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AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA 

PKA40Li 
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Model PKA40Li 
Napětí, V 220-240 

Frekvence, Hz 50 

Jmenovité napětí,  V 40  
Kapacita baterie, Ah 4,0  
Jmenovité otáčky, ot./min 5500  
Délka lišty, mm 14" (350) 
Rychlost řetězu 3/8" 
Ozubené kolo 6 
Olej, ml 120  
Vibrace, m/s2    3,37 
Hodnota akustického tlaku, 
dB(A)    

LpA=86.8, 
K=±3 

Hodnota akustického výkonu, 
dB(A)    

LwA=96.5, 
K=±3 

Kategorie ochrany IP20 

Hmotnost, kg 4,7 

 
Tato motorová pila je určena pro řezání dřeva. Elektrické 
vybavení ani battery pack nevyhazujte do domácího 
odpadu, vysloužilé elektrické vybavení a baterie je nutné 
předat k recyklaci organizaci splňující požadavky ochrany 
životního prostředí. 
 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
1. Řetězovou pilu nevystavujte dešti. 
2. Rukojeť během používání držte pevně a při 

používání pily se řiďte zdravým rozumem. 
3. Zachovávejte opatrnost a soustřeďte se na 

vykonávanou činnost, pracujte přiměřeně. 
4. S pilou nepracujte, pokud jste unavení, pod vlivem 

návykových látek, alkoholu nebo se léčíte. 
5. Pro zabránění náhodnému spuštění zkontrolujte, 

zda je spínač v poloze vypnuto. Pro lepší kontrolu 

nad pilou v případě nehody stůjte pevně a vždy 
udržujte rovnováhu. 

6. Při pohybu s pilou nemějte prst na vypínači.     
7. Během práce s pilou se nezdržujte v blízkosti dětí 

a ostatních osob, rozptýlení pozornosti povede ke 
ztrátě kontroly nad pilou.  

8. Pilu uchovávejte mimo dosah dětí, nedovolte 
osobám neseznámeným s ní nebo s návodem k 
použití pilu používat. Používat pilu bez zaškolení je 
nebezpečné. 

 
SPECIFIKACE NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

 
Obr. 1 

1. Zámek spínače  
2. Čepička olejové nádržky 
3. Přední ochranný štít 
4. Tlačítko zobrazení stavu baterie 
5. Startovací tlačítko 
6. Ovládání výkonu 
 

 
Obr. 2 

1. Knoflík zámku krytu řetězu  
2. Knoflík napínání řetězu 
3. Zadní rukojeť 
4. Tlačítko zobrazení stavu baterie 
5. Přední rukojeť 
6. Pilový řetěz 
7. Lišta 
POZNÁMKA: Před jakoukoli montáží nebo seřizováním 
vyjměte baterii a zkontrolujte činnost pily! 
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NASAZENÍ A SEJMUTÍ ŘETĚZU 
1. Pro nasazení řetězu jej umístěte na lištu a 

následně opačný konec kolem ozubeného kolečka, 
směr břitu řetězu musí být ve směru hodinových 
ručiček. Kulatý otvor na liště musí být zarovnán a 
připnut ke konvexnímu bodu napínacího 
excentrického kolečka.  

2. Otáčejte knoflíkem napínání řetězu a řetěz 
napněte, následně ověřte, zda jej lze vytáhnout z 
lišty o cca 3-5 mm, napnutí je mnohem správnější. 
Pokud je řetěz příliš napnut, spustí se ochrana před 
přetížením pily, pokud je příliš volný, je 
nebezpečný. 

3. Zavřete kryt řetězu a otočte knoflíkem zámku krytu 
řetězu a utáhněte lištu. 

4. Pro sejmutí řetězu a lišty odšroubujte koflík zámku 
krytu řetězu a sejměte kryt a knoflík zámku. 

5. Pokud se řetěz při práci příliš uvolní, nejdříve 
vyjměte battery pack a pak proti směru hodinových 
ručiček otočte jednou knoflík zámku, pro napnutí 
řetězu otočte knoflík napínání řetězu ve směru 
hodinových ručiček, a nakonec utáhněte knoflík 
zámku. 

 
DOPLŇOVÁNÍ OLEJE 

1. Řetězová pila během používání řetěz automaticky 
maže. 

2. Hladinu oleje lze kontrolovat okénkem na nádržce. 
Pro doplnění oleje odšroubujte víčko olejové 
nádržky, po doplnění jej nasaďte zpět a utáhněte. 

3. Pro doplnění oleje používejte běžný mazací olej 
nebo olej pro řetězy, nepoužívejte těkavý olej ani 
mazací olej obsahující prach nebo částice. 

4. Před provozem zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je 
mazací olej spotřebován, před použitím pily jej 
doplňte. 

 
VLOŽENÍ A VYJMUTÍ BATTERY PACKU 

1. Při vkládání a vyjímání  battery packu nástroj pevně 
držte, v opačném případě může dojít k jejich pádu 
a k poškození včetně zranění. 

2. Před vložením battery packu do pily přepněte 
ovládání výkonu do uvolněné polohy. 

3. Pro vyjmutí battery packu stiskněte přední 
zajišťovací tlačítko na baterii a následně ji vyjměte. 
Baterii vložte úplným zastrčením na její místo  a 
následně před použitím zajistěte zajišťovací 
knoflík a motorovou pilu. 

 
ZAPNUTÍ MOTOROVÉ PILY 

1. Potáhněte přední ochranný štít téměř k přední 
rukojeti. 

2. Pravá ruka drží zadní rukojeť a levá ruka drží přední 
rukojeť, a nedovolte, aby se vodicí lišta a řetěz 
dotýkaly jakéhokoli předmětu. 

3. Nejdříve stiskněte tlačítko zapínání palcem pravé 
ruky. 

4. Následně pilu zapněte stiskem přepínače zámku a 
ovládání výkonu. 

5. Pilu zastavte uvolněním ovládání výkonu nebo 
rukou zatlačte na přední ochranný štít pily. 

6. Jestliže je pila při práci přetěžována nebo se 
baterie zahřívá, spustí pila automaticky ochranu a 
vypne se. Nejde o závadu, pilu lze znovu zapnout 
po ukončení ochrany a vychladnutí. 

 
BATTERY PACK A NABÍJEČKA 

1. Stav nabití baterie indikují 4 kontrolky. Pokud se po 
stisknutí tlačítka všechny 4 rozsvítí, je battery pack 
zcela nabit. Pokud svítí jen jedna, je battery pack 
téměř vybit. Pokud se nerozsvítí žádná kontrolka, 
je battery pack zcela vybit. 

2. Vybitý battery pack vložte nabít do k tomu určené 
nabíječky.  

3. Po připojení nabíječky k napájení se rozsvítí zelená 
kontrolka. 

4. Během nabíjení svítí červená kontrolka. 
5. Po úplném nabití battery packu červená kontrolka 

zhasne a zelená se rozsvítí. 
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CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES 
My, Vega Trade Company Limited, jakožto 
zodpovědný výrobce prohlašujeme, že  
akumulátorová řetězová pila 
ТМ Procraft: PKA40Li 
 

Jsou ze sériové výroby a v souladu s těmito evropskými směrnicemi, 
a vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými 
dokumenty: * 
Technická dokumentace byla podpořena: VEGA TRADE COMPANY 
LIMITED, add.: Room 1009, Distrii Zhangjiang Keyuan Office: 6-11 / F, 
No.5 Bibo Road, Zhangjiang Innopark, Pudong, Shanghai.  
CZECH REPUBLIC  
VYROBENO V P.R.C.  IMPORTER VEGA TOOLS s.r.o. 
Sídlo fírmy: Křižovnická 86/6, Staré Město,110 00 Praha.  
Sklad a kancelář: Havlíčkova 261,80 02 Kolín. 
Tel: +420 603 442 442   E-mail: info@vegatools.cz   Web: 
www.procraft.cz 

       
* 2006/42/EC,      
   2014/30/EU 
 

 
EN ISO 12100;2010 
EN 62841-1:2015 
EN 60745-2-13:2009/A1:2010 
EN 55014-1:2006/A2:2011 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
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