
SAWAWAY™
AKUMULÁTOROVÁ RUČNÁ PÍLA

KOMPONENTY:

1. REŤAZ
2. ČEPEĽ
3. KRYT
4. PODLOŽKA
5. KĽÚČ
6. BATÉRIA
7. ZAPÍNAČ / VYPÍNAČ

** Pred prvým použitím nabite batérie (6), pomocou dodanej nabíjačky.

1. Reťaz (1) umiestnite na čepeľ (2) píly, ako je znázornené na fotografii.

NÁVOD NA POUŽITIE:



2. Umiestnite  list reťaze na pílu.

    Ak je to potrebné, utiahnite alebo uvoľnite reťaz pomocou dodávaného skrutkovača.

3. Nainštalujte kryt (3) a podložku (4) a utiahnite ju dodaným kľúčom (5).

4. Vložte nabitú batériu (6), stlačte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie prístroja (7) a začnite rezať.



** Pred nabíjaním sa uistite, že povrch, ktorý sa chystáte nabíjať, je suchý a čistý.
** Počas nabíjania nestláčajte tlačidlo zapnutia / vypnutia.

1. Stlačte červené tlačidlo a vyberte batériu zo zariadenia. 

2. Batériu nabite dodanou nabíjačkou. Počas nabíjania svieti červená kontrolka. Približne po 2 hodinách sa 
objaví zelené svetlo - batéria je nabitá.

3. Vložte batériu do pílky.

NABÍJANIE BATÉRIE:



• Reťaz očistite suchou handričkou.
• Nečistite prístroj vodou, alebo inými dráždivými látkami.
• Ak spotrebič používate nepretržite niekoľko hodín, otvorte veko a odstráňte prachové zvyšky a zvyšky 

dreva.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

MODEL SAWAWAY
YS-610 21V

NAPÄTIE 21V

HRÚBKA REZU 60mm

BATÉRIA Li-ion

1.5-3.0/2.0-4.0

NABÍJACIE NAPÄTIE 100-240V AC, 50-60Hz

VÝSTUPNÉ NAPÄTIE DC 21

HMOTNOSŤ ZARIADENIA
(BEZ BATÉRIE) 0,7kg

TYP

KAPACITA



• Pred použitím si prečítajte pokyny a odložte si ich pre ďalšie použitie. Nedodržanie pokynov môže mať 
za následok zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.

• Toto zariadenie nie je hračka. Deti by sa s výrobkom nemali hrať.
• Deti, osoby so zníženými fyzickými, mentálnymi a zmyslovými schopnosťami a neskúsené osoby by mali 

výrobok používať pod vedením mentora alebo v prítomnosti dospelej osoby.
• Zariadenie bude pracovať najoptimálnejšie pri strihaní konárov do 6 cm.
• Nevystavujte prístroj otvorenému ohňu, horúcim povrchom alebo iným vysoko horľavým materiálom.
• Výrobok neponárajte do vody alebo iných tekutín.
• Nedotýkajte sa produktu a zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami.
• Nevyťahujte napájací kábel priamo zo zásuvky, ale držte ho za zástrčku.
• Neohýbajte a neinštalujte napájací kábel na ostré povrchy.
• Používajte iba diely dodané so zariadením.
• Nepoužívajte výrobok, ak spozorujete viditeľné poškodenie.
• Počas používania sa vyžaduje opatrnosť. Noste vhodné ochranné prostriedky a udržujte ruku vo vzdiale-

nosti najmenej 15 cm od zariadenia, aby ste sa neporanili.
• Keď skončíte s prácou, stlačte vypínač a vyberte batériu zo zariadenia.

Správna likvidácia odpadu
ymbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na vašom výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto 
výrobkom sa v EÚ nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Zabezpečením správnej likvidácie tohto 
produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by 
mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom. Recyklačné materiály pomáhajú chrániť 
prírodu a prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho občianske-
ho úradu, služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. Vyhlásenie výrobcu, že 
výrobok spĺňa požiadavky uplatniteľných smerníc EÚ.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA:


