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DK: Læs brugsanvisningen før brug!

NO: Les bruksanvisningen før bruk!

SE: Läs bruksanvisningen före 
användning!

FI: Lue käyttöohje ennen käyttöä!

GB: Read the instructions before use!

DE: Lesen Sie vor Gebrauch die 
Gebrauchsanweisung!

PL: Przed rozpoczęciem użytkowania 
należy przeczytać instrukcję!

ET: Lugege juhised enne kasutamist 
läbi!

ES: ¡Lea todas las instrucciones antes 
de utilizarlo!

IT: Leggere le istruzioni prima 
dell’uso.

NL: Lees de instructies vóór gebruik!

FR: Lisez les consignes avant 
utilisation !

DK: Brug høreværn!

NO: Bruk hørselsvern!

SE: Använd hörselskydd!

FI: Käytä kuulosuojaimia!

GB: Always use ear protection!

DE: Tragen Sie einen Gehörschutz!

PL: Zawsze stosować ochronniki 
słuchu!

ET: Kasutage alati kõrvakaitsmeid!

ES: ¡Use siempre protección auditiva!

IT: Utilizzare sempre delle 
protezioni per l’udito

NL: Gebruik altijd 
gehoorbescherming!

FR: Utilisez toujours des protections 
auditives !

DK: Brug arbejdshandsker!

NO: Bruk arbeidshansker!

SE: Använd arbetshandskar!

FI: Käytä työkäsineitä!

GB: Use protective gloves!

DE: Tragen Sie Arbeitshandschuhe!

PL: Używać rękawic ochronnych.

EE: Kasutage kaitsekindaid.

ES: ¡Use guantes protectores!

IT: Indossare guanti protettivi!

NL: Gebruik beschermende 
handschoenen!

FR : Utilisez des gants de protection !

DK: Brug øjenværn!

NO: Bruk vernebriller!

SE: Använd ögonskydd!

FI: Käytä suojalaseja!

GB: Always use eye protection!

DE: Tragen Sie einen Augenschutz!

PL: Zawsze stosować okulary 
ochronne!

ET: Kasutage alati kaitseprille!

ES: ¡Use siempre protección ocular!

IT: Utilizzare sempre delle 
protezioni per gli occhi.

NL: Gebruik altijd oogbescherming!

FR: Utilisez toujours un équipement 
de protection des yeux !
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DK: Brug støvmaske!

NO: Bruk støvmaske!

SE: Använd munskydd!

FI: Käytä hengityssuojainta!

GB: Always use a dust mask!

DE: Tragen Sie eine Staubmaske!

PL: Zawsze stosować maskę 
przeciwpyłową!

ET: Kasutage alati tolmumaski!

ES: ¡Use siempre mascarilla antipolvo!

IT: Utilizzare sempre una 
mascherina antipolvere.

NL: Gebruik altijd een stofmasker!

FR: Utilisez toujours un masque à 
poussière !

DK: Brug egnet fodtøj!

NO: Bruk egnet fottøy!

SE: Använd lämpliga skor!

FI: Käytä työhön soveltuvia 
jalkineita!

GB: Always use appropriate footwear!

DE: Tragen Sie geeignetes 
Schuhwerk!

PL: Zawsze nosić odpowiednie 
obuwie ochronne!

ET: Kasutage alati vastavaid 
jalanõusid!

ES: ¡Use siempre calzado adecuado!

IT: Utilizzare sempre calzature 
adeguate.

NL: Gebruik altijd geschikt schoeisel!

FR: Utilisez toujours des chaussures 
appropriées !
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Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye 
kædesav, beder vi dig gennemlæse denne 
brugsanvisning, før du tager kædesaven i 
brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
kædesavens funktioner.

Tekniske data

Motor: 1 cylindret, 2-takt

Motorstørrelse: 45 cm3

Motoreff ekt: 1,8 kW

Brændstof:  Olieblandet benzin, 1:40 (2,5%)

 (bland 125 ml totaktsolie og 

 5 liter blyfri benzin)

Sværd: 16” Oregon 160SDEA095

Maks. skærebredde:  36,0 cm

Kæde: Oregon 91P055X

Kædehastighed: 21,2 m/s

Kædedeling: 9,525 mm (3/8”)

Tykkelse af styreled: 1,27 mm (0,05”)

Kædehjul: 6 tænder × 9,525 mm (3/8”)

Tørvægt uden sværd/kæde: 5,6 kg

Brændstoftankkapacitet:  500 cm3

Olietankkapacitet:  240 cm3

Maksimal hastighed: 11.000 +/- 500 o/min

Tomgangshastighed: 3.050 +/- 350 o/min

Lydtryk, LpA: 102,78 dB(A), Kpa: 2,5 dB(A)

Lydeff ekt, LwA: 110,07 dB(A), Kpa: 2,5 dB(A)

Vibration, for: 5,65 m/s2 (K=1,5 m/s2)

Vibration:, bag 6,027 m/s2 (K=1,5 m/s2)

KÆDESAV
Om vibrationsværdien
Tabellen viser, hvor lang tid man 
dagligt må udsætttes for vibration, hvis 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/s2 ikke skal 
overskrides:

Vibration Maksimal tid

2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5,0 m/s2 2 timer

7,0 m/s2 1 time

10,0 m/s2 30 minutter

Særlige sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrifter ved brug af 
kædesaven
Sørg altid for at bære passende personlige 
værnemidler, når du arbejder med 
kædesaven: 

• Sikkerhedsbukser med skæreværn 
fremstillet og godkendt iht. EN381-5.

• Sikkerhedssko med snitbeskyttelse 
fremstillet og godkendt iht. 
EN17250:2004.

• Sikkerhedshjelm fremstillet og godkendt 
iht. EN397.

• Beskyttelsesbriller fremstillet og 
godkendt iht. EN166.

• Høreværn fremstillet og godkendt iht. 
EN352.

• Beskyttelseshandsker, som er beregnet til 
skovarbejde.

Kraftige beskyttelseshandsker kan nedsætte 
vibrationer i hænderne. Hold regelmæssigt 
pauser i arbejdet med kædesaven. 

Overskrid ikke den maksimale brugstid pr. 
dag i henhold til skemaet om vibration.
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Personer under 18 år må ikke bruge 
kædesaven.

Brugeren skal inden brug have læst 
brugsanvisningen, være grundigt instrueret 
i brug af kædesaven og være vidende om 
de risici, der kan forekomme ved brug af 
kædesaven.

Af hensyn til brugerens sikkerhed 
må kædesaven kun bruges med den 
kombination af sværd og kæde, som er 
angivet i afsnittet Tekniske data, og der 
må kun bruges originale reservedele ved 
reparation og vedligehold af kædesaven.

Undlad af modi� cere kædesaven på nogen 
måde!

Brug aldrig kædesaven, hvis gashånd ta get, 
sikkerhedsafbryderen og beskyttelses-
skærmen med udløser til kædebremsen ikke 
fungerer korrekt. Du må ikke blokere eller 
på anden måde sætte beskyttelsesskærmen 
ud af funktion. Sluk kædesaven, inden 
kædebremsen løsnes.

Følg altid samtlige vedligeholdelsesanvisnin
ger for kædesaven i afsnittet Vedligehold.

Sørg altid for, at der er tilstrækkelig kædeolie 
i tanken, og at kæden er � let og smurt.

Start aldrig motoren, hvis luft� lteret ikke er 
monteret, eller hvis lyddæmperen er defekt. 

Stands omgående motoren, hvis der opstår 
motorproblemer.

Sluk motoren, og fj ern kablet fra tændrøret, 
inden du fj erner fastklemte genstande 
fra kæden, og inden rengøring eller 
vedligeholdelse af kædesaven.

Brug altid beskyttelseshandsker, når du 
håndterer kæden. Hold kæden på afstand af 
krop, hænder og � ngre, mens den kører.

Kæden må ikke røre ved noget, når motoren 
startes.

Hold aldrig kædesaven i hånden, når du 
starter den. Hvis kæden rammer dig, kan du 
komme alvorligt til skade.

Gå aldrig med kædesaven, mens kæden 
kører. 

Læg aldrig kædesaven fra dig, hvis den ikke 
er standset helt. Kæden fortsætter med 
at køre et kort øjeblik, efter at du slipper 
gashåndtaget.

Hold altid kædesaven med begge hænder i 
det forreste håndtag og håndgrebet, når den 
er i brug.

Lad ikke andre personer eller dyr komme 
tættere end 3 meter på kædesaven, mens 
den kører.

Sav altid med undersiden af sværdet, når det 
er muligt, og undgå at save med spidsen af 
sværdet.

Vær opmærksom på, at kædesaven kan ryste 
kraftigt eller slå tilbage, når du saver med 
enden af sværdet.

Brug ikke kædesaven til savning i andre 
materialer end træ.

Pas på, at du ikke ved et uheld kommer 
til at save elledninger, telefonkabler eller 
lignende over, og sørg altid for, at der ikke er 
mennesker eller dyr i nærheden af kæden, 
når kædesaven startes eller er i brug.

Fjern sværdet fra arbejdsemnet, mens kæden 
stadig kører. Hvis kæden standser, mens 
den er i forbindelse med arbejdsemnet, kan 
brugeren blive trukket fremad og komme til 
skade. 
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Sæt altid beskyttelseskappen på sværdet ved 
transport eller opbevaring af kædesaven. 
Fastgør altid kædesaven under transport, så 
den ikke kan bevæge sig og forårsage skade 
på personer og ting.

Sørg for, at kædesaven ikke lækker brændstof 
under transport eller ved opbevaring.

Rengør altid kædesaven inden opbevaring.

Vær opmærksom på, at støjen fra kædesaven 
kan forhindre dig i at høre advarsler 
og lignende. Vær opmærksom på dine 
omgivelser, mens du bruger kædesaven.

Sikkerhedsforskrifter ved håndtering af 
brændstof
Motoren kører på olieblandet benzin 
1:40. Fyld derfor aldrig ren benzin, diesel, 
petroleum eller lignende i tanken. Bland kun 
totaktsolie til kædesave i benzinen. 

Bland brændstoff et i den medfølgende 
beholder. Sørg for, at benzinen og olien er 
blandet grundigt inden påfyldning.

Sørg for tilstrækkelig ventilation, når du 
blander og påfylder brændstof.

Påfyld aldrig brændstof eller kædeolie, mens 
motoren kører eller er varm, da det kan 
medføre brandfare. Vent altid, indtil den er 
kølet af.

Rygning og brug af åben ild under 
påfyldning af brændstof og brug af 
kædesaven er forbudt.

Påfyld aldrig brændstof i lukkede rum. 

Påfyldning af brændstof skal ske udendørs. 

Påfyld ikke for meget brændstof eller 
kædeolie, da det medfører brandfare.

Aftør eventuelt spildt brændstof med en tør 
klud efter brændstofpåfyldning.

Kontrollér, at brændstofdækslet slutter 
tæt, da brændsto� ækager kan medføre 
brandfare.

Efter påfyldning skal kædesaven startes 
i en afstand af mindst 3 meter fra 
brændstofbeholderen og påfyldningsstedet.

Brændstoff et skal opbevares utilgængeligt 
for børn i en tydeligt mærket og godkendt 
beholder.

Sikkerhedsforskrifter ved 
anvendelsesområde
Kædesaven må kun bruges udendørs. 

Udstødningsgasserne indeholder kulilte 
og kulbrinte, der er livsfarlige for både 
mennesker og dyr, hvis de indåndes.

Brug ikke kædesaven i kraftig blæst eller 
nedbør eller ved dårlig sigtbarhed.

Brug kun kædesaven i dagslys.

Brug aldrig kædesaven stående på en 
stige eller lignende, og klatr ikke op i træer 
med kædesaven, medmindre du er særligt 
uddannet til dette. Sørg altid for at stå fast og 
sikkert på jorden.

Hold øje med underlaget, når du bruger 
kædesaven. Afsavede grene på jorden udgør 
en sikkerhedsrisiko, hvis du snubler over dem 
under savning.

Planlæg savningen, inden du saver. Sørg 
for, at du eller andre ikke kan blive ramt af 
afsavede grene eller lignende.

Motorens dele bliver varme under brug. 
Undgå at berøre dem, og lad ikke kædesaven 
ligge på letantændeligt materiale (tørt græs, 
visne blade etc.), så længe motoren er varm.

Opbevar brændbare materialer på sikker 
afstand af motoren, da udstødningsgasserne 
er meget varme og kan antænde 
materialerne.
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Risici for personskade
Ved brug af kædesaven skal du være særligt 
opmærksom på følgende risici:

• Kontakt med uafskærmet savkæde 
(risiko for snitsår og læsion)

• Uforudset pludselig bevægelse af 
sværdet (risiko for snitsår og læsion)

• Bortslyngning af savkædedele (risiko for 
læsion og øjenskader)

• Bortslyngning af skæremateriale (risiko 
for læsion og øjenskader)

• Indånding af brændstofdampe, 
udstødningsgasser og savsmuld (risiko 
for forgiftning og lungeskade)

• Hudkontakt med benzin og olie (risiko 
for allergi og kræft)

• Kontakt med varm lyddæmper (risiko for 
forbrænding)

• Støj (risiko for høreskader ved 
manglende brug af godkendt høreværn)

Kædesavens dele

1. Beskyttelseskappe til sværd
2. Beskyttelsesskærm med kædebremse
3. Forreste håndtag
4. Bageste håndtag
5. Håndbeskytter
6. Sideplade
7. Kædestrammer
8. Møtrikker til sværd
9. Sværd
10. Kæde
11. Dæksel til brændstoftank
12. Dæksel til olietank
13. Starthåndtag
14. Afbryderknap
15. Sideplade
16. Gashåndtag
17. Sikkerhedsafbryder
18. Choker
19. Låseknap til luft� lter
20. Dæksel over luft� lter
21. Dæksel over motor
22. Tomgangsskrue
23. Primer
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Flyt kædestrammerbolten helt ned mod 
kædehjulet.

Læg sværdet (9) på kædesaven, så 
kædestrammerbolten passer ind i hullet. 

Samling og klargøring 

Montering af sværd og kæde
Træk beskyttelsesskærmen (2) i retning 
af det forreste håndgreb for at sikre, at 
kædebremsen ikke er aktiveret. 

Fjern møtrikkerne (8) fra sidepladen (6) over 
kædehjulet. Løft sidepladen af.

22
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Læg kæden (10) omkring kædehjulet og i 
rillen i sværdet (A). 

Kontrollér, at kæden er monteret korrekt i 
forhold til omløbsretningen (A). 

Monter sidepladen og sværdet ved at skrue 
låsemøtrikkerne fast med hånden, mens du 
løfter sværdets ende opad (C). 

Drej kædestrammerskruen, til kædens 
styreled rører undersiden af sværdet. 

Spænd møtrikkerne fast, og stram kæden 
endeligt, mens du holder sværdets ende 
opad (D).

Stramning af kæde
Kædens stramning justeres ved at dreje 
kædestrammerskruen. Drej skruen med uret 
for at stramme kæden og mod uret for at 
løsne den. Kæden skal kunne løftes nogle få 
millimeter fra sværdet på midten af sværdet. 
Kæden må ikke hænge under sværdet (E). 

Bemærk! En ny kæde udvider sig i starten. 
Det er derfor vigtigt, at kædens stramning 
kontrolleres ofte i løbet af savens første 
driftstimer. Smør regelmæssigt kæden med 
kædeolie manuelt.

Bemærk! Løsn låsemøtrikkerne, inden du 
justerer kædestrammeren, da delene ellers 
kan tage skade. 

Påfyldning af brændstof
Skru dækslet (11) af brændstoftanken, 
og påfyld brændstof (blanding af 
egnet totaktsolie og blyfri benzin i 
blandingsforholdet 1:40). Skru dækslet på 
igen, og kontrollér, at det slutter tæt (F). 

A

F

C

D

E
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Påfyldning af kædeolie
Skru dækslet (12) af olietanken, og påfyld ny 
kædeolie. Skru dækslet på igen, og kontrollér, 
at det slutter tæt.

Kædebremse

Kædesaven er udstyret med en automatisk 
kædebremse, som standser kædens rotation 
i tilfælde af, at kædesaven slår tilbage.

Kædebremsen kan også aktiveres manuelt 
ved at skubbe beskyttelsesskærmen fremad 
mod sværdet.

Hvis kædebremsen aktiveres under brug 
af kædesaven, skal du omgående slippe 
gashåndtaget, da koblingen ellers kan tage 
skade. 

Kontrollér kædebremsen før hver brug!

Kontrol af kædebremsen
Med motoren standset:

Træk beskyttelsesskærmen baglæns mod 
saven for at slå kædebremsen fra. Der lyder 
et klik, når beskyttelsesskærmen � yttes 
mellem åben og låst position.

Lad sværdet slå mod en rod eller en gren.

Beskyttelsesskærmen slås fremad og 
aktiverer kædebremsen. Hvor stor en kraft, 
der skal til for at aktivere kædebremsen, 
afhænger af sværdets længde. 

Med motoren startet:

Lad motoren køre med maksimal hastighed 
i 1-2 sekunder.

Skub beskyttelsesskærmen fremad 
med venstre hånd. Kæden skal stoppe 
omgående. Slip gashåndtaget.

Hvis kæden ikke stopper omgående, 
eller ikke stopper helt, når kædebremsen 
aktiveres, skal kædesaven efterses af en 
kvali� ceret reparatør. 
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Brug

Start af kold motor

Læg kædesaven på jorden.

Aktivér kædebremsen.

Sæt afbryderknappen (14) på 
positionen “I”.

Træk chokeren (18) ud.

Tryk 10 gange på primeren 
(23), indtil brændstof er 
synligt i den.

Træk i starthåndtaget, indtil 
motoren er ved at starte, men 
højst 5 gange.

Skub chokeren (18) ind.

Træk i starthåndtaget, indtil 
motoren starter.

Lad motoren varme op i 30 
sekunder.

Deaktiver kædebremsen.

Tryk gashåndtaget og 
sikkerhedsafbryderen ind for 
at bruge kædesaven.
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Vær opmærksom på, at kæden kører rundt, 
når du giver motoren gas!

Kæden må ikke køre rundt, når motoren går 
i tomgang. Hvis den gør det, skal du indstille 
tomgangshastigheden som beskrevet 
under Justering af karburator i afsnittet 
Vedligehold.

Start af varm motor
En varm motor startes på samme måde 
som en kold med den forskel, at du ikke skal 
trække chokeren ud. 

Standsning af motor
Slip gashåndtaget, og lad motoren gå i 
tomgang lidt tid.

Vip afbryderknappen nedad til positionen 
Stop.

Tilkøring af motor
Motoren skal køres til de første 20 driftstimer. 
Undlad at køre med fuld gas eller høj 
hastighed i længere tid ad gangen i de første 
20 driftstimer.

Automatisk kædesmøring
Du kan indstille smøringen ved hjælp af 
justeringsskruen på savens underside. 

Start kædesaven, og peg sværdet nedad 
mod en træstub eller lignende. Hvis der 
kommer oliestænk på træstubben, fungerer 
den automatiske kædesmøring korrekt. Hvis 
der ikke gør, skal du afmontere kæden og 
sværdet og rengøre smørehullet. Hvis det 
ikke hjælper, skal kædesaven indleveres til en 
autoriseret reparatør. 

Savning

Kontroller før hver brug, at kædesaven 
er i fuldt funktionsdygtig stand, at der er 
påfyldt brændstof og kædeolie, at kæden 
er slebet og strammet korrekt, og at 
kædebremsen fungerer korrekt. 
Start motoren.

Hold saven med begge hænder på 
håndtagene (3, 4). Løft sværdet til 
arbejdsområdet. 

Tryk sikkerhedsafbryderen (17) og 
gashåndtaget (16) ind. Hvis du slipper 
sikkerhedsafbryderen eller gashåndtaget, 
standser kæden.

Påbegynd savningen, når kæden har opnået 
den ønskede hastighed.
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Tynde grene kan saves med ét snit. For at 
forhindre � osning og afbrækning bør grenen 
saves af i � ere stykker.

Ved savning i tykkere grene skal du først 
save på grenens underside for at forhindre, 
at grenen brækker af, og herefter save ned 
på grenens overside. Sav til sidst grenen af 
helt inde ved stammen. Forsegl eventuelt 
save� aden for at undgå, at træet bløder, hvis 
du foretager beskæring på blivende træer.

Brug en solid savbuk ved savning af brænde. 
Sæt saven fast på tømmerstykket ved hjælp 
af barkstødet forrest på saven, og sav det 
over ved at vippe savens bagende op med 
barkstødet som omdrejningspunkt.

Slip omgående gashåndtaget, hvis kæden 
binder eller sidder fast i grenen. Hvis kæden 
binder, og saven slår tilbage, aktiveres 
kædebremsen ved, at beskyttelsesskærmen 
skubbes fremad mod sværdet. Du kan 
udløse kædebremsen ved at trække 
beskyttelsesskærmen hen mod dig igen. Sluk 
motoren, inden kædebremsen udløses.

Når kæden bliver varm, udvider den sig.

Kontrollér jævnligt, om kæden skal strammes 
yderligere, så den ikke falder af sværdet. Hvis 
kæden strammes yderligere, mens den er 
varm, skal den løsnes, når den køler af, så den 
ikke sidder for stramt.

Rengøring og opbevaring

Lad kædesaven køle af efter brug.

Rengør kædesaven med en børste eller 
trykluft. 

Aftør kædesavens ydre dele med en hårdt 
opvredet klud.

Sørg altid for at holde rillen i sværdet fri for 
savsmuld og barkrester, da kæden ellers ikke 
bliver smurt korrekt. 

Brug trykluft til at blæse rillen ren. Afmonter 
eventuelt kæden, og rengør rillen, hvis du 
ikke kan rengøre rillen helt med kæden 
monteret.

Smør jævnligt kædehjulet forrest på sværdet. 
Tag kæden af, rens rillen i sværdet, og dryp 
kædesavsolie ned til kædehjulet.

Hold smørehullet på sværdet rent, så 
tilførslen af kædeolie ikke blokeres.

Vær omhyggelig med at rengøre 
køleribberne omkring cylinderen, da saven 
ellers kan overophedes under brug.

Sæt beskyttelseskappen på sværdet, inden 
kædesaven stilles bort til opbevaring.

Aftøm brændstoff et i en egnet beholder, og 
opbevar kædesaven utilgængeligt for børn 
på et tørt og frostfrit sted.
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Vedligehold

Kontrol af kæde
En skarp kæde laver store savspåner, mens 
en sløv kæde laver savsmuld. Når kæden 
er blevet sløv, skal saven også presses mod 
træet for at tage ved, og risikoen for at saven 
slår tilbage øges markant.

Når kæden ikke længere er skarp, skal 
tænderne skærpes ved hjælp af en rund� l 
med � lepåsats (A), en � ad� l (B) og et 
ryttermål (C). 

Du kan også bruge en elektrisk kædesliber. 

Vær forsigtig ved skærpning af tænderne 
- brug handsker! 

Udskift kæden, når tænderne er slidt ned til 
slidmærket, eller hvis de er blevet smallere 
end 4 mm.

Slibning af kæde
1.  Fastgør kædesavens sværd i en skruestik 

eller et savspor i en træstub. Kædesaven 
skal sidde så fast som muligt.

2. Kædens tænder peger skiftevis i modsat 
retning af hinanden. Du skal først slibe 
det ene sæt tænder, og derefter vende 
saven og slibe det andet sæt tænder. 
Tænderne skal slibes fra den side, som de 
peger ud mod. 

 Afmærk den første tand med en tusch 
eller lignende, så du kan se, hvornår du 
har slebet tænderne hele vejen rundt på 
kæden.

3. Læg � len vandret an mod en tand, og 
skub � len fremad i en vinkel på 30° i 
forhold til sværdet.

A

B

C

30°
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 Træk ikke � len bagud, men løft � len op, 

og � l fremad igen.  

 Fil hver tand med det samme antal strøg 
med � len.

4. Filens overside skal rage cirka 1/5 op over 
tanden.

5. Fil til sidst rytterne ved hjælp af et 
ryttermål og en � ad� l. Rytterne skal alle 
have samme højde og være cirka 0,65 
mm lavere end tænderne.

Udskiftning af kæde
Når kæden er slidt ned, skal den udskiftes.

Afmonter kæden og sværdet som beskrevet i 
afsnittet Samling og klargøring.

Tag kæden af sværdet, og rengør sværdet, 
beskyttelsesdækslet samt motorhuset 
grundigt med trykluft eller en børste. 
Vær særligt opmærksom på at rengøre 
smørehullet til kæden og sværdet.

Kontrollér, om sværdet og kædehjulet er 
nedslidt, og udskift dem, hvis de er.

Bemærk! Smid ikke den brugte kæde ud 
sammen med husholdningsaff aldet, men 
bortskaf den korrekt i henhold til de regler, 
der gælder i din kommune.

Monter den nye kæde på sværdet.

Kontrol af sværd
Læg en vinkel mod sværdet, og tryk den mod 
kæden. Hvis der er en åbning mellem vinklen 
og sværdet, er sværdet i orden.

Hvis vinklen ligger helt tæt mod sværdet, 
er rillen i sværdet slidt, og sværdet skal 
udskiftes.

Bemærk! Du kan få sværdet til at holde 
længere ved af og til at at vende det på 
kædesaven.

OK SLIDT

0,65 mm0,65 mm
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Rengøring af luft� lter
Luft� lteret skal rengøres med jævne 
mellemrum. 

Afmonter dækslet over luft� lteret (20) ved at 
dreje på låseknappen (19). 

Løft � lterelementet (D) ud. 

Rengør � lterelementet ved hjælp af trykluft. 

Hvis det er meget snavset, kan du vaske det i 
varmt vand tilsat lidt rengøringsmiddel. Lad 
� lterelementet tørre helt og hæld lidt ren 
olie på det, inden det monteres igen. Aftør 
indersiden af � lterdækslet med en fugtig 
klud. Hvis � lterelementet er beskadiget eller 
slidt, skal det udskiftes.

Rengøring af brændstoffi  lter
Brug et stykke ståltråd e.l. til at tage � lteret 
ud af brændstoftanken.

Skyl � lteret grundigt med benzin, eller 
udskift det. Pas på, at der ikke trænger støv 
eller snavs ind i tanken under rengøringen.

Rengøring af olie� lter
Brug et stykke ståltråd e.l. til at tage � lteret 
ud af olietanken.

Skyl � lteret grundigt med benzin, eller 
udskift det. Hvis der er snavs i olietanken, 
skal den skylles med benzin.

20

D

20

19
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Rengøring af tændrør
Tændrøret sidder bag luft� lteret. Afmonter 
tændrøret ved hjælp af en tændrørsnøgle, og 
fj ern a� ejringer fra det med en stålbørste.

Kontrollér med et søgerblad, at 
elektrodeafstanden er 0,6-0,7 mm, og juster 
den, hvis den ikke er.

Hvis tændrøret er sodet til, skal det rengøres 
eller udskiftes. Udskift tændrøret med et nyt 
af samme type.

Justering af karburator
Hvis kædesaven ikke fungerer optimalt, 
kan dens driftshastighed � njusteres på 
karburatoren. 

Rengør først luft- og brændstoffi  ltrene, og 
kontrollér, at der er påfyldt korrekt blandet 
brændstof og kædeolie (1:40).

Start motoren.

Tomgangsskruen (22) skal indstilles, så der 
er en passende sikkerhedsmargin mellem 
tomgang og tilkobling. Kæden må ikke 
køre rundt på sværdet, når motoren går i 
tomgang.

Skruen L skal indstilles, så motoren reagerer 
uden tøven på gashåndtaget.

Skruen H skal indstilles, så motoren giver 
maksimal eff ekt ved savning.

Karburatoren er fra fabrikken indstillet på 
følgende måde (regnet fra, at L- og H-
skruerne er skruet helt ind, uden at være 
spændt hårdt):

L-skruen: 1-1¼ omgang 

H-skruen: 1½-2 omgange

Kontrol af kædehjul
Afmonter sidepladen, og kontroller 
kædehjulet. Hvis kædehjulets tænder er slidt 
mere end 5 mm ned, skal det udskiftes med 
et nyt med samme speci� kationer som det 
originale.

Justering af olieskruen
Oliepumpen er ved levering indstillet til at 
give cirka 7 ml kædeolie pr. minut ved en 
motorhastighed på cirka 7.000 o/min. Juster 
om nødvendigt smøringen ved at dreje 
olieskruen på kædesavens underside med 
eller mod uret. Den maksimale smøring er 
cirka 13 ml kædeolie pr. minut.
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Fejlafhjælpning

Hvis kædesaven ikke fungerer korrekt, skal du fejlsøge i henhold til skemaet nedenfor, 
inden du kontakter vores servicecenter (i garantiperioden) eller en kvali� ceret reparatør 
(efter garantiperiodens udløb).

Problem Mulig årsag Løsning

Motoren starter ikke Der er vand i 
brændstoff et

Tøm brændstoftanken, og påfyld nyt 
frisk brændstof

Motoren er druknet Skru tændrøret af, og tør det af

Der kommer ingen 
gnist

Kontroller og juster tændrørets 
elektrodeafstand, eller udskift 
tændrøret eller tændrørshætten

Motoren taber eff ekt Luft� lteret er snavset Rengør luft� lteret

Brændstoffi   lteret er 
tilstoppet

Rengør brændstoffi  lteret

Karburatoren er 
indstillet forkert

Juster karburatoren

Kæden smøres ikke Kædeolietanken er tom Påfyld kædeolie

Smørehullet er 
tilstoppet

Rens smørehullet

Olieskruen er indstillet 
forkert

Juster olieskruen
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Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• Åbent hverdage fra 8.00 til 16.00 
(fredag til kl. 15.30)

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpschou.com

Fremstillet i Kina

Fabrikant:
jem & � x A/S
Skomagervej 12
DK–7100 Vejle

© 2017 HP Schou A/S 
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou 
A/S.

EF-overensstemmelseserklæring

Bemyndiget repræsentant: HP Schou 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark 
erklærer hermed, at

KÆDESAV
77790
1,8 kW

er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder:

EN / ISO 11681-1:2011

EN / ISO 14982:2009

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

2006/42/EF    Maskindirektivet

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

13.12.2017 − HP Schou A/S, 6000 Kolding
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Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt av 
din nya kedjesåg rekommenderar vi att du 
läser denna bruksanvisning innan du börjar 
använda apparaten.

Vi rekommenderar dessutom att du sparar 
bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna 
igen.

Tekniska data

Motor: 1 cylinder, 2-takt

Motorstorlek: 45 cm3

Motoreff ekt: 1,8 kW

Bränsle:  Oljeblandad bensin, 1:40 (2,5%)

 (blanda 125 ml tvåtaktsolja och 

 5 liter blyfri bensin)

Svärd: 16” Oregon 160SDEA095

Max. sågbredd:  36,0 cm

Kedja: Oregon 91P055X

Kedjehastighet: 21,2 m/s

Kedjedelning: 9,525 mm (3/8”)

Tjocklek på styrled: 1,27 mm (0,05”)

Kedjehjul: 6 tänder × 9,525 mm (3/8”)

Torrvikt utan svärd/kedja: 5,6 kg

Bränsletankvolym:  500 cm3

Oljetankvolym:  240 cm3

Maximalt varvtal: 11 000 +/- 500 v/min

Tomgångsvarvtal: 3 050 +/- 350 v/min

Ljudtryck LpA: 102,78 dB(A), Kpa: 2,5 dB(A)

Ljudeff ekt, LwA: 110,07 dB(A), Kpa: 2,5 dB(A)

Vibration, fram: 5,65 m/s2 (K=1,5 m/s2)

Vibration, bak: 6,027 m/s2 (K=1,5 m/s2)

KEDJESÅG
Om vibrationsvärden
Tabellen visar hur lång tid man 
dagligen får utsättas för vibration om 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/s2 inte ska 
överskridas:

Vibration Maximal tid

2,5 m/s2 8 timmar

3,5 m/s2 4 timmar

5,0 m/s2 2 timmar

7,0 m/s2 1 timme

10,0 m/s2 30 minuter

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter vid användning av 
kedjesågen
Bär alltid passande personlig 
skyddsutrustning när du arbetar med 
kedjesågen: 

• Skyddsbyxor med skärskydd, tillverkade 
och godkända enligt EN381-5.

• Skyddsskor med skärskydd, tillverkade 
och godkända enligt EN17250:2004.

• Skyddshjälm, tillverkad och godkänd 
enligt EN397.

• Skyddsglasögon, tillverkade och 
godkända enligt EN166.

• Hörselskydd, tillverkade och godkända 
enligt EN352.

• Skyddshandskar som är avsedda för 
skogsarbete.

Kraftiga skyddshandskar kan minska 
vibrationerna i händerna. Ta regelbundet 
pauser i arbetet med kedjesågen. 

Överskrid inte den maximala brukstiden per 
dag i enlighet med tabellen för vibration.
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Personer under 18 år får inte använda 
kedjesågen.

Användaren ska före användning ha läst 
bruksanvisningen, ha grundliga kunskaper 
om hur kedjesågen används och känna till 
riskerna som kan förekomma vid användning 
av kedjesågen.

Av hänsyn till användarens säkerhet får 
kedjesågen endast användas med den 
kombination av svärd och kedja som 
anges i avsnittet Tekniska data, och endast 
originalreservdelar får användas vid 
reparation och underhåll av kedjesågen.

Försök inte modi� era kedjesågen på något 
som helst sätt!

Använd aldrig kedjesågen om gasreglaget, 
säkerhetsbrytaren eller skyddsskärmen med 
utlösare till kedjebromsen inte fungerar 
korrekt. Du får inte blockera eller på annat 
sätt sätta skyddsskärmen ur funktion. Stäng 
av kedjesågen innan kedjebromsen lossas.

Följ alltid samtliga underhållsinstruktioner 
för kedjesågen i avsnittet Underhåll.

Se alltid till att det � nns tillräckligt med 
kedjeolja i tanken och att kedjan är slipad 
och smord.

Starta aldrig motorn om luft� ltret inte är 
monterat eller om ljuddämparen är trasig. 

Stanna motorn omgående om det uppstår 
motorproblem.

Stäng av motorn och dra ur kabeln från 
tändstiftet innan du tar bort fastklämda 
föremål från kedjan, samt före rengöring och 
underhåll av kedjesågen.

Använd alltid skyddshandskar när du 
hanterar kedjan. Håll kedjan på säkert 
avstånd från kropp, händer och � ngrar 
medan den är igång.

Kedjan får inte vidröra något när motorn 
startas.

Se till att kedjesågen har ett ordentligt stöd 
när du startar den. Om kedjan träff ar dig kan 
du skadas allvarligt.

Gå aldrig omkring med kedjesågen medan 
kedjan är igång. 

Lägg aldrig ifrån dig kedjesågen om den inte 
har stannat helt. Kedjan fortsätter att röra 
sig ett kort ögonblick efter det att du släppt 
gasreglaget.

Håll alltid kedjesågen med båda händerna 
om både det främre och bakre handtaget vid 
användning.

Låt inga andra personer eller djur komma 
närmare än tre meter från kedjesågen när 
den är igång.

Såga alltid med undersidan av svärdet när 
det är möjligt, och undvik att såga med 
spetsen på svärdet.

Var uppmärksam på att kedjesågen kan 
rycka till kraftigt eller slå tillbaka när du sågar 
längst ut på svärdet.

Använd inte kedjesågen för sågning i andra 
material än trä.

Se upp så att du inte av misstag råkar 
såga av elledningar, telefonkablar eller 
liknande, och se alltid till att det inte är några 
människor eller djur i närheten av kedjan när 
kedjesågen startas eller används.

Lyft svärdet från arbetsmaterialet medan 
kedjan fortfarande rör sig. Om kedjan stannar 
medan det rör vid arbetsmaterialet kan 
användaren tryckas framåt och komma till 
skada. 
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Sätt alltid på skyddskåpan på svärdet vid 
transport eller förvaring av kedjesågen. Sätt 
alltid fast kedjesågen under transport, så att 
den inte kan röra sig och orsaka skador på 
personer eller egendom.

Se till att kedjesågen inte läcker bränsle 
under transport eller vid förvaring.

Rengör alltid kedjesågen före förvaring.

Tänk på att oväsendet från kedjesågen 
kan göra så att du inte hör varningar och 
liknande. Var uppmärksam på din omgivning 
när du använder kedjesågen.

Säkerhetsföreskrifter vid hantering av 
bränsle
Motorn körs på oljeblandad bensin 1:40. Fyll 
därför aldrig i ren bensin, diesel, fotogen eller 
liknande i tanken. Blanda bara tvåtaktsolja 
för kedjesågar i bensinen. 

Blanda bränslet i den medföljande 
behållaren. Se till att bensinen och oljan är 
ordentligt blandade före påfyllning.

Se till att ventilationen är tillräcklig när du 
blandar och fyller på bränsle.

Fyll aldrig på bränsle eller kedjeolja medan 
motorn kör eller är varm, eftersom det kan 
medföra brandfara. Vänta alltid tills den har 
svalnat.

Det är förbjudet att röka och tända eld under 
påfyllning av bränsle eller när kedjesågen 
används.

Fyll aldrig på bränsle i ett stängt rum. 

Påfyllning av bränsle ska ske utomhus. 

Fyll inte på för mycket bränsle eller kedjeolja 
eftersom det medför brandfara.

Torka bort eventuellt spill med en torr trasa 
när du har fyllt på bränsle.

Kontrollera att tanklocket sluter tätt eftersom 
bensinläckage kan medföra brandfara.

Efter påfyllning ska kedjesågen startas 
på ett avstånd av minst 3 meter från 
bränslebehållaren och påfyllningsplatsen.

Bränslet ska förvaras otillgängligt för barn i 
en tydligt markerad och godkänd behållare.

Säkerhetsföreskrifter vid 
användningsområdet
Kedjesågen får bara användas utomhus. 

Avgaserna innehåller kolmonoxid och 
kolväten som är livsfarliga för både 
människor och djur att inandas.

Använd aldrig kedjesågen i kraftig blåst eller 
nederbörd eller vid dålig sikt.

Använd kedjesågen endast i dagsljus.

Använd aldrig kedjesågen när du står på en 
stege eller liknande, och klättra inte upp i 
träd med kedjesågen om du inte har särskild 
utbildning för att göra det. Se alltid till att stå 
stadigt och säkert på marken.

Var uppmärksam på marken under dig när 
du använder kedjesågen. Avsågade grenar 
på marken utgör en säkerhetsrisk om du 
snubblar över dem när du sågar.

Planera sågningen innan du börjar såga. 
Se till att varken du eller någon annan kan 
träff as av avsågade grenar eller liknande.

Motorns delar blir varma under användning. 
Undvik att röra vid motorns delar och låt inte 
kedjesågen ligga på lättantändligt material 
(torrt gräs, vissna löv etc.), så länge motorn 
är varm.

Förvara brännbara material på säkert avstånd 
från motorn eftersom avgaserna är mycket 
varma och kan antända materialen.
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Risk för personskada
Vid användning av kedjesågen ska du vara 
särskilt uppmärksam på följande risker:

• Kontakt med oavskärmad sågkedja (risk 
för skärsår och skador)

• Oförutsedd plötslig rörelse av svärdet 
(risk för skärsår och skador)

• Sågkedjedelar kan slungas bort (risk för 
skador och ögonskador)

• Skärmaterial kan slungas bort (risk för 
skador och ögonskador)

• Inandning av bränsleångor, avgaser 
och sågdamm (risk för förgiftning och 
lungskada)

• Hudkontakt med bensin och olja (risk 
för allergi och cancer)

• Kontakt med varm ljuddämpare (risk för 
brännskador)

• Oljud (risk för hörselskador vid bristande 
användning av godkända hörselskydd)

Kedjesågens delar

1. Skyddskåpa för svärd
2. Skyddsskärm med kedjebroms
3. Främre handtag
4. Bakre handtag
5. Handskydd
6. Sidoplatta
7. Kedjesträckare
8. Muttrar till svärd
9. Svärd
10. Kedja
11. Lock till bränsletank
12. Lock till oljetank
13. Starthandtag
14. Strömbrytare
15. Sidoplatta
16. Gasreglage
17. Säkerhetsbrytare
18. Choke
19. Låsknapp till luft� lter
20. Lock över luft� lter
21. Lock över motor
22. Tomgångsskruv
23. Primerknapp
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Flytta kedjesträckarbulten helt ned mot 
kedjehjulet.

Lägg svärdet (9) på kedjesågen så att 
kedjesträckarbulten passar in i hålet. 

Montering och förberedelse 

Montering av svärd och kedja
Dra skyddsskärmen (2) i riktning mot det 
främre handtaget för att säkerställa att 
kedjebromsen inte är aktiverad. 

Avlägsna muttrarna (8) från sidoplattan (6) 
över kedjehjulet. Lyft av sidoplattan.

22
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Lägg kedjan (10) omkring kedjehjulet och i 
skåran i svärdet (A). 

Kontrollera att kedjan är monterad korrekt i 
förhållande till rotationsriktningen (A). 

Montera sidoplattan och svärdet genom att 
skruva fast låsmuttrarna för hand medan du 
lyfter svärdets ände uppåt (C). 

Vrid kedjesträckarskruven tills kedjans styrled 
berör svärdets undersida. 

Spänn fast muttrarna, och spänn slutligen 
kedjan medan du håller svärdets ände uppåt 
(D).

Sträckning av kedja
Kedjans sträckning justerar man genom att 
vrida kedjesträckarskruven. Vrid skruven 
medurs för att sträcka kedjan och moturs 
för att lossa den. Kedjan ska kunna lyftas 
några få millimeter från svärdet på mitten av 
svärdet. Kedjan får inte hänga under svärdet 

(E). 

Observera! En ny kedja utvidgas i början. 
Det är därför viktigt att kedjans sträckning 
kontrolleras ofta under sågens första 
drifttimmar. Smörj regelbundet kedjan med 
kedjeolja manuellt.

Observera! Lossa låsmuttrarna innan du 
justerar kedjesträckaren, eftersom delarna 
annars kan ta skada. 

Påfyllning av bränsle
Skruva av bränsletanklocket (11) och fyll på 
bränsle (blandning av avsedd tvåtaktsolja 
och blyfri bensin med blandningsförhållande 
1:40). Skruva på locket igen och kontrollera 
att det sluter tätt (F). 

A

F

C

D

E
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Påfyllning av kedjeolja
Skruva av oljetanklocket (12), och fyll på 
ny kedjeolja. Skruva på locket igen och 
kontrollera att det sluter tätt.

Kedjebroms

Kedjesågen har en automatisk kedjebroms 
som stoppar kedjans rotation om kedjesågen 
skulle slå tillbaka.

Kedjebromsen kan också aktiveras manuellt 
genom att du trycker skyddsskärmen framåt 
mot svärdet.

Om kedjebromsen aktiveras medan du 
använder kedjesågen ska du genast släppa 
gasreglaget eftersom kopplingen annars kan 
skadas. 

Kontrollera kedjebromsen före varje 
användning!

Kontroll av kedjebromsen
När motorn är avstängd:

Dra skyddsskärmen bakåt mot sågen för 
att stänga av kedjebromsen. Det hörs ett 
klickande ljud när skyddsskärmen � yttas 
mellan öppet och låst läge.

Låt svärdet slå mot en rot eller en gren.

Skyddsskärmen slås framåt och aktiverar 
kedjebromsen. Hur stor kraft som krävs för 
att aktivera kedjebromsen beror på svärdets 
längd. 

Med motorn påslagen:

Låt motorn gå på maximal hastighet i 1-2 
sekunder.

För skyddsskärmen framåt med vänster 
hand. Kedjan ska genast stanna. Släpp 
gasreglaget.

Om kedjan inte genast stannar, eller inte 
stannar helt och hållet, när kedjebromsen 
aktiveras ska kedjesågen ses över av en 
kvali� cerad reparatör. 
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Användning

Start av kall motor

Lägg kedjesågen på marken.

Aktivera kedjebromsen.

För strömbrytaren (14) till 
läget “I”.

Dra ut choken (18).

Tryck 10 gånger på 
primerknappen (23) tills 
bränsle syns i den.

Dra i starthandtaget tills 
motorn är på gång att starta, 
men högst 5 gånger.

Skjut in choken (18).

Dra i starthandtaget tills 
motorn startar.

Låt motorn värmas upp i 30 
sekunder.

Avaktivera kedjebromsen.

Tryck in gasreglaget och 
säkerhetsbrytaren för att 
använda kedjesågen.
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Observera att kedjan roterar när du gasar!

Kedjan ska inte rotera när motorn går på 
tomgång. Om den gör det ska du ställa in 
tomgångshastigheten enligt beskrivningen 
under Justering av förgasare i avsnittet 
Underhåll.

Start av varm motor
En varm motor startas på samma sätt som en 
kall med den skillnaden att du inte ska dra ut 
choken. 

Stanna motorn
Släpp gasreglaget och låt motorn gå på 
tomgång en liten stund.

För strömbrytaren nedåt till läget Stop.

Inkörning av motor
Motorn ska köras in de första 20 
driftstimmarna. Undvik att köra med full 
gas eller hög hastighet under längre tid åt 
gången under de första 20 driftstimmarna.

Automatisk kedjesmörjning
Du kan ställa in smörjningen med hjälp av 
justeringsskruven på sågens undersida. 

Starta kedjesågen och peka svärdet nedåt 
mot en trästubbe eller liknande. Om det 
kommer oljestänk på trästubben fungerar 
den automatiska kedjesmörjningen som 
den ska. Om den inte gör det, ska du ta bort 
kedjan och svärdet och rengöra smörjhålet. 
Om det inte hjälper ska kedjesågen lämnas in 
till en auktoriserad reparatör. 

Sågning

Kontrollera före varje användning att 
kedjesågen är i helt funktionsdugligt skick, 
att bränsle och kedjeolja har fyllts på, att 
kedjan är slipad och sträckt korrekt och att 
kedjebromsen fungerar korrekt. 
Starta motorn.

Håll sågen med båda händerna på 
handtagen (3, 4). Lyft svärdet till 
arbetsområdet. 

Tryck in säkerhetsbrytaren (17) och 
gasreglaget (16). Om du släpper 
säkerhetsbrytaren eller gasreglaget stannar 
kedjan.

Börja såga när kedjan har uppnått önskad 
hastighet.
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Tunna grenar kan sågas med ett snitt. För att 
förhindra att grenen splittras eller bryts av 
bör den sågas i � era stycken.

Vid sågning i tjockare grenar ska du först 
såga på grenens undersida för att förhindra 
att grenen bryts av. Sedan sågar du på 
grenens ovansida. Såga till sist av grenen 
ända inne vid stammen. Försegla eventuellt 
sågytan för att undvika att trädet blöder, om 
du gör beskäring på stående träd (som inte 
ska fällas).

Använd en stadig sågbock vid sågning av 
vedträn. Sätt fast sågen på timmerstycket 
med hjälp av barkstödet längst fram på 
sågen, och såga den genom att vicka sågens 
bakände med barkstödet som vridpunkt.

Släpp genast gasreglaget om kedjan hugger 
eller fastnar i grenen. Om kedjan hugger och 
sågen slår tillbaka aktiveras kedjebromsen 
genom att skyddsskärmen skjuts framåt mot 
svärdet. Du kan frigöra kedjebromsen genom 
att dra skyddsskärmen mot dig igen. Stäng 
av motorn innan kedjebromsen frigörs.

När kedjan blir varm, utvidgar den sig.

Kontrollera regelbundet om kedjan ska 
sträckas ytterligare så att den inte åker av 
svärdet. Om kedjan sträcks ytterligare medan 
den är varm, ska den lösgöras när den kyls av 
så att den inte sitter för spänt.

Rengöring och förvaring

Låt kedjesågen svalna efter användning.

Rengör kedjesågen med en borste eller 
tryckluft. 

Kedjesågens yttre delar torkas av med en väl 
urvriden trasa.

Var noga med att hålla skåran fri från sågspån 
och barkrester, eftersom kedjan annars inte 
blir smord på rätt sätt. 

Använd tryckluft för att blåsa skåran ren. Lyft 
eventuellt av kedjan och rengör skåran om 
du inte kan rengöra den när kedjan sitter på 
plats.

Smörj regelbundet kedjehjulet längst fram 
på svärdet. Ta av kedjan, rengör skåran i 
svärdet och droppa kedjesågsolja ner till 
kedjehjulet.

Håll svärdets smörjhål rent så att tillförseln av 
kedjeolja inte blockeras.

Var noggrann vid rengöring av kyl� änsarna 
omkring cylindern eftersom sågen annars 
kan överhettas under användning.

Sätt skyddskåpan på svärdet innan 
kedjesågen ställs undan för förvaring.

Töm bränslet i en lämplig behållare och 
förvara kedjesågen utom räckhåll för barn på 
en torr och frostfri plats.
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Underhåll

Kontroll av kedja
En vass kedja gör stora sågspån medan en slö 
kedja gör � nfördelade sågspån. När kedjan 
har blivit slö ska sågen också pressas mot 
träet för att ta tag, och risken för att sågen 
slår tillbaka ökar markant.

När kedjan inte längre är vass ska tänderna 
vässas med hjälp av en rund� l med � lpåsats 
(A), en � at� l (B) och en ryttarmall (C). 

Du kan också använda en elektrisk 
kedjeslipare. 

Var försiktig när du vässar tänderna - använd 
handskar! 

Byt kedjan när tänderna är nedslitna till 
slitagemarkeringen eller om de har blivit 
smalare än 4 mm.

Slipning av kedja
1.  Sätt fast kedjesågens svärd i ett 

skruvstäd eller ett sågspår i en trästubbe. 
Kedjesågen ska sitta fast så hårt som 
möjligt.

2. Kedjans tänder pekar växelvis i motsatt 
riktning till varandra. Du ska först slipa 
den ena uppsättningen tänder och 
sedan vända sågen och slipa den andra 
uppsättningen tänder. Tänderna ska 
slipas från den sida som de pekar ut mot. 

 Markera den första tanden med en 
tuschpenna eller liknande, så att du kan 
se när du har slipat tänderna hela vägen 
runt på kedjan.

3. Placera � len vågrätt mot en tand och 
för � len framåt i en vinkel på 30° i 
förhållande till svärdet.

A

B

C

30°
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 Dra inte � len bakåt, utan lyft upp � len 
och � la framåt igen.  

 Fila varje tand med samma antal rörelser 
med � len.

4. Filens översida ska skjuta upp ca 1/5 över 
tanden.

5. Fila till sist ryttarna med hjälp av en 
ryttarmall och en � at� l. Samtliga ryttare 
ska ha samma höjd och vara ca 0,65 mm 
lägre än tänderna.

Byte av kedja
När kedjan är sliten ska den bytas.

Ta bort kedjan och svärdet enligt 
beskrivningen i avsnittet Montering och 
förberedelser.

Ta av kedjan från svärdet och rengör svärdet 
och skyddskåpan och motorhuset noga med 
tryckluft eller en borste. Var speciellt noga 
med att rengöra smörjhålet till kedjan och 
svärdet.

Kontrollera om svärdet och kedjehjulet är 
nerslitna, och byt dem om så är fallet.

Observera! Släng inte den använda kedjan i 
hushållssoporna utan kassera den i enlighet 
med de regler som gäller i din kommun.

Montera den nya kedjan på svärdet.

Kontroll av svärd
Lägg en vinkel mot svärdet och tryck den 
mot kedjan. Om det är en öppning mellan 
vinkeln och svärdet är svärdet i ordning.

Om vinkeln ligger helt tätt mot svärdet är 
skåran i svärdet sliten, och svärdet ska bytas.

Observera! Du kan få svärdet att hålla 
längre genom att då och då vända det på 
kedjesågen.

OK SLITEN

0,65 mm0,65 mm
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Rengöring av luft� lter
Luft� ltret måste rengöras med jämna 
mellanrum. 

Ta av locket över luft� ltret (20) genom att 
vrida låsknappen (19). 

Lyft ut � lterelementet (D). 

Rengör � lterelementet med hjälp av 
tryckluft. 

Om det är mycket smutsigt kan du tvätta det 
i varmt vatten med lite rengöringsmedel. Låt 
� lterelementet torka helt, och häll lite ren 
olja på det innan det monteras igen. Torka 
av insidan av � lterlocket med en fuktig trasa. 
Om � lterelementet är skadat eller slitet ska 
det bytas.

Rengöring av bränsle� lter
Använd ett stycke ståltråd e.dyl. för att ta ut 
� ltret från bränsletanken.

Skölj av � ltret grundligt med bensin eller byt 
ut det. Se till att det inte tränger in damm 
eller smuts i tanken under rengöringen.

Rengöring av olje� lter
Använd ett stycke ståltråd e.dyl. för att ta ut 
� ltret från oljetanken.

Skölj av � ltret grundligt med bensin eller byt 
ut det. Om det är smuts i oljetanken ska den 
sköljas med bensin.

20

D

20

19
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Rengöring av tändstift
Tändstiftet sitter bakom luft� ltret. Ta av 
tändstiftet med hjälp av en tändstiftsnyckel 
och ta bort avlagringar med en stålborste.

Kontrollera med ett bladmått att 
elektrodavståndet är 0,6-0,7 mm, och justera 
det om så inte är fallet.

Om tändstiftet är smutsigt ska det rengöras 
eller bytas. Byt tändstiftet mot ett nytt av 
samma typ.

Justering av förgasare
Om kedjesågen inte fungerar optimalt kan 
driftshastigheten � njusteras på förgasaren. 

Rengör först luft- och bränsle� ltren och 
kontrollera att det är påfyllt med korrekt 
blandning av bränsle och kedjeolja (1:40).

Starta motorn.

Tomgångsskruven (22) ska ställas in så det 
är en passande säkerhetsmarginal mellan 
tomgång och tillkoppling. Kedjan ska 
inte rotera på svärdet när motorn går på 
tomgång.

Skruven L ska ställas in så motorn reagerar 
utan att tveka på gaspådrag.

Skruven H ska ställas in så motorn ger 
maximal eff ekt vid sågning.

Förgasaren är inställd på fabriken på följande 
sätt (från det att L- och H-skruvarna är helt 
inskruvade, utan att vara hårt spända):

L-skruven: 1-1¼ varv 

H-skruven: 1½-2 varv

Kontroll av kedjehjul
Demontera sidoplattan och kontrollera 
kedjehjulet. Om kedjehjulets tänder är 
nedslitna mer än 5 mm ska det bytas mot 
ett nytt med samma speci� kationer som det 
ursprungliga.

Justering av oljeskruven
Oljepumpen är vid leverans inställd på 
att ge ca 7 ml kedjeolja per minut vid en 
motorhastighet på ca 7000 v/min. Justera 
vid behov smörjningen genom att vrida 
oljeskruven på kedjesågens undersida 
medurs eller moturs. Den maximala 
smörjningen är ca 13 ml kedjeolja per minut.
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Problemlösning

Om kedjesågen inte fungerar korrekt ska du felsöka i enlighet med tabellen nedan innan 
du kontaktar vårt servicecenter (under garantiperioden) eller en kvali� cerad reparatör (när 
garantiperioden har gått ut).

Problem Möjlig orsak Lösning

Motorn startar inte Det är vatten i bränslet Töm bränsletanken och fyll på nytt 
rent bränsle

Motorn är sur Skruva av tändstiftet och torka av det

Det kommer ingen 
gnista

Kontrollera och justera tändstiftets 
elektrodavstånd eller byt tändstiftet 
eller tändstiftshatten

Motorn tappar eff ekt Luft� ltret är smutsigt Rengör luft� ltret

Bränsle� ltret är tilltäppt Rengör bränsle� ltret

Förgasaren är felaktigt 
inställd

Justera förgasaren

Kedjan smörjs inte Kedjeoljetanken är tom Fyll på kedjeolja

Smörjhålet är tilltäppt Rengör smörjhålet

Oljeskruven är felaktigt 
inställd

Justera oljeskruven
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Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 
Modellnumret � nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• Öppet vardagar från 07.00 til 17.00 
(fredag till kl. 15.30)

• Tel.: +46 (0)451 381 987

• Fax: +46 (0)451 414  00

• E-mail: service@hpverktyg.se

EG-överensstämmelseförklaring

Tillverkarens representant: HP Schou 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark, 
förklarar härmed att

KEDJESÅG
77790
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är tillverkad i överensstämmelse med 
följande standarder:
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EN / ISO 14982:2009
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