upewnij się, że silnik jest zatrzymany. 
 Użyj okrągłego pilnika odpowiedniej wielkości. 

 
Typ łańcucha: 21VB 
Rozmiar pilnika: 3/16 inch (4.76mm) 
 
Umieść pilnik w ostrzu i popchnij go do dołu. Trzymaj pilnik w pozycji jak pokazano na rysunku 
(F32). 
Po każdym cięciu, sprawdź głębokość szczeliny i ustaw ją do właściwego poziomu, jak pokazano na 
rysunku(F33). 

 

 

 

[ OSTRZEŻENIE] 
Pamiętaj, aby zaokrąglić przednią krawędź, aby zmniejszyć ryzyko odrzutu 
lub pęknięcia paska. 
 

(1) Odpowiednie sprawdzania szerokości 
(2) Zaokrąglenie 
(3) Głębokość standardowej szerokości 

 
Upewnij się, czy każdy nóż ma taką samą długość i kąty krawędzi, jak 
pokazano (F34). 
 

(4) Długość cięcia 
(5) Kąt piłowania 
(6) Kąt płyty bocznej 
(7) Górny kąt płytki tnącej 

 

PROWADNICA 

 Odwracaj co pewien czas prowadnicę aby zapobiec jej częściowemu 
zużyciu. 

 Szyna prowadnicy powinna być zawsze kwadratowa. Sprawdź 
zużycie prowadnicy. Przyłóż linijkę do prowadnicy oraz ostrza 
zewnętrznego. Jeśli zaobserwuje się szparę między nimi jest 
normalne. W przeciwnym wypadku szyna prowadnicy jest zużyta. W 
takim przypadku prowadnica wymaga korekty bądź wymiany (F35). 
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(1) Linijka 
(2) Szczelina 
(3) Brak szczeliny 
(4) Przechylony łańcuch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Model pilarki łańcuchowej ES-4545-A 

Masa (bez prowadnicy i łańcucha) 6.0 kg 

Wymiary (bez prowadnicy i łańcucha) 410x235x265 mm 

Paliwo Mieszanina (benzyna : 2 olej do 
silników 2 suwowych- 25:1) 

Pojemność zbiornika paliwa 550ml 

Olej do pilarki Olej silnikowy SAE#10W-30 

Pojemność zbiornika oleju 260 ml  

Pojemność silnika 45 cm3  

Maksymalna moc silnika 2.28 kW / 7500 r.p.m. 

Maksymalna prędkość silnika z elementem 
tnącym

10000 r.p.m.  

Maksymalna prędkość silnika na biegu jałowym 2800 r.p.m.  

Maksymalna długość cięcia 49 cm  

Poziom ciśnienia akustycznego 85 dB(A) 

Poziom mocy akustycznej 114 dB(A) 

Poziom przyśpieszenia Przód uchwytu: a = 9.36 m/s2 
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Tył uchwytu: a = 9.22 m/s2 

Koło zębate 7Tx0.325  

Rodzaj łańcucha tnącego K2  

Skok piły łańcuchowej 0.325 inch  

Szerokość piły łańcuchowej 0.058 inch 

Typ prowadnicy Osłona zębatki 

Rozmiar prowadnicy 18, 20, 22 inch  

System smarowania Pompa automatyczny z regulatorem 
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Бензинова резачка за дърва 

ES-4545-A 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 

 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА 
 

Инструкциите, които са предхождани от забележки за внимание, се отнасят за важни моменти от 
употребата на машината, на които трябва да се обърне особено внимание, за да се предотврати 
евентуално нараняване. Моля, прочетете ги внимателно и ги спазвайте стриктно! 

 
 
 
 
ИЗПОЛЗВАНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ВНИМАНИЕ В ТОВА РЪКОВОДСТВО 

 
[ВНИМАНИЕ] 
Тази забележка се отнася за инструкции, които трябва да се спазват стриктно, за да се 
предотвратят инциденти, които биха довели до сериозни наранявания или смърт. 
 
[ВАЖНО] 
Тази забележка се отнася за инструкции, които трябва да се спазват стриктно, за да се предотврати 
механична повреда на машината. 
 
[ЗАБЕЛЕЖКА] 
Тази забележка се отнася за съвети, които биха били полезни при употребата на машината. 
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1. ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

1. Преден защитен екран 
2. Ръкохватка на стартера 
3. Въздушен филтър 
4. Смукач 
5. Блокировка на спусъка 
6. Задна дръжка 
7. Спусък за регулиране 

на оборотите 
8. Бутон за застопоряване 

на спусъка 
9. Бутон за спиране  

на двигателя 
10. Горивен резервоар 
11. Маслен резервоар 
12. Предна дръжка 
13. Верига за рязане 
14. Шина 

 
 
[ВАЖНО] 
 
2. ЕТИКЕТИ ВЪРХУ МАШИНАТА 

 

(1) Прочетете ръководството, преди да използвате машината.  

 

(2) Носете защитни средства за главата, очите и ушите! 

 

(3) Винаги дръжте машината с две ръце!  

 

(4) Внимание! Опасност от обратен удар!  

 

(5) Внимание! 

 

Ако етикетите се отлепят или се замърсят и не могат да се четат, свържете се с магазина, от където 
сте закупили машината и поръчайте нови. Подменете старите етикети с нови, като спазвате 
старото им местоположение. 

 
[ВНИМАНИЕ] 

Никога не модифицирайте машината. Гаранцията ще бъде невалидна, ако модифицирате 
или не използвате машината, както е описано в това ръководство. 
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3. СИМВОЛИ ВЪРХУ МАШИНАТА 

С цел безопасна употреба и поддръжка, символите са гравирани върху машината. Моля, винаги 
проверявайте символите, за да не допуснете грешка. 

(a) Отвор за наливане на горивна смес.  
Позиция: върху капачката на резервоара за гориво. 

(b) Отвор за наливане на масло за веригата.  
Позиция: върху капачката на резервоара за масло. 

(c) Индикация на бутона за двигателя. Превключете бутона на позиция 
"0" (STOP), за да спрете двигателя.  
Позиция: задната-лява част на машината.  

(d) Индикация за смукача. Дръпнете смукача, за да го притворите.  
Позиция: задната-лява част на машината.  

(e) Индикация за регулиращия винт за смазване на веригата.  
Посока "MIN" – намаляване притока на масло. 
Посока "MAX" – увеличаване притока на масло. 
Позиция: долната част на съединителя.  

(f) Позиция на Н-жигльора.   
Позиция на L-жигльора.  
Позиция на жигльора за оборотите на празен ход.  
Позиция: задната-лява част на машината. 

 

4. ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА МАШИНАТА 

a) Прочетете внимателно това ръководство, за да разберете как да използвате 
машината правилно. 

b) Никога не използвайте машината, ако се намирате под влиянието на 
алкохол, когато сте преуморени, страдате от недоспиване, имате сънливост 
от лекарствени средства или при други обстоятелства, които са причина да 
не можете да използвате резачката безопасно или оказват влияние на 
преценката ви. 

c) Не използвайте машината в закрити пространства. Отработените газове 
съдържат опасния за здравето въглероден окис. 

d) Никога не използвайте машината при следните обстоятелства: 

 Когато повърхността, върху която стъпвате, е хлъзгава или при други условия, които 
не ви позволяват да заемете стабилна позиция. 

 През нощта, при наличие на гъста мъгла или при други условия, когато 
полезрението Ви е нарушено и е трудно да виждате обкръжаващата Ви среда. 

 По време на дъжд, гръмотевични бури, при наличие на силен вятър или при други 
условия, които не биха ви позволили да използвате машината безопасно. 

e) Когато използвате машината за първи път е препоръчително да усвоите употребата на 
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бензиновата резачка от лице с опит в областта. 

f) Недоспиването и умората не позволяват достатъчно съсредоточаване в работата, а това от 
своя страна води до инциденти и наранявания. Ограничавайте времето за непрекъсната 
работа с машината до 10 минути, след което вземете почивка за 10-20 минути. Винаги се 
стремете да не превишавате сумарното време за работа от 2 часа на ден.  

g) Дръжте ръководството под ръка в случай, че възникнат въпроси относно работата на 
машината. Винаги предавайте това ръководство при продажба на машината, при отдаване 
под наем, или когато машината си сменя притежателя. 

h) Никога не позволявайте деца или други лица, които не разбират 
инструкциите в това ръководство, да използват машината. 

 

РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Когато използвате машината, винаги трябва да носите подходящо работно облекло и предпазни 
принадлежности, както следва: 

1. Шлем. 
2. Защитни очила или маска за лице. 
3. Дебели работни ръкавици. 
4. Ботуши с висок грайфер. 
5. Антифони. 

С вас трябва да носите: 
1. Инструменти и пили. 
2. Резервно гориво и масло за веригата. 
3. Неща, които да означават работната площ (въже, знаци 

за внимание). 
4. Свирка (за комуникация или в случай на опасност). 
5. Брадвичка или трион (за отстраняване на препятствия). 

 

Никога не използвайте машината, когато сте облекли панталони с широки и къси 
крачоли, когато сте обули сандали или сте боси. 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БОРАВЕНЕ С ГОРИВО 

a) Двигателят на тази машина е проектиран да работи с горивна смес, съдържаща 
леснозапалим бензин. Никога не съхранявайте или пълнете горивния резервоар на 
машината в помещения, където има отоплителни уреди, огън, електрически и заваръчни 
искри, както и други източници на топлина или пламък, които биха запалили 
горивото. 

b) Пушенето на цигари, докато използвате машината или наливате гориво в 
резервоара, е изключително опасно. Винаги дръжте запалените цигари далеч 
от машината. 

c) Винаги изключвайте двигателя на машината и проверявайте за наличието на 
искри или огън около вас, преди да налеете гориво в резервоара. 

d) Ако се разлее гориво по време на презареждането, използвайте сух парцал, за да забършете 
разлятото, преди да запалите двигателя на машината. 

e) След презареждане на гориво, завъртете капачката на резервоара добре. След това занесете 
машината на повече от 3м от мястото, където сте зареждали гориво, преди да запалите 
двигателя. 
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ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 

 Проверете работното място, дървото, което ще режете и посоката на рязане. Ако има 
някакви препятствия, отстранете ги. 

 Никога не започвайте рязането, ако работното място не е почистено. Подсигурете си път за 
отстъпление далеч от падащото дърво. 

 Бъдете внимателни и дръжте гледащите хора и животни далеч от работната зона, чийто 
диаметър е 2,5 пъти по-голям от обекта, който режете. 

 Проверявайте машината за износени, разхлабени или повредени части. Никога не 
използвайте машината, ако е повредена, неправилно регулирана или е не е напълно и 
правилно сглобена. Уверете се, че веригата спира да се движи, когато отпуснете спусъка за 
регулиране на оборотите. 

 

ПРИ СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 

 Винаги дръжте машината здраво с две ръце, докато двигателят работи. Хванете дръжката, 
като здраво я обхванете с палеца и останалите пръсти. 

 Дръжте всички части на тялото си далеч от машината, докато двигателят работи. 
 Преди да стартирате двигателя, уверете се, че веригата не се докосва до нищо. 

 

ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА 

 Пазете дръжките сухи, чисти и без масло или горивна смес по тях. 
 Никога не докосвайте ауспуха, запалителната свещ или другите метални 

части на машината, докато двигателят работи или веднага след спирането 
му. В противен случай може да получите тежки изгаряния или 
електрически шок. 

 Бъдете изключително внимателни, когато режете млади дървета, защото 
тънките стебла могат да захванат веригата и да ви ударят като камшик или 
да ви дръпнат и дестабилизират. 

 Когато режете клон под напрежение, бъдете предпазливи, защото може да 
ви удари при освобождаване на напрежението. 

 Проверете дървото за сухи клони, които могат да паднат, докато режете стеблото. 
 Винаги изключвайте двигателя, преди да оставите машината на земята. 

 
МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ОБРАТЕН УДАР  
[ВНИМАНИЕ] 

Обратният удар може да възникне, когато носът или върхът на шината се докосне до обект, 
или когато разреза на дървото се затвори и притисне веригата. Докосването на върха до обект в 
някои случаи може да причини изключително бърза обратна реакция, като изхвърли шината 
нагори и назад към работника. Заклинването на веригата в зоната на върха на шината може да 
избута машината силно назад към работника. Всяка от тези ситуации може да причини загуба 
на контрол над машината, което може да доведе до сериозни наранявания на работника. 

Не разчитайте само на предпазните устройства, които са вградени в машината. Като работник, 
който използва бензинова резачка, Вие трябва спазвате няколко стъпки, за да си осигурите 
безопасна работа. 

 
1. С основните знания относно обратния удар, можете да намалите или елиминирате елемента 

на изненада. Внезапната изненада изключително допринася за инциденти. 
2. Дръжте здраво машината с две ръце. С дясната хванете задната дръжка, а с лявата – 
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предната. Хванете дръжката, като здраво я обхванете с палеца и останалите пръсти. 
Здравият захват ще Ви помогне да намалите възможността за обратен удар и ще подобри 
контрола над машината. 

3. Уверете се, че работната зона е свободна от препятствия. Не допускайте носът на шината да 
се докосва до стеблото, клоните или други обекти, които бихте срещнали по време на 
рязането. 

4. Режете при високи обороти на двигателя. 
5. Не се пресягайте и не режете над рамото си. 
6. Спазвайте инструкциите на производителя за заточване и поддръжка на веригата. 
7. Използвайте само оригинални шини и вериги, които са препоръчани от производителя. 

 

ПОДДРЪЖКА 

 За да поддържате машината си в изрядно състояние, редовно извършвайте проверки и 
операции по поддръжката, както е описано в това ръководство. 

 Винаги спирайте двигателя преди да извършвате операциите по поддръжка и проверка на 
машината. 

 

[ВНИМАНИЕ] 

Металните части достигат високи температури веднага след спиране на 
двигателя. 
 Извършвайте само операциите по поддръжка, които са записани в това 

ръководство. Останалите процедури, като ремонти и диагностика трябва 
да се извършват само от оторизирания сервизен център. 

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ 

 Винаги транспортирайте машината със спрян двигател. Шината да е покрита с защитния 
капак, а ауспухът да е далеч от тялото Ви. 
 
 

5. МОНТИРАНЕ НА ШИНАТА И ВЕРИГАТА 

Стандартният комплект съдържа следните компоненти (F1). 
 
(1) Двигателен блок 
(2) Защитен капак за шината 
(3) Шина 
(4) Верига 
(5) Ключ за запалителните свещи 
(6) Отвертка за регулиране на карбуратора 
(7) Клин и болтове за монтаж 

 

Отворете кутията и монтирайте шината и веригата към двигателния блок, както следва: 
 

[ВНИМАНИЕ] 
Веригата има изключително остри ръбове. Използвайте дебели работни ръкавици за 
защита. 
1. Дръпнете предния защитен екран назад, за да се уверите, че спирачката на веригата не е 

задействана. 
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2. Разхлабете гайките и махнете капака. 
3. Монтирайте клина към двигателния блок. 
4. Зацепете веригата към задвижващото зъбно колело. Докато поставяйте веригата около 

шината, монтирайте последната към двигателния блок. 
Регулирайте положението на обтегача на веригата върху капака 
до долния отвор на шината (F2). 
 
(8) Отвор 
(9) Обтегач 
(10) Капак на веригата 

 
[ЗАБЕЛЕЖКА] 
Обърнете внимание на правилната посока на движение на веригата 
(F3). 

(1) Посока на движение 

 
5. Поставете капака върху двигателния блок и завийте гайките на 

ръка. 
6. Хванете върха на шината и го повдигнете нагоре. Регулирайте опънатостта на веригата, 

като въртите обтягащия болт, докато водачите на веригата не влязат в улея на шината, а 
сегментите й не докоснат ръба на шината (F4). 

7. Затегнете гайките на капака, докато все още държите върха на шината повдигната (12-15 
Nm). След това проверете веригата дали е опъната достатъчно 
и дали се движи свободно, като я движите на ръка. Ако е 
необходимо, разхлабете гайките на капака и направете 
корекция. 

8. Затягане на обтягащия болт. 

(2) Разхлабване 
(3) Затягане 
(4) Обтягащ болт 

 

[ЗАБЕЛЕЖКА] 

Новите вериги се удължават при първоначална употреба. Проверявайте и ако е необходимо 
регулирайте опънатостта на веригата. Разхлабената верига лесно може да падне или да 
причини бързо износване на шината. 

 

6. ГОРИВО И МАСЛО ЗА ВЕРИГАТА 

 
ГОРИВО 

Смесете обикновен бензин (оловен или безоловен, без съдържание на алкохол) с качествено 
моторно масло за 2-тактови двигатели с въздушно охлаждане. 

Съотношение на горивната смес: 

Състояние Бензин : Масло 

До 20 часа работа 20:1 

Над 20 часа работа 25:1 
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Таблица за съотношение 25:1 

Бензин, литри 1 2 3 4 5 

Масло за 2-тактови ДВГ, мл 40 80 120 160 200 

 
[ВНИМАНИЕ] 
 Съхранявайте горивото далеч от открит огън. 
 Съхранявайте горивната смес само в подходящи съдове за бензин. 
 
[ЗАБЕЛЕЖКА] 
Повечето проблеми с двигателите с вътрешно горене са причинени, пряко или непряко, от 
използваното гориво. Бъдете внимателни да не смесите бензин с масло за 4-тактови двигатели. 

 
МАСЛО ЗА ВЕРИГАТА 
Използвайте моторно масло SAE#10W-30 като всесезонно или SAE#30 ~ 
#40 като лятно и SAE#20 като зимно. 
 
[ЗАБЕЛЕЖКА] 
Не използвайте замърсено или преработено масло, защото това ще 
повреди маслената помпа. 
 
 

7. РАБОТА С ДВИГАТЕЛЯ 

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 

1. Напълнете горивния и маслен резервоар и добре затворете капачките 
им (F7). 

2. Превключете бутона на позиция "I" (F8). 
3. Докато държите спусъка за регулиране на оборотите, заедно с 

блокировката му, натиснете бутона за застопоряване на спусъка. Така 
спусъкът ще остане на позиция за стартиране на двигателя, дори и 
след като го пуснете (F9). 
 

(1) Масло за веригата 
(2) Гориво 
(3) Бутон 
(4) Бутон за застопоряване на спусъка 
(5) Спусък за регулиране 
(6) Блокировка на спусъка 
(7) Смукач 

 
4. Издърпайте смукача до позиция „затворено“ (F10). 

 
[ЗАБЕЛЕЖКА] 
Когато рестартирате двигателя непосредствено след неговото спиране, 
оставете смукача на позиция „отворено“. 
 
5. Дръжте машината стабилно на земята и издърпайте рязко въжето на 

стартера (F11). 
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[ВНИМАНИЕ] 
Не стартирайте двигателя, докато държите машината във въздуха с едната ръка. 
Машината може да докосне тялото ви. Това е много опасно. 
 
6. Ако двигателят е стартирал за малко, върнете смукача и отново дръпнете въжето на 

стартера, за да запалите двигателя. 
7. Оставете двигателят да загрее за известно време, като държите спусъка леко натиснат. 
 
[ВНИМАНИЕ] 
Пазете се от веригата, защото при стартиране на двигателя тя ще се завърти. 
 
 

ПРОВЕРКА СМАЗВАНЕТО НА ВЕРИГАТА 

След като стартирате двигателя, пуснете веригата да се върти със 
средни обороти и проверете дали маслото се разпръсква, както е 
показано на (F12). 
 

(1) Масло за веригата 
 

Притокът на масло може да се регулира с помощта на отвертка и винта, 
който се намира в долната част на съединителя. Регулирайте притока 
на масло в зависимост от работните условия (F13). 
 

(1) Регулатор на притока на масло 
 

[ЗАБЕЛЕЖКА] 
Резервоарът с масло трябва да се изпразва за приблизително същото 
време, за което се изпразва и горивният резервоар. Не забравяйте да 
напълните и масления резервоар при напълване на горивния. 

 

РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОРА (F14) 

Карбураторът е фабрично регулиран, но може да се нуждае от фина настройка поради промяна 
на работните условия. Преди да регулирате карбуратора, уверете се, че предоставените 
въздушни и горивни филтри са чисти, както и че разполагате с правилно приготвена горивна 
смес. Следвайте долните стъпки при регулиране: 
 
[ЗАБЕЛЕЖКА] 
Регулирането на карбуратора трябва да стане с монтирана шина и верига. 
 
1. Спрете двигателя и завийте жигльорите H и L докрай. Не пренатягайте. След което ги 

развийте, като направите следния брой обороти. 
H жигльор: 1 ¼   
L жигльор: 1 ¼   

2. Стартирайте двигателя и го оставете на средни обороти, за да загрее. 
3. Завъртете жигльора L бавно по часовниковата стрелка докато оборотите на празен ход 

станат максимални, след което върнете жигльора четвърт оборот назад. 
4. Завъртете винта за регулиране на оборотите на празен ход (T) обратно на часовниковата 

стрелка докато веригата спре да се движи. Ако оборотите на празен ход са твърде ниски, 
завъртете винта по часовниковата стрелка. 

5. Направете тестово рязане и регулирайте жигльора Н, като се стремите за максимална 
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мощност на рязане, а не за максимални обороти. 
(1) L жигльор 
(2) H жигльор 
(3) Винт за регулиране на оборотите на празен ход. 

 

МЕХАНИЗЪМ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КАРБУРАТОРА 

Употребата на машината при температури 0-5°C и висока влажност 
може да причини обледеняване в карбуратора, което ще причини 
спадане на мощността или неравномерна работа на двигателя. Тази 
машина е оборудвана с вентилационен шлюз в задната част на капака на 
въздушния филтър, който вкарва топъл въздух в двигателя, като по този 
начин предотвратяване образуването на лед. При нормални условия на 
работа, машината трябва да се използва в нормален режим, т.е. в 
конфигурацията която е била при покупката й. Когато има възможност 
за обледеняване на карбуратора, преди работа машината трябва да се 
конфигурира в режим против замръзване. (F15). 

 

СМЯНА НА РЕЖИМА НА РАБОТА (F15) 

1. Превключете бутона на двигателя, за да го спрете. 
2. Демонтирайте капака на въздушния филтър от капака на двигателя. 
3. Разхлабете винтовете и демонтирайте екрана в задната част на капака на филтъра. 
4. Монтирайте екрана, като дясната му страна да отиде отляво, така че пластината против 

замръзване да е отдясно. Монтирайте капака обратно. 
(1) Капак на въздушния филтър 
(2) Пластина против замръзване 
(3) Винт 
(4) Нормален работен режим 
(5) Режим против замръзване 
(6) Екран 

 

[ВНИМАНИЕ] 

Употребата на машината в режим против замръзване дори и след повишаване на температурата 
на околната среда може да причини затруднения при стартиране и неравномерна работа на 
двигателя. Затова винаги връщайте нормалния режим на работа на машината, ако опасността 
от замръзване е изчезнала. 
Когато използвате машината в режим против замръзване, често проверявайте екрана на капака 
и го пазете чист от стърготини и прах. 
 

СПИРАЧКА НА ВЕРИГАТА 

Тази машина е оборудвана с автоматична спирачка на веригата в 
случай на обратен удар. Спирачката автоматично се задейства от 
инерционната сила, която действа на тежестта, вградена в 
предния защитен екран. Спирачката може да се задейства и 
ръчно, като преместите предния защитен екран напред (F16). За 
да освободите спирачката, дръпнете екрана назад към предната 
дръжка, докато чуете щракване. 
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[ВНИМАНИЕ] 
Уверете се, че спирачката работи нормално при всекидневната 
проверка на машината. 
Как да проверите спирачката: 

(1) Спрете двигателя. 
(2) Докато държите машината в хоризонтално положение, 

пуснете предната дръжка и оставете върха на шината да се 
удари в парче дърво или дънер. Спирачката трябва 
автоматично да се задейства. Имайте предвид, че 
спирачката се задейства в зависимост от големината на 
инерционната сила, която пък зависи от дължината на шината (F17).  

 
В случай, че спирачката не е ефективна, обърнете се към сервизния център за проверка и 
ремонт. Когато спирачката се задейства по време на работа, незабавно си махнете пръстите от 
спусъка за регулирана на оборотите на двигателя и го оставете да работи на празен ход. 
 
 

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 

1. Отпуснете спусъка и оставете двигателя да работи няколко 
минути на празен ход. 

2. Превключете бутона на позиция "0" (STOP) (F18). 
(1) Бутон 

 
 

8. РЯЗАНЕ НА ДЪРВА 

[ВНИМАНИЕ] 

 Преди да продължите с работата, моля, прочетете секцията „ВАЖНИ МЕРКИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ“. Препоръчително е първо да се упражните с по-лесни разрези. Така ще 
добиете опит с машината. 

 Винаги спазвайте инструкциите за безопасност. Тази машина трябва да се използва само за 
рязане на дърва. Забранено е рязането на други материали. Вибрациите и силата на 
обратния удар зависят от вида материал, който режете. Не използвайте резачката като лост 
за повдигане, преместване или разделяне на предмети. Не я монтирайте върху стойки и 
други подобни. Забранява се монтирането на инструменти и аксесоари към машината, 
които не са препоръчани от производителя. 

 Не е необходимо да използвате сила по време на рязане. Прилагайте само малък натиск 
върху машината, докато двигателят работи на максимални обороти. 

 Ако веригата се заклини в разреза, не се опитвайте да я издърпате. Използвайте клин или 
лост, за да разтворите разреза и да освободите веригата. 

 

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ОБРАТЕН УДАР (F19) 

 Машината е оборудвана със спирачка на веригата, която ще я спре 
в случай на обратен удар. Винаги проверявайте спирачката преди 
работа, като оставите двигателя да работи на максимални обороти 
за 1-2 секунди и натиснете предния защитен екран напред. 
Веригата трябва да спре незабавно, докато двигателят е работил 
на максимални обороти. Ако веригата спира бавно или не спира 
изобщо, подменете лентата на спирачката и барабана на 
съединителя преди да продължите работа. 

 Изключително важно е спирачката да бъде проверявана преди 



_Български_  
 

всяка употреба, както и веригата да бъде добре заточена, за да се намали възможността за 
възникване на обратен удар. Демонтирането на предпазните устройства, неправилната 
поддръжка или неправилната подмяна на шината и веригата увеличават риска от 
възникване на инциденти и наранявания в следствие от обратен удар. 

 

ПОВАЛЯНЕ НА ДЪРВО (F20) 

1. Определете посоката на падане на дървото, като вземете 
предвид вятъра, наклона на дървото, мястото на тежките 
клони, лесната работа след повалянето и други фактори. 

2. Докато разчиствате работната зона, подсигурете си лесен и 
бърз път за отстъпление. 

3. Направете клиновиден разрез на 1/3 от дълбочината на 
дървото от страната, на където искате то да падне. 

4. Направете прав разрез от другата страна на дървото, малко по-
високо от клиновидния разрез. 

 

[ВНИМАНИЕ] 
Когато поваляте дърво, предупредете околните работници за опасността. 

(1) Клиновиден разрез 
(2) Прав разрез 
(3) Посока на падане 

 

ОТРЯЗВАНЕ НА КЛОНИТЕ И НАРЯЗВАНЕ НА ТРУПИ 

[ВНИМАНИЕ] 
 Винаги си подсигурявайте стабилна повърхност, където да стъпвате. 

Не стойте върху трупата. 
 Винаги знайте, че трупата може да се търколи. Особено, когато 

работите на склонове. Винаги стойте на склона над трупата.  
 Следвайте инструкциите във „ВАЖНИ МЕРКИ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ“, за да предотвратите обратен удар.  
 
Преди да започнете работа, проверете посоката на огъване на трупата, 
която ще режете. Винаги завършвайте разреза от външната страна на 
огъването, за да предотвратите заклинване на веригата.  
 
Трупа, лежаща на земята (F21). Направете разрез на половината, след 
което обърнете трупата и довършете разреза от другата страна.  
Трупа, която е над земята (F22).  
В зона A: Направете разрез отдолу нагоре на 1/3 от дълбочината и 
довършете разреза от горе надолу.  
В зона B: Направете разрез отгоре надолу на 1/3 от дълбочината и 
довършете разреза отдолу. 
Отрязване на клони на повалено дърво (F23): Първо проверете на 
къде е огънат клонът. След което започнете разреза от вътрешната 
страна на огъването и завършете, като правите разрез от външната 
страна. 
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[ВНИМАНИЕ] 
Пазете се клонът да не се върне и да ви удари. 
 
Окастряне на изправено дърво (F24): Направете разрез отдолу нагоре, след което направете 
друг отгоре надолу. 

 

[ВНИМАНИЕ] 
 Никога не използвайте стълби и не стойте на нестабилни повърхности. 
 Не се пресягайте. 
 Не режете над рамото си. 
 Винаги дръжте машината с две ръце. 
 
 

9. ПОДДРЪЖКА 

[ВНИМАНИЕ] 
Преди почистване, проверка или ремонт, уверете се, че двигателят е 
спрян и е изстинал. Изключете кабела на запалителната свещ, за да 
предотвратите инцидентно стартиране. 

 

ПОДДРЪЖКА СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА 

1. Въздушен филтър 
Прахта от филтъра може да се почисти, като го ударите внимателно от 
някаква твърда повърхност. За да почистите прахта от мрежите, 
разделете филтъра на две части и го изчеткайте с четка и малко бензин. 
Ако използвате въздух под налягане, насочете струята отвътре навън 
(F25). 

 

2. Отвор за смазване на веригата 
Демонтирайте шината и проверете отвора за запушване (F26). 
 
3. Шина 
Докато шината е демонтирана, почистете прахта от улея и отвора за 
смазване (F27). Смажете зъбното колело на върха на шината с грес от 
отвора за смазване (F28). 
 

(1) Отвор за смазване 
(2) Отвор за смазване с грес 
(3) Зъбно колело 

 
4. Други 
Проверете за теч на гориво и разхлабени гайки и болтове, както и за 
повреди на главните компоненти, особено на сглобките на дръжките и 
шината. Ако откриете някакви дефекти, вземете мерки за тяхното 
отстраняване, преди да използвате машината отново. 
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ПЕРИОДИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧАСТИТЕ  

Охладителните ребра на цилиндъра 

Наслоената прах между ребрата на цилиндъра може да причини прегряване на двигателя. 
Периодично проверявайте и почиствайте ребрата, като преди това махнете въздушния филтър 
и капака над двигателя. Когато монтирате обратно капака, уверете се, че кабелите и 
уплътненията са добре поставени на мястото им (F29). 

 

[ЗАБЕЛЕЖКА] 
Непременно запушете всмукателния отвор на двигателя. 

 

Запалителна свещ (F30) 

Почистете електродите на свещта с помощта на телена четка и ако е необходимо коригирайте 
хлабината между тях на 0.65мм. 

Зъбно колело (F31) 

Проверете зъбното колело за пукнатини или износване в зоната на контакта с веригата. Ако 
откриете дефект, подменете колелото с ново. Никога не слагайте нова верига върху износено 
зъбно колело, или износена верига върху ново колело. 
 

(1) Зъбно колело 
(2) Иглен лагер 
(3) Барабан на съединителя 
(4) Дистанционна втулка 
(5) Обувка на съединителя 

 

Горивен филтър 

Разглобете филтъра и го измийте с бензин, или го подменете с нов. 
 

Маслен филтър 

Разглобете филтъра и го измийте с бензин, или го подменете с нов. 
 

Предни и задни тампони 

Подменете тампоните ако има разлепени части или пукнатини по гумените елементи. 
 
 

10. ПОДДРЪЖКА НА ВЕРИГАТА И ШИНАТА 

ВЕРИГА 

[ВНИМАНИЕ] 
От изключително значение за безопасността и нормалната работа на машината веригата да е 
добре заточена. 
Веригата има нужда от заточване, когато: 

 Триците стават на ситен прах. 
 Прилагате голяма сила, за да режете. 
 Разрезът не е прав. 
 Вибрациите се увеличават. 
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 Разходът на гориво се увеличи. 
 

Стандарт за заточване на вериги: 

[ВНИМАНИЕ] 
Винаги носете предпазни ръкавици. 
 
Преди заточване: 

 Уверете се, че веригата е хваната добре. 
 Уверете се, че двигателят не работи. 
 Използвайте кръгла пила с подходящия размер за вашата верига. 

 
Тип верига: 21VB 
Размер на пилата: 3/16 инча (4.76мм) 
 
Поставете пилата върху резеца и натиснете напред. Дръжте пилата, 
както е показано на (F32). 
След като заточите резеца, проверете дълбочината и я коригирайте, ако 
е необходимо, както е показано на (F33). 

 

[ВНИМАНИЕ] 
Предният ръб на резеца трябва да е със закръгление, за да се намали 
възможността за обратен удар или счупване на елемента от веригата. 
 

(1) Подходящ шаблон за дълбочина 
(2) Направете предния ръб със закръгление 
(3) Стандарт за дълбочина 

 
Уверете се, че всички резци имат еднакви дължини и ъгли, както е 
показано на (F34). 
 

(4) Дължина на резеца 
(5) Ъгъл на заточване 
(6) Ъгъл на страницата 
(7) Ъгъл на рязане 

 

ШИНА 

 Обърнете шината, за да не се получават частични износвания. 
 Улеят на шината винаги трябва да е правоъгълен. Проверявайте 

улея за износване. Подпрете линия до страничната част на шината 
и резеца. Ако има пространство между линията и шината, улеят 
не е износен. В противен случай шината е износена. Подменете 
шината с нова (F35). 
 
(1) Линия 
(2) Има пространство 
(3) Няма пространство 
(4) Наклон на веригата 
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11. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Модел на машината ES-4545-A 

Тегло (без шината и веригата) 6.0 кг 

Размери (без шината и веригата) 410x235x265 мм 

Гориво Смес (Бензин : Масло за 2-такт. ДВГ - 25:1) 

Обем на горивния резервоар 550 мл 

Масло за веригата Моторно масло SAE#10W-30 

Обем на масления резервоар 260 мл  

Обем на двигателя 45 см3  

Максимална мощност 2.28 kW / 7500 об/мин 

Макс. обороти на ДВГ с шината и веригата 10000 об/мин  

Макс. обороти на празен ход 2800 об/мин 

Максимална дължина на рязане 49 cm  

Налягане на звука 85 dB(A) 

Сила на звука 114 dB(A) 

Ускорение
Предна дръжка: a = 9.36 m/s2 

Задна дръжка: a = 9.22 m/s2 

Задвижващо зъбно колело 7Tx0.325  

Тип верига K2  

Стъпка на веригата 0.325 инча 

Размер на веригата 0.058 инча 

Вид шина Със зъбно колело 

Размер на шината 18, 20, 22 инча 

Мазилна система за веригата Автоматична помпа с регулиране 
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Бензопила 

ES-4545-A 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Инструкция содержит информацию, требующую соблюдения в целях предупреждения   
серьезных травм при использовании прибора. По этой причине необходимо внимательно 
прочесть всю инструкцию и сохранить ее.  

 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ О ТИПАХ ОПАСНОСТИ В ИНСТРУКЦИИ  

 
[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 
Эта отметка означает, что инструкции необходимо соблюдать, чтобы предотвратить 
происхождение несчастных случаев, которые могут повлечь тяжелые травмы и даже смерть.  
 
[ВАЖНО] 
Это отметка означает, что инструкции должны быть соблюдены, чтобы предотвратить 
механические повреждения, падение или какие-либо другие повреждения.  
 
[ПРИМЕЧАНИЕ] 
Это отметка акцентирует внимание на требованиях, которые обычно соблюдаются в 
использовании данной продукции.  
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1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

1. Защитный щиток 
2. Кнопка стартера 
3. Воздушный фильтр 
4. Рукоятка 
5. Блокировка рычага управления  

Двигателем 
6. Задняя рукоятка 
7. Регулятор воздушной заслонки 
8. Кнопка управления воздушной 

 заслонки 
9. Переключатель двигателя 
10. Топливный бак 
11. Масляный бак 
12. Передняя рукоятка 
13. Пильная цепь 
14. Шина цепной пилы 

 
 
[ВАЖНО] 
 
2. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА НА ПРИБОРЕ 

 

(1) Прочитайте инструкцию по  

эксплуатации перед использованием.  

(2) Оденьте защиту для головы, органов слуха и зрения! 

 

(3) Используйте две руки при эксплуатации бензопилы!  

 

(4) Предупреждение! Сильная отдача!  

 

(5) Предупреждение/Внимание! 

 

Если предупредительную маркировку невозможно прочесть, то вам необходимо связаться с 
дилером, у которого вы приобрели прибор, чтобы  восстановить маркировку(и) на прежнем 
месте(ах).   

 
[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 

Никогда не реконструируйте прибор. Гарантия будет утрачена, если вы попытаетесь 
реконструировать прибор, или не будете соблюдать правила эксплуатации, указанные в 
инструкции. 
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3. ЗНАЧЕНИЯ НА БЕНЗОПИЛЕ 

Для безопасной работы и хранения на поверхности прибора расположены символы. Обратите 
внимание на символы, чтобы не допустить ошибку и не перепутать их.  

(a) Место заправки "ГОРЮЧЕЕ".  
Расположение: на крышке топливного бака. 

(b) Место для заливки масла "МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ".  
Расположение: на крышке масляного бака. 

(c) Установите  переключатель  в положение «0»,  двигатель 
остановится немедленно.  
Расположение:  В  левой  задней части корпуса двигателя. 

(d) Определение воздушной заслонки.  
Расположение: с правой стороны корпуса в районе задней рукоятки.  

(e) Определение масла с помощью регулирования винта.  
"MIN" направление  - снижение подачи масла.  
"MAX" направление – увеличение подачи масла. 
Расположение: в нижней части.  

(f) Винт  с  индексом «H»  предназначен для  регулировки  
максимальных оборотов.  
Винт  с  индексом «L»  предназначен для  регулировки  минимальных 
оборотов.  
Винт  с  индексом «Т»  предназначен для регулировки холостых 
оборотов. 
Расположение:  С  левой  стороны корпуса в районе задней рукоятки.   
 
 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЛЫ 

a) Внимательно прочитайте всю инструкцию, для полного понимания 
принципа работы прибора.  

b) Никогда не пытайтесь использовать бензопилу под влиянием алкоголя, 
лекарств, в сонном состоянии, а также при ощущении слабости или каких-
либо признаков недомогания, которые могут подвергнуть ваше здоровье 
безопасности при эксплуатации прибора.  

c) Избегайте включения двигателя внутри помещения. Выхлопные газы 
выделяют угарный газ. 

d) Никогда не используйте прибор в случаях описанных ниже: 

 Если земля скользкая или невозможно занять устойчивое 
положение по каким-либо причинам.  

 Ночью,  в туманную погоду, а также при невозможности нормальной видимости и 
правильной оценке окружающего пространства.   

 Во время дождя, шторма, молнии, сильного ветра и других неблагоприятных 
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погодных условий для работы.  

e) Перед первым использованием бензопилы научитесь обращаться с прибором, обратившись 
к квалифицированному специалисту.  

f) Нехватка сна, физическое истощение, низкая концентрация внимания могут привести к 
несчастному случаю и травмам. Ограничьте время непрерывной работы до 10 минут, а 
время отдыха должно составлять от 10 до 20 минут. Также старайтесь суммарно работать 
пилой не более двух часов в день.    

g) Убедитесь, что инструкция по эксплуатации всегда под рукой, чтобы при необходимости 
найти ответы на возникшие по ходу работы вопросы. Помните, что необходимо 
сопровождать инструкцией прибор в случае передачи третьим лицам, 
дарения или продажи бензопилы.   

h) Никогда не позволяйте детям и людям, которые не в состоянии понять 
принцип работы прибора, использовать его. 

 

РАБОЧАЯ ЭКИПИРОВКА И ОДЕЖДА 
При использовании прибора необходимо использовать специальную экипировку и одежду: 

1. Шлем. 
2. Защитная маска для лица. 
3. Плотные рабочие перчатки. 
4. Ботинки с нескользящей подошвой. 
5. Ушная защита. 

Также при Вас должны быть: 
1. Идущие в комплекте инструменты и инструкция. 
2. Топливо и масло, хранящееся в надлежащем виде.  
3. Предметы необходимые для обозначения области 

вашей работы (веревка, предупредительные знаки). 
4. Свисток (для привлечения внимания или для 

чрезвычайной ситуации). 
5. Топор или пила (для преодоления препятствий). 

 

Никогда не используйте бензопилу в широких штанах, сандалиях или босиком.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СМЕШИВАНИИ ВИДОВ ТОПЛИВА 

a) Двигатель данного прибора разработан для использования на различных видах топлива, 
которые являются легковоспламеняющимися.  Никогда не храните канистры с топливом 
или заполненный топливный бак в местах, где есть плита, камин, электрокамин и другие 
источники тепла и огня, которые могут стать причиной пожара.  

b) Курение во время использования пилы или возле прибора с заполненным 
баком представляет серьезную опасность. 

c) Перед повторным заполнением топливного бака обратите внимание, чтобы 
рядом не было предметов, которые могут вызвать искру или воспламенение.  

d) Если во время дозаправки вы разольете какое-либо количество топлива, то 
необходимо его вытереть тканью перед тем, как включить двигатель.   

e) После заправки закрутите бак крышкой и переместите бензопилу на расстояние не менее 
трех метров от места заправки, после чего можете снова запустить двигатель.  



_Русский_  
 

 

 

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 

 Проверьте место, на котором собираетесь работать, на наличие режущих предметов и 
уберите их, если они будут присутствовать.  

 Не начинайте спиливать до тех пор, пока не освободите рабочее место, и не создадите 
достаточное пространство для того, чтобы отойти во время падения дерева. 

 Будьте предельно внимательны, чтобы не оказались случайные люди или животные на 
расстоянии менее 2,5 метров от спиливаемого объекта.  

 Проверяйте каждый раз прибор на наличие поврежденных или утерянных деталей. Никогда 
не используйте прибор при наличии каких-либо повреждений или отсутствия деталей.  

 

ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ 

 Всегда при использовании бензопилы находитесь в устойчивом положении. Используйте 
ручки прибора, твердо обхватив их пальцами рук.   

 Все части тела должны находиться на расстоянии от прибора во время запуска двигателя. 
 Перед запуском пилы убедитесь, что прибор не контактирует с какими-либо предметами. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 Руки должны быть сухими, чистыми, без остатков масла или топлива.  
 Никогда не касайтесь глушителя, свечи зажигания двигателя во время 

работы или сразу после ее окончания. Так как это может привести к 
серьезным ожогам или электрическому шоку. 

 Будьте предельно осторожны, спиливая тонкие веки деревьев, так как они 
могут отлететь в вашу сторону при срезании, что приведет к временной 
потере баланса. 

 Всегда проверяйте дерево на наличие сухих веток, которые могут на вас 
упасть во время спила.  

 Всегда отключайте двигатель прибора перед тем, как положить его на 
землю.  

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТДАЧЕ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕНЗОПИЛЫ  
[ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ] 

Отдача  является  следствием  касания  конца шины  с цепью каких-либо  предметов,  а  также  
зажима  шины  в распиливаемой древесине  в процессе распиловки. Касание конца шины 
посторонних предметов будет приводить к ее резкому  перемещению (броску)  вверх  и  назад  
в  сторону работающего  оператора.  Зажим  шины  с  цепью  вдоль  ее верхней  части  будет  
приводить  к  резкому  перемещению корпуса  бензопилы  в  сторону  работающего  оператора.  
Любая  из  этих  причин  может  приводить  к  потере управления бензопилой и устойчивости 
оператора, а также к серьезным травмам окружающих.  

При  работе  с  бензопилой  не  следует  безоговорочно полагаться  только  на  действие  
встроенных  систем блокировки  и  устройств  обеспечения  безопасности. В процессе работы с 
бензопилой необходимо быть предельно внимательным  и  осторожным  и,  по  возможности,  
не допускать  возникновения  любых  опасных  ситуаций, которые могут приводить к 
непредвиденным последствиям в т.ч. получению травм. 
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1. Знание основных мер безопасности об отдаче позволит избежать неожиданности. 
Неожиданность часто приводит к несчастным случаям.   

2. Во время использования пилы крепко держите прибор обеими руками, правой заднюю 
ручку, а левой – переднюю. Устойчивое положение позволит контролировать процесс и 
избежать обратной отдачи во время работы. 

3. Убедитесь, что ничего не мешает распилу выбранного объекта.   
4. Спиливайте на высокой скорости работы двигателя.  
5. Не спиливайте выше уровня своего плеча.  
6. Соблюдайте рекомендации, изложенные в инструкции для бензопилы.  
7. Используйте шины, рекомендованные только производителем.  

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Чтобы содержать прибор в надлежащем состоянии, его необходимо регулярно проверять на 
наличие неисправностей и повреждений, как описано в инструкции. 

 Всегда отключайте двигатель перед тем, как заменять детали или проверять прибор.   
 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 

Металлические детали достигают высоких температур сразу после 
окончания работы двигателя.  
 Строго соблюдайте требования по обслуживанию, указанные в 

инструкции по эксплуатации.   

 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

 Всегда отключайте двигатель перед тем, как переносить прибор и держите на безопасном 
расстоянии от вашего тела.  
 
 

5. УСТАНОВКА ШИНЫ И ЦЕПИ 

Стандартный пакет состоит из деталей, показанных на рисунке (F1). 
 
(1) Блок питания 
(2) Защита шины 
(3) Шина 
(4) Цепь 
(5) Свечной ключ 
(6) Отвертка для регулирования карбюратора 
(7) Крепежные винты 

 

Откройте коробку и установите шину и цепь, присоединив их к блоку питания, как описано ниже: 
 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 
У шины очень острые края.  Используйте плотные перчатки для защиты.  
1. Потяните защиту  по направлению к передней ручке, чтобы проверить, что цепной тормоз 

не включен.  
2. Ослабьте болты и снимите покрытие цепи.  
3. Наденьте  цепь  на  ведущую  звездочку  механизма привода,  а  затем  растяните  цепь  

вдоль шины,  надев  ее  на переднюю  часть  со  звездочкой. Установите шину  с цепью на 
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направляющие шпильки шины. 
4. Отрегулируйте положение натяжителя цепи, используя  винт регулировки расположенный  

на  крышке  тормоза  цепи,  таким  образом, чтобы натяжитель совпал с нижним отверстием 
в шине. (F2). 
 
 
 
(8) Отверстие 
(9) Винт натяжного устройства 
(10) Покрытие цепи 

 
[ПРИМЕЧАНИЕ] 
Будьте внимательны, выберите правильное направление пильной 
цепи  (F3). 

(1) Направление движения 

 
5. Подгоните покрытие цепи к блоку питания и закрепите 

болтами.  
6. Держа край шины, настройте натянутость цепи с помощью натяжного устройства до 

касания нижней части ограждения шины (F4). 
7. Закрутите плотно болты. Затем проверьте движение и натяжение цепи, вращая ее вручную.   

В случае необходимости отрегулируйте на покрытии цепи.  
8. Затяните болты натяжного устройства.  

(2) Ослабить 
(3) Затянуть 
(4) Натягивающий болт 

 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

Установленная новая цепь в первые часы работы  будет  
растягиваться.  Необходимо  периодически проверять  и  регулировать  ее  натяжение,  всегда 
поддерживая  цепь  в  натянутом  состоянии,  т.к. продолжительная  работа  бензопилы  с  
ослабленной  цепью будет  приводить  к  повышенному  износу шины  и  цепи  и выходу их из 
строя. 
 

6. ТОПЛИВНАЯ  СМЕСЬ  ДЛЯ  ДВИГАТЕЛЯ МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ ЦЕПИ.  

ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ. 

 

Регулярно смешивайте топливо и качественное масло для 2-такного 
двигателя. 

Рекомендуемый уровень смешивания: 

Состояние Топливо : 
Масло 

до 20 часов 
использования 

20:1 

более 20 часов 
использования 

25:1 
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25:1 Таблица смесей 

Топливо, 
литры 

1 2 3 4 5 

2-тактное 
масло, мл 

40 80 120 160 200 

 
[ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ] 
 Избегайте открытого огня в местах, где находится или храниться топливо.  
 Смешивайте и храните только в специальных контейнерах для топлива.  
 
[ПРИМЕЧАНИЕ] 
Большинство проблем с двигателем возникает из-за использования топлива. Будьте 
осторожны, и не смешивайте масло для 4-тактных двигателей.  
 

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ 
Используйте масло для двигателя SAE#10W-30 круглый год или SAE#30 ~ #40 летом и 
SAE#20 зимой. 
 
[ПРИМЕЧАНИЕ] 
Не используйте масло низкого качества, оно может повредить насос для масла.  
 
 

7. РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

1. Залейте  топливную  смесь  в  топливный бак и масло для цепи  в  
масляный  бак  соответственно  и  плотно  закрути 
крышки баков.  (F7). 

2. Переключатель установите в позиции  "I" (F8). 
3. Вытяните кнопку воздушной заслонки. Заслонка  будет  находиться  в  

положении «Закрыто»,  а  рычаг газа будет установлен в стартовое 
положение (F9). 
 

 

(1) Крышка масляного бака системы смазки цепи 
(2) Топливо 
(3) Выключатель зажигания 
(4) Фиксатор рычага газа 
(5) Рычаг газа 
(6) Фиксатор рычага газа 
(7) Кнопка управления воздушной заслонки 

 
4. Надежно  удерживая  бензопилу  на  поверхности  земли резко  

потяните  за  ручку  троса  стартера  (F10). 
 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 
Перезапуская двигатель сразу после остановки, оставляйте кнопку 
управления воздушной заслонки в открытой позиции.  
 
5. Надежно  удерживая  бензопилу  на  поверхности  земли, резко 

потяните  за  ручку  троса  стартера (F11). 
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[ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ] 
Для  предотвращения получения  травм  запрещается  запускать  двигатель, удерживая 
бензопилу навесу. Это очень опасно. 
 

6. При  появлении  признаков  запуска  двигателя  утопите кнопку  управления  воздушной  
заслонкой,  и  вновь  резко  потяните  за  ручку  трос стартера для того, чтобы запустить 
двигатель. 

7. Прогрейте  двигатель  при  слегка  вытянутой  кнопке  воздушной заслонки. 
 
[ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ] 
Цепь должна быть чистой, так как начинает вращаться после запуска двигателя.  
 
 
 
 

ПРОВЕРКА ПОДАЧИ СМАЗКИ 

После старта двигателя, включите цепь на средней скорости и 
посмотрите разбрызгивается ли смазка цепи так, как это показано на 
рисунке (F12). 
 

(1) Смазка цепи 
 

Для изменения потока смазки необходимо вставить отвёртку в 
отверстие на днище со стороны сцепления. Настроить согласно вашим 
рабочим условиям (F13). 
 

(1) Настройка 
 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 
Резервуар со смазкой должен стать почти пустым к тому времени, 
когда топливо израсходуется. Убедитесь, что снова наполнили 
резервуар для смазки каждый раз когда заправляете горючим 
устройство. 

 

НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА (F14) 

Карбюратор двигателя отрегулирован на  заводе, но в ходе эксплуатации бензопилы в 
соответствии с конкретными условиями работы может потребоваться его незначительная 
дополнительная регулировка. Перед настройкой карбюратора убедитесь, что установили 
чистые воздушные/топливные фильтры и новое, должным образом смешанное топливо. При 
настройке следуйте следующим шагам: 
 
[ПРИМЕЧАНИЕ] 
Убедитесь, что настраиваете карбюратор с закреплённой шиной цепи. 
 
1. Остановите двигатель и закрутите оба H и L винта до их остановки. Не зажимайте насилу. 

Затем открутите их на начальное число оборотов показанных ниже. 
Винт H: 1 ¼   
Винт L: 1 ¼   

2. Запустите двигатель и дайте ему возможность прогреться на половине мощности. 
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3. Медленно поворачивайте L винт по часовой стрелке пока не найдёте позицию где скорость 
на холостом ходу будет максимальной, затем поверните винт обратно против часовой 
стрелки на (1/4) оборота. 

4. Поверните винт холостого хода (T) против часовой стрелки до остановки цепной пилы. 
Если скорость холостого хода слишком мала, поверните винт по часовой стрелке. 

5. Сделайте тестовый распил и настройте винт H для лучшей режущей силы, но не на 
максимальной скорости. 

(1) Винт L 
(2) Винт H 
(3) Винт регулировки холостого хода 

 

МЕХАНИЗМ ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ КАРБЮРАТОРА 

Эксплуатация цепной пилы при температуре 0-5°C и высокой 
влажности может привести к формированию льда внутри карбюратора, 
а это в свою очередь может привести к потере мощности двигателя и 
скажется на качестве его работы. Двигатель бензопилы имеет 
вентиляционное отверстие с правой стороны кожуха цилиндра 
позволяющего проходить  тёплому воздуху через двигатель и 
исключать образование льда. Карбюратор поставляемой с фирмы-
производителя бензопилы отрегулирован для использования в теплое 
время года. Однако в случае возможного обледенения необходимо 
перенастроить систему подачи воздуха в карбюратор (F15). 

 

КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (F15) 

1. Установите  выключатель  зажигания  в  положение «Выключено». 
2. Извлеките воздухоочиститель из кожуха цилиндра. 
3. Ослабьте винты и извлеките заслонку из задней части воздухоочистителя. 

(1) Воздухоочиститель 
(2) Анти-обледенительная пластина 
(3) Винт 
(4) Нормальный режим эксплуатации 
(5) Режим анти-обледенения 
(6) Заслонка 

 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 

Эксплуатация бензопилы в анти-обледенительном режиме при повышении окружающей 
температуры не рекомендуется, поскольку приведёт к трудности запуска двигателя или 
падению его мощности и уменьшении оборотов. Поэтому следует произвести обратные 
действия и установить нормальный режим эксплуатации бензопилы с целью сохранения 
эффективности её работы. 
Используя бензопилу в режиме анти-обледенения. Часто проверяйте заслонку и держите её в 
чистоте от пыли. 
 

ТОРМОЗ ЦЕПИ 

Устройство оснащено автоматическим тормозом цепи, 
способным остановить движение цепи при обратном ударе во 
время процесса резки. Тормоз срабатывает автоматически при 
работе бензопилы в случае прикладывания усилия на 
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внутреннюю сторону защитного экрана. Также его можно включить вручную, надавив на 
защитный экран в сторону шины (F16). Для отключения тормоза потяните защитный экран к 
передней рукоятке до появления характерного щелчка. 

 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 
Ежедневно проверяйте работу тормоза цепи. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

(1) Остановите двигатель. 
(2) Удерживая пилу горизонтально, снимите руку с передней 

рукоятки и прижмите пилу к пню или куску дерева, при 
этом тормоз цепи должен сработать (F17).  

 
В случае если тормоз не сработает, обратитесь в сервисный центр 
для проверки и ремонта бензопилы. При срабатывании тормоза во 
время работы пилы немедленно снимите пальцы руки с рычага газа и обеспечьте работу 
двигателя на холостых оборотах. 
 
 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

1. Отпустите рычаг газа и дайте поработать двигателю на 
холостых оборотах. 

2. Переведите выключатель зажигания в положение "O" 
(STOP) (F18). 

(1) Выключатель зажигания 
 
 

8. ПИЛЕНИЕ 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 

 Перед  использованием бензопилы  внимательно  прочитайте  инструкцию  по 
эксплуатации  и  правила  техники  безопасности. Рекомендуется  для  тренировки  и  
получения  навыков начинать  с  простых  деревянных  материалов  или  стволов деревьев. 

 Всегда  соблюдайте  правила  техники безопасности.  Используйте  бензопилу  только  для  
резки деревянных материалов. Запрещается применять бензопилу для работы  с другими 
материалами,  т.к.  значения уровней вибрации и отдачи будут отличаться от  
рекомендуемых. Не используйте  бензопилу  в  качестве  инструмента  для подъема, 
передвижения или раскалывания обрабатываемых предметов.  Не  обрабатывайте  
бензопилой  пни. Запрещается навешивать на бензопилу не предусмотренные фирмой-
производителем аксессуары и приспособления. 

 При резке стволов деревьев не нажимайте сильно на пилу, лишь  слегка  прижимайте  ее  к  
дереву  на  максимальных оборотах двигателя. 

 Если шина бензопилы застряла в щели разреза, не пытайтесь извлечь ее силой, используйте 
кромки надпила или соответствующий рычаг. 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТДАЧИ ПИЛЫ  (F19) 

 Для  предотвращения  отдачи  бензопилы  используйте тормоз  и  
постоянно  проверяйте  его  работоспособность. Эффект  отдачи –  
это  резкое  неконтролируемое  движение вверх  и  назад  шины  
бензопилы  в  случае,  если  ее  конец соприкасается  с  каким-
либо  твердым  предметом.  Это может  привести  к  утере  
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контроля  над  бензопилой.  Если цепь  бензопилы  при  срабатывании  тормоза  не 
останавливается  сразу  или  останавливается  медленно, замените  тормоз  и  барабан  
сцепления.   

 Важно проверять  заточку  зубьев  цепи,  которая  также  может влиять  на  отдачу. Никогда  
не  пытайтесь  начинать  пропил концом  шины  пилы.  Пренебрежение  правилами  
техники безопасности  или  неправильная  замена  цепи  и  защитных устройств может 
привести к серьезным травмам. 

 

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ (F20) 

1. Определите  желаемое  направление  падения  дерева исходя  из  направления  ветра,  
наклона  дерева,  наличия окружающих  кустов  и  простоты  обработки  дерева  после 
падения. 

2. Произведите очистку пространства вокруг ствола дерева от  мешающей  поросли  и  
веток,  создав  нормальную  зону для удобного подхода к дереву. 

3. Сделайте  клиновидный  пропил  на  глубину  около 1/3 толщины  ствола  с  той  
стороны,  в  которую  должно падать дерево. 

4. Второй  горизонтальный  пропил  должен  быть  сделан  с противоположной стороны 
ствола и немного выше первого пропила.  

 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 
Перед  падением  дерева необходимо  предупредить  об  этом  всех  

находящихся  в рабочей зоне. 
(1) Notch cut – клиновидный пропил 
(2) Felling cut – горизонтальный пропил 
(3) Felling direction – направление падения дерева 

 

ОБРАБОТКА УПАВШИХ СТВОЛОВ 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 
 Всегда  занимайте,  работая  с пилой,  устойчивое  положение  и  не  

наступайте  на поваленный  ствол. 
 Помните,  что  ствол  дерева  может скатиться,  особенно  если  

работы  ведутся  на  склоне  или  
 вершине  холма.  Соблюдайте  инструкцию  по  правилам техники  

безопасности,  включая меры  по  предотвращению отдачи пилы. 
 Следуйте инструкциям в разделе "МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ", чтобы 

избежать отдачи пилы.    
 
Обрезка крупных сучьев производится  сначала  со  стороны  изгиба 
затем с противоположной стороны. Будьте осторожны при срезке 
сучьев и ветвей, которые могут отскакивать.  
 
Ствол, лежащий на земле (F21),  должен  быть  пропилен  наполовину  
с  одной стороны и затем с другой.  
Ствол, лежащий над землей (F22), должен быть пропилен снизу на 1/3 
в зоне А,  а  затем  сверху  до  конца.   
В  зоне  Б -  сначала  на 1/3 сверху, затем снизу до конца. 
Для  обработка  ветвей  лежащего  дерева (F23),  сначала  
производится  пропил сверху, а затем снизу.  
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[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 
Не  используйте  при  работ лестницу,  не  перегибайтесь,  всегда  занимайте  устойчивое 
положение. Держите бензопилу обеими руками. 
 
Для  обработка  ветвей  стоящего  дерева (F24),  сначала  производится  пропил снизу, а 
затем сверху.  

 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 
 Не используйте неустойчивую точку опоры.  
 Не выгибайтесь и не занимайте неудобную позицию. 
 Не используйте пилы выше своих плеч. 
 Держите бензопилу обеими руками. 
 
 
 
 

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 
Перед  очисткой,  проверкой ремонтом бензопилы убедитесь, что 
двигатель выключен и остыл.  Отсоедините  во  избежание  случайного  
запуска двигателя высоковольтный провод свечи зажигания. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ПОСЛЕ  КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Воздушный  фильтр 
Остатки  опилок  и  грязи  можно  удалить  постукиванием угла  
фильтрующего  элемента  о  твердую  поверхность. Разберите 
фильтрующий  элемент на две части и промойте их  в  бензине.  При  
использовании  сжатого  воздуха продувку  делайте  изнутри.  При  
обратном  монтаже фильтрующего  элемента  осторожно  их  
сдавливайте,  пока не услышите щелчок.  (F25). 

 

2. Система  смазки цепи   
Снимите шину и очистите от опилок систему смазки цепи (F26) 

 
3. Шина   

На  снятой  шине  очистите  паз  от  опилок  и  отверстие  для смазки 
передней звездочки(F27).   
Смажьте  носовую  часть  направляющей  звездочки  через отверстие 
для смазки передней звездочки (F28). 
 

(1) Oiling port – заправочное отверстие 
(2) Grease port – отверстие для смазки передней звездочки 
(3) Sprocket - звездочка 

 
4. Другие детали 
Проверьте  двигатель  на  наличие  возможных  утечек топлива,  исправность  основных  
частей,  надежность установки  рукоятки и  крепления шины. При  обнаружении дефектов  
обязательно  замените  неисправные  детали прежде, чем приступать к работе. 
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Рёбра охлаждения цилиндра 

Опилки, образующиеся в процессе работы бензопилы, забивают пространство между рёбрами 
охлаждения цилиндра двигателя, что может привести к его перегреву. Периодически 
проверяйте и очищайте рёбра охлаждения цилиндра двигателя после снятия кожуха двигателя 
и воздушного фильтра. При установке кожуха двигателя убедитесь в том, что электрические 
провода, идущие от выключателя зажигания, правильно легли в предназначенные для них 
места (F29). 

 

[ВНИМАНИЕ] 
Убедитесь, что входной патрубок для воздуха закрыт фильтром. 

 

Свеча зажигания (F30) 

Очистите электроды свечи зажигания щёткой, проверьте зазор между электродами. При 
необходимости установите зазор в 0,65 мм. 

Ведущая звёздочка (F31) 

Проверьте на наличие трещин и повышенный износ все детали, соприкасающиеся с приводом 
цепи. При необходимости и чрезмерном износе замените их. Никогда не используйте новую 
цепь и старую ведущую звёздочку или старую цепь и новую ведущую звёздочку. 
 

(1) Ведущая звёздочка 
(2) Игольчатый подшипник 
(3) Барабан сцепления 
(4) Прокладка 
(5) Кулачки сцепления 

 

Топливный фильтр 

Разберите фильтр и промойте его бензином, при необходимости замените. 
 

Масляный фильтр 

Разберите фильтр и промойте его бензином, при необходимости замените. 
 

Передний и задний виброгасители 

Замените если рабочие части стираются или треснула резиновая часть. 
 
 

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПИ И ШИНЫ 

ЦЕПЬ 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 
Для безопасной и надёжной работы бензопилы важно следить за заточкой зубьев пилы. 
Зубья цепи следует затачивать если: 

 Опилки становятся мелкими, как порошок. 
 При пилении требуется приложение значительных усилий. 
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 Разрез на дереве не носит прямого характера. 
 Увеличивается вибрация. 
 Увеличивается расход топлива. 

 

 [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] 
Перед работой надевайте защитные перчатки. 
 
Перед началом работы: 

 Убедитесь, что бензопила надёжно закреплена. 
 Убедитесь, что двигатель остановлен. 
 Используйте круглый напильник соответствующего диаметра. 

 
Тип цепи: 21VB 
Диаметр напильника: 3/16’’ (4.76мм) 
 
 

(1) Шаблон для проверки правильности заточки зуба 
(2) Выступ должен быть круглым 
(3) Стандартная глубина кромки 

 
Убедитесь, что каждый зуб цепи имеет ту же длину и угол как на 
рисунке (F34). 
 

(4) Длинна зуба цепи 
(5) Угол заточки 
(6) Угол наклона режущей кромки 
(7) Угол верхней кромки зуба 

 

ШИНА 

 Для предотвращения чрезмерного износа регулярно 
переставляйте шину. 

 Направляющий паз шины должен быть прямоугольным. 
Регулярно проверяйте износ паза шины. Для проверки 
применяйте специальный шаблон. Если имеется зазор между 
ними, то износ нормальный. Отсутствие зазора означает 
повышенный износ. В этом случае отремонтируйте или замените 
шину (F35). 
 
(1) Шаблон 
(2) Зазор 
(3) Отсутствие зазора 
(4) Прогиб цепи 
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11. СПЕЦИФИКАЦИИ 

Модель бензопилы ES-4545-A 

Масса (без шины и цепи) 6.0 кг 

Размеры (без шины и цепи) 410x235x265 мм 

Топливо Смесь (Топлива : 2-такный масло - 
25:1) 

Объем топливного бака 550мл 

Тип масла для смазки цепи Масло для двигателя SAE#10W-30 

Объем масляного бака 260 мл  

Объем двигателя 45 см3  

Максимальная мощность двигателя 2.28 kW / 7500 r.p.m. 

Максимальная скорость двигателя при спиле 10000 r.p.m.  

Максимальная скорость двигателя без спила 2800 r.p.m.  

Максимальная длина среза 49 см  

Уровень давления звука 85 dB(A) 

Уровень мощности звука 114 dB(A) 

Уровень ускорения
Передняя рукоятка: a = 9.36 m/s2 

Задняя рукоятка: a = 9.22 m/s2 

Звездочка 7Tx0.325  

Тип бензопилы K2  

Высота бензопилы 0.325 inch  

Ширина бензопилы 0.058 inch 

Тип шины Со звездочкой на конце 

Размер шины 18, 20, 22 inch  

Система подачи масла Автоматический насос с регулятором 
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Бензопила 

ES-4545-A 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ 

Інструкція містить інформацію, що вимагає дотримання з метою попередження   серйозних 
травм при використанні приладу. Із цієї причини необхідно уважно прочитати всю інструкцію й 
зберегти неї.  

ПРИМІТКИ ПРО ТИПИ НЕБЕЗПЕКИ В ІНСТРУКЦІЇ  

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

Ця оцінка означає, що інструкції необхідно дотримувати, щоб запобігти походженню 
нещасних випадків, які можуть спричинити важкі травми й навіть смерть.  

 

[ВАЖЛИВО] 

Це оцінка означає, що інструкції повинні бути дотримані, щоб запобігти механічним 
ушкодженням, падіння або які-небудь інші ушкодження.  

 

[ПРИМІТКА] 

Це оцінка акцентує увагу на вимогах, які звичайно дотримуються у використанні даної продукції.  
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1. РОЗТАШУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ 

1. Захисний щиток 
2. Кнопка стартера 
3. Повітряний фільтр 
4. Рукоятка 
5. Блокування важеля керування  

Двигуном 

6. Задня рукоятка 
7. Регулятор воздушной заслінки 
8. Кнопка керування повітряної 

 заслінки 

9. Перемикач двигуна 
10. Паливний бак 
11. Масляний бак 
12. Передня рукоятка 
13. Пильний ланцюг 
14. Шина ланцюгової пилки 

 

[ВАЖЛИВО] 

2. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ НА ПРИЛАДІ 

 

(1) Прочитайте інструкцію з  

експлуатації перед використанням.  

(2) Одягніть захист для голови, органів слуху й зору! 

(3) Використовуйте дві руки при експлуатації бензопили!  

(4) Попередження! Сильна віддача!  

(5) Попередження/Увага! 

 

Якщо попереджувальне маркування неможливо прочитати, то вам необхідно зв'язатися з дилером, 
у якого ви придбали прилад, щоб  відновити маркування(і) на колишнім місці(ах).   

 

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

Ніколи не реконструюйте прилад. Гарантія буде втрачена, якщо ви спробуєте 
реконструювати прилад, або не будете дотримувати правил експлуатації, зазначені в 
інструкції. 
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3. ЗНАЧЕННЯ НА БЕНЗОПИЛІ 

Для безпечної роботи й зберігання на поверхні приладу розташовані символи. Зверніть увагу на 
символи, щоб не припуститися помилки й не переплутати їх.  

(a) Місце заправлення "ПАЛЬНЕ".  
Розташування: на кришці паливного бака. 

(b) Місце для заливання масла "МАСЛО ДЛЯ ЛАНЦЮГА".  
Розташування: на кришці масляного бака. 

(c) Установите  перемикач  у положення «0»,  двигун зупиниться 
негайно.  
Розташування:  У  лівій  задній частині корпуса двигуна. 

(d) Визначення повітряної заслінки.  
Розташування: із правої сторони корпуса в районі задньої рукоятки.  

(e) Визначення масла за допомогою регулювання гвинта.  
"MIN" напрямок  - зниження подачі масла.  
"MAX" напрямок – збільшення подачі масла. 
Розташування: у нижній частині.  

(f) Гвинт  із  індексом «H»  призначений для  регулювання  
максимальних обертів.  
Гвинт  із  індексом «L»  призначений для  регулювання  мінімальних 
обертів.  
Гвинт  із  індексом «Т»  призначений для регулювання холостих 
обертів. 
Розташування:  З  лівої  сторони корпуса в районі задньої рукоятки.   
 
 

4. МІРИ БЕЗПЕКИ 

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПИЛКИ 

a) Уважно прочитайте всю інструкцію, для повного розуміння принципу 
роботи приладу.  

b) Ніколи не намагайтеся використовувати бензопилу під впливом алкоголю, 
ліків, у сонному стані, а також при відчутті слабості або яких-небудь ознак 
нездужання, які можуть піддати ваше здоров'я безпеки при експлуатації 
приладу.  

c) Уникайте включення двигуна усередині приміщення. Вихлопні гази 
виділяють вигарний газ. 

d) Ніколи не використовуйте прилад у випадках описаних нижче: 

 Якщо земля слизька або неможливо зайняти стійке положення за 
якимись причинами.  

 Уночі,  у мрячну погоду, а також при неможливості нормальної 
видимості й правильній оцінці навколишнього простору.   

 Під час дощу, шторму, блискавки, сильного вітру й інших несприятливих погодних 
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умов для роботи.  

e) Перед першим використанням бензопили навчитеся звертатися із приладом, звернувшись 
до кваліфікованого фахівця.  

f) Недостача сну, фізичне виснаження, низька концентрація уваги можуть привести до 
нещасного випадку й травм. Обмежте час безперервної роботи до 10 мінут, а час 
відпочинку повинне становити від 10 до 20 мінут. Також намагайтеся сумарно працювати 
пилкою не більше двох годин у день.    

g) Переконаєтеся, що інструкція для експлуатації завжди під рукою, щоб при необхідності 
знайти відповіді на виниклі по ходу роботи питання. Помнете, що необхідно 
супроводжувати інструкцією прилад у випадку передачі третім особам, 
дарування або продажі бензопили.   

h) Ніколи не дозволяйте дітям і людям, які не в змозі зрозуміти принцип роботи 
приладу, використовувати його. 

 

РОБОЧЕ ЕКІПІРУВАННЯ Й ОДЯГ 

При використанні приладу необхідно використовувати спеціальне екіпірування й одяг: 

1. Шолом. 
2. Захисна маска для особи. 
3. Щільні робочі рукавички. 
4. Черевики з нековзною підошвою. 
5. Вушний захист. 

Також при Вас повинні бути: 

1. інструменти, Що Йдуть у комплекті, і інструкція. 
2. Паливо й масло, що зберігається в належному виді.  
3. Предмети необхідні для позначення області вашої 

роботи (мотузка, попереджувальні знаки). 
4. Свисток (для залучення уваги або для надзвичайної ситуації). 
5. Сокира або пилка (для подолання перешкод). 

 

Ніколи не використовуйте бензопилу в широких штанях, сандаліях або босоніж.  

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМІШУВАННЯ ВИДІВ ПАЛИВА 

a) Двигун даного приладу розроблений для використання на різних видах палива, які є 
легкозаймистими.  Ніколи не зберігаєте каністри з паливом або заповнений паливний бак у 
місцях, де є плита, камін і інші джерела тепла й вогню, які можуть стати причиною пожежі.  

b) Паління під час використання пилки або біля приладу із заповненим баком 
становить серйозну небезпеку. 

c) Перед повторним заповненням паливного бака зверніть увагу, щоб поруч не 
було предметів, які можуть викликати іскру або запалення.  

d) Якщо під час дозаправлення ви розіллєте яку-небудь кількість палива, то 



_Український_  
 

необхідно його витерти тканиною перед тим, як вмикати двигун.   
e) Після заправлення закрутите бак кришкою й перемістите бензопилу на відстань не менш 

трьох метрів від місця заправлення, після чого можете знову запустити двигун.  

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГУНА 

 Перевірте місце, на якому збираєтеся працювати, на наявність ріжучих предметів і заберіть 
їх, якщо вони будуть присутні.  

 Не починайте спилювати доти, поки не звільните робоче місце, і не створите достатній 
простір для того, щоб відійти під час падіння дерева. 

 Будьте гранично уважні, щоб не виявилися випадкові люди або тварини на відстані менш 
2,5 метрів від об'єкта, що спилюється.  

 Перевіряйте щораз прилад на наявність ушкоджених або загублених деталей. Ніколи не 
використовуйте прилад при наявності яких-небудь ушкоджень або відсутності деталей. 

ПРИ ЗАПУСКУ ДВИГУНА 

 Завжди при використанні бензопили перебуваєте в стійкому положенні. Використовуйте 
ручки приладу, твердо обхопивши їхніми пальцями рук.   

 Всі частини тіла повинні перебувати на відстані від приладу під час запуску двигуна. 
 Перед запуском пилки переконаєтеся, що прилад не контактує з якими-небудь предметами. 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

 Руки повинні бути сухими, чистими, без залишків масла або палива.  
 Ніколи не стосуйтеся глушителя, свічі запалювання двигуна під час роботи 

або відразу після її закінчення. Тому що це може привести до серйозних 
опіків або електричного шоку. 

 Будьте гранично обережні, спилюючи тонкі віка дерев, тому що вони 
можуть відлетіти у вашу сторону при зрізанні, що приведе до тимчасової 
втрати балансу. 

 Завжди перевіряйте дерево на наявність сухих віток, які можуть на вас 
упасти під час спила.  

 Завжди відключайте двигун приладу перед тим, як покласти його на землю.  

 

МІРИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВІДДАЧІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЕНЗОПИЛИ  
[ЗАСТЕРЕЖЕННЯ] 

Віддача  є  наслідком  торкання  кінця шини  з ланцюгом яких-небудь  предметів,  а  також  
затискача  шини  в розпилюється древесине, що,  у процесі розпилювання. Торкання кінця 
шини сторонніх предметів буде приводити до її різкого  переміщення (кидку)  нагору  й  назад  
убік працюючого  оператора.  Затискач  шини  з  ланцюгом  уздовж  її верхньої  частини  буде  
приводити  до  різкого  переміщення корпуса  бензопили  убік  працюючого  оператора.  
Кожна  із  цих  причин  може  приводити  до  втрати керування бензопилою й стійкості 
оператора, а також до серйозних травм навколишніх.  
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При  роботі  з  бензопилою  не  слід  беззастережно покладатися  тільки  на  дію  убудованих  
систем блокування  й  пристроїв  забезпечення  безпеки. У процесі роботи з бензопилою 
необхідно бути гранично уважним  і  обережним  і,  по  можливості,  не допускати  виникнення  
будь-яких  небезпечних  ситуацій, які можуть приводити до непередбачених наслідків у т.ч. 
одержанню травм. 

 

1. Знання основних мір безпеки про віддачу дозволить уникнути несподіванки. Несподіванка 
часто приводить до нещасних випадків.   

2. Під час використання пилки міцно тримаєте прилад обома руками, правої задню ручку, а 
лівої - передню. Стійке положення дозволить контролювати процес і уникнути зворотної 
віддачі під час роботи. 

3. Переконаєтеся, що нічого не заважає розпилу обраного об'єкта.   
4. Спилюйте на високій швидкості роботи двигуна.  
5. Не спилюйте вище рівня свого плеча.  
6. Дотримуйте рекомендацій, викладені в інструкції для бензопили.  
7. Використовуйте шини, рекомендовані тільки виробником.  

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 Щоб містити прилад у належному стані, його необхідно регулярно перевіряти на наявність 
несправностей і ушкоджень, як описано в інструкції. 

 Завжди відключайте двигун перед тим, як заміняти деталі або перевіряти прилад.   
 

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

Металеві деталі досягають високих температур відразу після закінчення 
роботи двигуна.  

 Строго дотримуйте вимог по обслуговуванню, зазначені в інструкції для експлуатації.   

 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 

 Завжди відключайте двигун перед тим, як переносити прилад і тримаєте на безпечній 
відстані від вашого тіла.  
 

 

5. УСТАНОВКА ШИНИ Й ЛАНЦЮГА 

Стандартний пакет складається з деталей, показаних на малюнку (F1). 

 

(1) Блок живлення 
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(2) Захист шини 
(3) Шина 
(4) Ланцюг 
(5) Свічковий ключ 
(6) Викрутка для регулювання карбюратора 
(7) Кріпильні гвинти 

 

Відкрийте коробці й установите шину й ланцюг, приєднавши їх до блока живлення, як описано 
нижче: 

 

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

У шини дуже гострі краї.  Використовуйте щільні рукавички для захисту.  

1. Потягніть захист  у напрямку до передньої ручки, щоб перевірити, що ланцюгове гальмо не 
включене.  

2. Послабте болти й зніміть покриття ланцюга.  
3. Надягніть  ланцюг  на  провідну  зірочку  механізму привода,  а  потім  розтягніть  ланцюг  

уздовж шини,  надягши  її  на передню  частину  із  зірочкою. Установите шину  з 
ланцюгом на напрямні шпильки шини. 

4. Відрегулюйте положення натяжителя ланцюга, використовуючи  гвинт регулювання 
розташований  на  кришці  гальма  ланцюга,  таким  чином, щоб натяжитель збігся з нижнім 
отвором у шині. (F2). 
 

 

 

(8) Отвір 
(9) Гвинт натяжного пристрою 
(10) Покриття ланцюга 

 

[ПРИМІТКА] 

Будьте уважні, виберіть правильний напрямок пильного ланцюга  
(F3). 

(1) Напрямок руху 

 

5. Пiдгонiть покриття ланцюга до блока живлення й закріпите болтами.  
6. Тримаючи край шини, настройте натягнутість ланцюга за допомогою натяжного пристрою 

до торкання нижньої частини огородження шини (F4). 
7. Закрутите щільно болти. Потім перевірте рух і натяг ланцюга, 

обертаючи її вручну.   Якщо буде потреба відрегулюйте на 
покритті ланцюга.  

8. Затягніть болти натяжного пристрою.  
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(2) Послабити 
(3) Затягти 
(4) болт, Що Натягає 

 

[ПРИМІТКА] 

Установлений новий ланцюг у перший годинник роботи  буде  розтягуватися.  Необхідно  
періодично перевіряти  й  регулювати  її  натяг,  завжди підтримуючи  ланцюг  у  натягнутому  
стані,  тому що тривала  робота  бензопили  з  ослабленим  ланцюгом буде  приводити  до  
підвищеного  зношування шини  й  ланцюгу  й виходу їх з ладу. 

 

6. ПАЛИВНА  СУМІШ  ДЛЯ  ДВИГУНА МАСЛО ДЛЯ ЗМАЩЕННЯ ЛАНЦЮГА.  

ПАЛИВНА СУМІШ. 

Регулярно змішуйте паливо і якісне масло для 2-такного двигуни. 

 Рівень змішування, що рекомендується: 

Стан Паливо : 
Масло 

до 20 годин 
використання 

20:1 

більше 20 годин 
використання 

25:1 

 

25:1 Таблиця сумішей 

Паливо, літри 1 2 3 4 5 

2-тактное 
масло, мол 

40 80 120 160 200 

 

[ЗАСТЕРЕЖЕННЯ] 

 Уникайте відкритого вогню в місцях, де перебуває або зберігатися паливо.  
 Змішуйте й зберігаєте тільки в спеціальних контейнерах для палива.  
 

[ПРИМІТКА] 

Більшість проблем із двигуном виникає через використання палива. Будьте обережні, і не 
змішуйте масло для 4-тактных двигунів.  



_Український_  
 

 

МАСЛО ДЛЯ ЛАНЦЮГА 

Використовуйте масло для двигуна SAE#10 W-30 цілий рік або SAE#30 ~ #40 улітку й SAE#20 
узимку. 

[ПРИМІТКА] 

Не використовуйте масло низької якості, воно може ушкодити насос для масла.  

 

7. РОБОТА ДВИГУНА 

ЗАПУСК ДВИГУНА 

1. Залийте  паливну  суміш  у  паливний бак і масло для ланцюга  в  
масляний  бак  відповідно  й  щільно  закрути 
кришки баків.  (F7). 

2. Перемикач установите в позиції  "I" (F8). 
3. Витягніть кнопку повітряної заслінки. Заслінка  буде  перебувати  в  

положенні «Закрите»,  а  важіль газу буде встановлений у стартове 
положення (F9). 
 

 

(1) Кришка масляного бака системи змащення ланцюга 
(2) Паливо 
(3) Вимикач запалювання 
(4) Фіксатор важеля газу 
(5) Важіль газу 
(6) Фіксатор важеля газу 
(7) Кнопка керування повітряної заслінки 

 

4. Надійно  втримуючи  бензопилу  на  поверхні  землі різко  потягніть  
за  ручку  троса  стартера  (F10). 
 

[ПРИМІТКА] 

Перезапускаючи двигун відразу після зупинки, залишайте кнопку 
керування повітряної заслінки у відкритій позиції.  

 

5. Надійно  втримуючи  бензопилу  на  поверхні  землі, різко потягніть  
за  ручку  троса  стартера (F11). 

 

[ЗАСТЕРЕЖЕННЯ] 
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Для  запобігання одержання  травм  забороняється  запускати  двигун, утримуючи 
бензопилу навісу. Це дуже небезпечно. 

 

6. З  появою  ознак  запуску  двигуна  утопите кнопку  керування  повітряною  заслінкою,  і  
знову  різко  потягніть  за  ручку  трос стартера для того, щоб запустити двигун. 

7. Прогрійте  двигун  при  злегка  витягнутій  кнопці  повітряної заслінки. 
 

[ЗАСТЕРЕЖЕННЯ] 

Ланцюг повинна бути чистої, тому що починає обертатися після запуску двигуна.  

 

ПЕРЕВІРКА ПОДАЧІ ЗМАЩЕННЯ 

Після старту двигуна, включите ланцюг на середній швидкості й 
подивитеся чи розприскується змащення ланцюга так, як це показано 
на малюнку (F12). 

 

(1) Змащення ланцюга 
 

Для зміни потоку змащення необхідно вставити викрутку в отвір на 
днище з боку зчеплення. Настроїти відповідно до ваших робочих умов 
(F13). 

 

(1) Настроювання 
 

[ПРИМІТКА] 

Резервуар зі змащенням повинен стати майже порожнім на той час, коли паливо витратиться. 
Переконаєтеся, що знову наповнили резервуар для змащення щораз коли заправляєте пальним 
пристрій. 

НАСТРОЮВАННЯ КАРБЮРАТОРА (F14) 

Карбюратор двигуна відрегульований на  заводі, але в ході експлуатації бензопили відповідно 
до конкретних умов роботи може знадобитися його незначне додаткове регулювання. Перед 
настроюванням карбюратора переконаєтеся, що встановили чисті повітряні/паливні фільтри й 
нове, належним чином змішане паливо. При настроюванні додержуйтеся наступних кроків: 

 

[ПРИМІТКА] 
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Переконаєтеся, що набудовуєте карбюратор із закріпленою шиною ланцюга. 

 

1. Зупините двигун і закрутите обоє H і L гвинтів до їхньої зупинки. Не затискайте насилу. 
Потім відкрутите їх на початкове число обертів показаних нижче. 

Гвинт H: 1 ?   

Гвинт L: 1 ?   

2. Запустите двигун і дайте йому можливість прогрітися на половині потужності. 
3. Повільно повертайте L гвинт за годинниковою стрілкою поки не знайдете позицію де 

швидкість на холостому ходу буде максимальної, потім поверніть гвинт назад проти 
годинникової стрілки на (1/4) оберту. 

4. Поверніть гвинт холостого ходу (T) проти годинникової стрілки до зупинки ланцюгової 
пилки. Якщо швидкість холостого ходу занадто мала, поверніть гвинт за годинниковою 
стрілкою. 

5. Зробіть тестовий розпил і настройте гвинт H для кращої ріжучої сили, але не на 
максимальній швидкості. 

(1) Гвинт L 
(2) Гвинт H 
(3) Гвинт регулювання холостого ходу 

 

МЕХАНІЗМ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ КАРБЮРАТОРА 

Експлуатація ланцюгової пилки при температурі 0-5°C і високої 

вологості може привести до формування льоду усередині карбюратора, 
а це у свою чергу може привести до втрати потужності двигуна й 
позначиться на якості його роботи. Двигун бензопили має 
вентиляційний отвір із правої сторони кожуха циліндра що дозволяє 
проходити  теплому повітрю через двигун і виключати утворення 
льоду. Карбюратор поставляється з фірми-виробника бензопили 
відрегульований для використання в теплу пору року. Однак у випадку 
можливого зледеніння необхідно перенастроїти систему подачі повітря 
в карбюратор (F15). 

 

ЯК ПЕРЕМИКАТИСЯ МІЖ РЕЖИМАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (F15) 

1. Установите  вимикач  запалювання  в  положення «Виключене». 
2. Витягніть воздухоочиститель із кожуха циліндра. 
3. Послабте гвинти й витягніть заслінку із задньої частини воздухоочистителя. 

(1) Воздухоочиститель 
(2) Анти-Обледенительная пластина 
(3) Гвинт 
(4) Нормальний режим експлуатації 
(5) Режим анти-зледеніння 
(6) Заслінка 
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[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

Експлуатація бензопили в анти-обледенительном режимі при підвищенні навколишньої 
температури не рекомендується, оскільки приведе до труднощів запуску двигуна або падінню 
його потужності й зменшенні обертів. Тому варто зробити зворотні дії й установити 
нормальний режим експлуатації бензопили з метою збереження ефективності її роботи. 

Використовуючи бензопилу в режимі анти-обледенения. Часто перевіряйте заслінку й 
тримаєте її в чистоті від пилу. 

 

ГАЛЬМО ЛАНЦЮГА 

Пристрій оснащений автоматичним гальмом ланцюга, здатним 
зупинити рух ланцюга при зворотному ударі під час процесу 
різання. Гальмо спрацьовує автоматично при роботі бензопили у 
випадку прикладання зусилля на внутрішню сторону захисного 
екрана. Також його можна включити вручну, надавивши на 
захисний екран убік шини (F16). Для відключення гальма 
потягніть захисний екран до передньої рукоятки до появи 
характерного клацання. 

[ПРИМІТКА] 

Щодня перевіряйте роботу гальма ланцюга. 

Для цього необхідно виконати наступні дії: 

(1) Зупините двигун. 
(2) Утримуючи пилку горизонтально, зніміть руку з передньої 

рукоятки й пригорніть пилку до пня або шматка дерева, 
при цьому гальмо ланцюга повинен спрацювати (F17).  

 

У випадку якщо гальмо не спрацює, звернетеся в сервісний центр для перевірки й ремонту 
бензопили. При спрацьовуванні гальма під час роботи пилки негайно зніміть пальці руки з 
важеля газу й обеспечьте роботу двигуна на холостих обертах. 

 

ЗУПИНКА ДВИГУНА 

1. Відпустите важіль газу й дайте попрацювати двигуну на 
холостих обертах. 

2. Переведіть вимикач запалювання в положення "O" (STOP) 
(F18). 

(1) Вимикач запалювання 
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8. ПИЛЕННЯ 

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

 Перед  використанням бензопили  уважно  прочитайте  інструкцію  для експлуатації  й  
правила  техніки  безпеки. Рекомендується  для  тренування  й  одержання  навичок 
починати  із  простих  дерев'яних  матеріалів  або  стовбурів дерев. 

 Завжди  дотримуйте  правил  техніки безпеки.  Використовуйте  бензопилу  тільки  для  
різання дерев'яних матеріалів. Забороняється застосовувати бензопилу для роботи  з 
іншими матеріалами,  тому що  значення рівнів вібрації й віддачі будуть відрізнятися від 
що  рекомендуються. Не використовуйте  бензопилу  як  інструмент  для підйому, 
пересування або розколювання оброблюваних предметів.  Не  обробляйте  бензопилою  пні. 
Забороняється навішувати на бензопилу не передбачені фірмою-виробником аксесуари й 
пристосування. 

 При різанні стовбурів дерев не натискайте сильно на пилку, лише  злегка  притискайте  її  
до  дерева  на  максимальних обертах двигуна. 

 Якщо шина бензопили застрягла в щілині розрізу, не намагайтеся витягти її силою, 
використовуйте крайки надпилу або відповідний важіль. 

 

ЗАПОБІГАННЯ ВІДДАЧІ ПИЛКИ  (F19) 

 Для  запобігання  віддачі  бензопили  використовуйте гальмо  й  
постійно  перевіряйте  його  працездатність. Ефект  віддачі -  це  
різкий  неконтрольований  рух нагору  й  назад  шини  бензопили  
у  випадку,  якщо  її  кінець стикається  з  яким-небудь  твердим  
предметом.  Це може  привести  до  втрати  контролю  над  
бензопилою.  Якщо ланцюг  бензопили  при  спрацьовуванні  
гальма  не зупиняється  відразу  або  зупиняється  повільно, 
заміните  гальмо  й  барабан  зчеплення.   

 Важливо перевіряти  заточення  зубів  ланцюга,  що  також  може 
впливати  на  віддачу. Ніколи  не  намагайтеся  починати  пропил 
кінцем  шини  пилки.  Зневага  правилами  техніки безпеки  або  неправильна  заміна  
ланцюга  й  захисних пристроїв може привести до серйозних травм. 

 

ВАЛКА ДЕРЕВ (F20) 

1. Визначите  бажаний  напрямок  падіння  дерева виходячи  з  напрямку  вітру,  нахилу  
дерева,  наявності навколишніх  кущів  і  простоти  обробки  дерева  після падіння. 

2. Зробіть очищення простору навколо стовбура дерева від  порослі, що  заважає,  і  віток,  
створивши  нормальну  зону для зручного підходу до дерева. 

3. Зробіть  клиноподібний  пропил  на  глибину  близько 1/3 товщини  стовбура  з  тої  
сторони,  у  яку  повинне падати дерево. 

4. Другий  горизонтальний  пропил  повинен  бути  зроблений  із протилежної сторони 
стовбура й трохи вище першого пропилу.  

 

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 
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Перед  падінням  дерева необхідно  попередити  про  цьому  всіх  находящихся  в робочій 
зоні. 

(1) Notch cut - клиноподібний пропил 
(2) Felling cut - горизонтальний пропил 
(3) Felling direction - напрямок падіння дерева 

 

ОБРОБКА УПАЛИХ СТОВБУРІВ 

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

 Завжди  займайте,  працюючи  з пилкою,  стійке  положення  й  не  наступайте  на 
повалений  стовбур. 

 Помнете,  що  стовбур  дерева  може скотитися,  особливо  якщо  роботи  ведуться  на  схилі  
або  

 вершині  пагорба.  Дотримуйте  інструкції  за  правилами техніки  
безпеки,  включаючи заходу  щодо  запобігання віддачі пилки. 

 Додержуйтеся інструкцій у розділі "МІРИ БЕЗПЕКИ", щоб 
уникнути віддачі пилки.    

 

Обрізка великих суків виробляється  спочатку  з  боку  вигину потім із 
протилежної сторони. Будьте обережні при зрізку суків і галузей, які 
можуть відскакувати.  

 

Стовбур, що лежить на землі (F21),  повинен  бути  пропиляний  
наполовину  з  однієї сторони й потім з іншої.  

Стовбур, що лежить над землею (F22), повинен бути пропиляний 
знизу на 1/3 у зоні А,  а  потім  зверху  до  кінця.   

У  зоні  Б -  спочатку  на 1/3 зверху, потім знизу до кінця. 

Для  обробка  галузей  лежачого  дерева (F23),  спочатку  
виробляється  пропил зверху, а потім знизу.  

 

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

Не  використовуйте  при  робіт сходи,  не  перегинайтеся,  завжди  
займайте  стійке положення. Тримаєте бензопилу обома руками. 

 

Для  обробка  галузей  вартого  дерева (F24),  спочатку  виробляється  
пропил знизу, а потім зверху.  
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[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

 Не використовуйте нестійку точку опори.  
 Не вигинайтеся й не займайте незручну позицію. 
 Не використовуйте пилки вище своїх плечей. 
 Тримаєте бензопилу обома руками. 
 

 

 

 

9. ОБСЛУГОВУВАННЯ 

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

Перед  очищенням,  перевіркою ремонтом бензопили переконаєтеся, що 
двигун виключений і охолонув.  Від’єднайте  щоб  уникнути  
випадкового  запуску двигуна високовольтне проведення свічі 
запалювання. 

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ  ПІСЛЯ  КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

1. Повітряний  фільтр 
 Залишки  ошурок  і  бруду  можна  видалити  постукуванням кута  
фільтруючого  елемента  об  тверду  поверхню. Розберіть 
фільтруючий  елемент на дві частини й промийте їх  у  бензині.  При  
використанні  стисненого  повітря продувку  робіть  зсередини.  При  
зворотному  монтажі фільтруючого  елемента  обережно  їх  
здавлюйте,  поки не почуєте клацання.  (F25). 

 

2. Система  змащення ланцюга   
Зніміть шину й очистите від ошурок систему змащення ланцюга (F26) 

 

3. Шина   
На  знятій  шині  очистите  паз  від  ошурок  і  отвір  для змащення передньої зірочки(F27).   
Змажте  носову  частину  напрямної  зірочки  через отвір для змащення передньої зірочки 
(F28). 

 

(1) Oiling port - заправний отвір 
(2) Grease port - отвір для змащення передньої зірочки 
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(3) Sprocket - зірочка 
 

4. Інші деталі 
Перевірте  двигун  на  наявність  можливих  витоків палива,  справність  основних  частин,  
надійність установки  рукоятки й  кріплення шини. При  виявленні дефектів  обов'язково  
заміните  несправні  деталі перш, ніж приступати до роботи. 

 

ПЕРІОДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

Ребра охолодження циліндра 

Ошурки, що утворяться в процесі роботи бензопили, забивають простір між ребрами 
охолодження циліндра двигуна, що може привести до його перегріву. Періодично перевіряйте 
й очищайте ребра охолодження циліндра двигуна після зняття кожуха двигуна й повітряного 
фільтра. При установці кожуха двигуна переконаєтеся в тім, що електричні проведення, що 
йдуть від вимикача запалювання, правильно лягли в призначені для них місця (F29). 

[УВАГА] 

Переконаєтеся, що вхідний патрубок для повітря закритий фільтром. 

Свіча запалювання (F30) 

Очистите електроди свічі запалювання щіткою, перевірте зазор між електродами. При 
необхідності встановите зазор в 0,65 мм. 

Провідна зірочка (F31) 

Перевірте на наявність тріщин і підвищене зношування всі деталі, що стикаються із приводом 
ланцюги. При необхідності й надмірному зношуванні заміните їх. Ніколи не використовуйте 
новий ланцюг і стару провідну зірочку або старий ланцюг і нову провідну зірочку. 

 

(1) Провідна зірочка 
(2) Голчастий підшипник 
(3) Барабан зчеплення 
(4) Прокладка 
(5) Кулачки зчеплення 

 

Паливний фільтр 

Розберіть фільтр і промийте його бензином, при необхідності заміните. 
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Масляний фільтр 

Розберіть фільтр і промийте його бензином, при необхідності заміните. 

Передній і задній виброгасители 

Заміните якщо робочі частини стираються або тріснула гумова частина. 

 

10. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛАНЦЮГА Й ШИНИ 

ЛАНЦЮГ 

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

Для безпечної й надійної роботи бензопили важливо стежити за заточенням зубів пилки. 

Зуби ланцюга варто заточувати якщо: 

 Ошурки стають дрібними, як порошок. 
 При пилянні потрібне додаток значних зусиль. 
 Розріз на дереві не носить прямого характеру. 
 Збільшується вібрація. 
 Збільшується витрата палива. 

 

 [ПОПЕРЕДЖЕННЯ] 

Перед роботою надягайте захисні рукавички. 

 

Перед початком роботи: 

 Переконаєтеся, що бензопила надійно закріплена. 
 Переконаєтеся, що двигун зупинений. 
 Використовуйте круглий напилок відповідного діаметра. 

 

Тип ланцюга: 21VB 

Діаметр напилка: 3/16'' (4.76мм) 

(1) Шаблон для перевірки правильності заточення зуба 
(2) Виступ повинен бути круглим 
(3) Стандартна глибина крайки 

 

Переконаєтеся, що кожний зуб ланцюга має ту ж довжину й кут як на 
малюнку (F34). 
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(4) Довга зуба ланцюга 
(5) Кут заточення 
(6) Кут нахилу ріжучої крайки 
(7) Кут верхньої крайки зуба 

 

ШИНА 

 Для запобігання надмірного зношування регулярно переставляйте шину. 
 Напрямний паз шини повинен бути прямокутним. Регулярно перевіряйте зношування 

паза шини. Для перевірки застосовуйте спеціальний шаблон. Якщо є зазор між ними, то 
зношування нормальний. Відсутність зазору означає підвищене зношування. У цьому 
випадку відремонтуйте або заміните шину (F35). 
 

(1) Шаблон 
(2) Зазор 
(3) Відсутність зазору 
(4) Прогин ланцюга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. СПЕЦИФІКАЦІЇ 

Модель бензопили ES-4545-A 

Маса (без шини й ланцюга) 6.0 кг 



_Український_  
 

Розміри (без шини й ланцюга) 410x235x265 мм 

Паливо Суміш (Палива : 2-такный масло - 
25:1) 

Обсяг паливного бака 550мол 

Тип масла для змащення ланцюга Масло для двигуна SAE#10 W-30 

Обсяг масляного бака 260 мол  

Обсяг двигуна 45 див3  

Максимальна потужність двигуна 2.28 k / 7500 r.p.m. 

Максимальна швидкість двигуна при спилi 10000 r.p.m.  

Максимальна швидкість двигуна без спила 2800 r.p.m.  

Максимальна довжина зрізу 49 див  

Рівень тиску звуку 85 d(A) 

Рівень потужності звуку 114 d(A) 

Рівень прискорення
Передня рукоятка: a = 9.36 m/s2 

Задня рукоятка: a = 9.22 m/s2 

Зірочка 7Tx0.325  

Тип бензопили K2  

Висота бензопили 0.325 inch  

Ширина бензопили 0.058 inch 

Тип шини Із зірочкою на кінці 

Розмір шини 18, 20, 22 inch  

Система подачі масла Автоматичний насос із регулятором 
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