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DK ELEKTRISK KÆDESAV
Bestemmelsesmæssig brug

Kædesaven er beregnet til savning af træer, 
træstammer, grene, træbjælker, planker osv. 
Snit kan saves med eller på tværs af årerne. 
Dette produkt er ikke egnet til savning i 
mineralske materialer.

Symbolanvisninger 

Indikerer fare eller advarsel.  

Læs 
sikkerhedsanvisningerne 
omhyggeligt inden brug 
af kædesaven for at undgå 
kvæstelse af brugeren.      

 Når maskinen er i brug, skal 
man bruge sikkerhedsbriller 
for at beskytte sig mod 
genstande, der bliver � ået 
af, og der skal også bruges 
høreværn, som f.eks. 
lydisoleret hjelm, for at 
beskytte brugerens hørelse. 
Hvis brugeren arbejder i 
et område med risiko for 
nedfaldende genstande, 
skal der også bæres 
sikkerhedshjelm.

 Brug beskyttelseshandsker.

Gå med sikkerhedsstøvler 
for at beskytte mod elektrisk 
stød.

Må ikke udsættes for regn.

Træk straks stikket ud 
af stikkontakten, hvis 
ledningen er beskadiget, 
eller der er skåret i den. 

Skær aldrig med spidsen af 
klingen, da det kan resultere 
i tilbageslag og medføre 
personskade.

Opfylder de relevante 
sikkerhedskrav.

Dette klasse II-symbol 
indikerer, at produktet 
er korrekt isoleret. Det er 
derfor ikke nødvendigt at 
jordforbinde denne maskine.

Genbrug uønskede 
materialer i stedet for at 
smide dem ud som aff ald. 
Alt værktøj, slanger og 
emballage skal sorteres 
og a� everes på den 
lokale genbrugsstation 
og bortskaff es på en 
miljømæssig korrekt måde.

Generelle sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL! Læs alle 
sikkerhedsforskrifter og 
instruktioner.

Hvis du ikke følger alle forskrifter og 
advarsler, risikerer du at udsætte dig selv 
for elektrisk stød, brand og/eller alvorlig 
personskade.
Gem alle advarsler og forskrifter, så du kan 
referere til dem på et senere tidspunkt.
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Ordet “værktøj” i advarslerne henviser til det 
eldrevne (ledningstilsluttede) værktøj eller 
det batteridrevne (ledningsfri) værktøj.

1 – Sikkerhed på arbejdsområdet
a)   Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt 

og godt oplyst. Rodede og mørke 
arbejdsområder giver større risiko for 
ulykker.

b)   Brug ikke elværktøj i eksplosive 
omgivelser, f.eks. i nærheden af 
brændbare væsker, gasser eller støv. 
Elværktøj kan danne gnister, som kan 
antænde støv eller dampe.

c)   Hold børn og tilskuere på afstand, når 
du bruger elværktøj. Hvis du bliver 
distraheret, kan du miste kontrollen over 
værktøjet. 

2 – Elektrisk sikkerhed
a)   Brug kun stik, som passer til 

stikkontakten. Undlad at ændre eller 
tilpasse et stik. Brug ikke adaptere med 
jordforbundet værktøj. Uændrede stik 
og stikkontakter, der passer til dem, 
reducerer risikoen for elektrisk stød.

b)   Undgå at røre ved over� ader med 
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, 
komfurer og køleskabe). Risikoen for 
elektrisk stød øges, hvis din krop får 
jordforbindelse.

c)   Udsæt ikke værktøjet for regn eller fugt. 
Hvis der trænger vand ind i et værktøj, 
øges risikoen for elektrisk stød.

d)   Undgå at udsætte ledningen for 
overlast. Bær eller træk aldrig værktøjet i 
ledningen, og træk ikke i ledningen for at 
trække stikket ud af stikkontakten. Hold 
ledningen væk fra varme, smøremidler, 
kanter og bevægelige dele. En 
beskadiget eller sammen� ltret ledning 
øger risikoen for elektrisk stød.

e)   Når et værktøj bruges udendørs, skal 
der bruges et forlængerkabel, der er 

egnet til udendørs brug. Ved at bruge 
en forlængerledning, som er beregnet 
til udendørs brug, nedsættes risikoen for 
elektrisk stød.

f )   Hvis det er uundgåeligt at bruge et 
værktøj i fugtige omgivelser, skal du 
bruge et apparat med en afbryder med 
et fejlstrømsrelæ. Brugen af en afbryder 
med et fejlstrømsrelæ mindsker risikoen 
for elektrisk stød.

3 – Personsikkerhed
a)   Vær opmærksom, hold altid øje med 

værktøjet og arbejdsemnet, og brug din 
sunde fornuft. Brug ikke værktøjet, hvis 
du er træt eller påvirket af narkotika, 
alkohol eller medicin. Et øjebliks 
uopmærksomhed ved brug af et værktøj 
kan medføre alvorlige personskader.

b)   Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid 
sikkerhedsbriller. Brug af relevant 
beskyttelsesudstyr, f.eks. støvmaske, 
skridsikre sikkerhedssko, hjelm og 
høreværn reducerer risikoen for 
personskade.

c)   Undgå utilsigtet start. Kontrollér, 
at kontakten er i positionen FRA, 
inden ledningen til værktøjet sættes i 
stikkontakten og/eller batterierne sættes 
i, eller værktøjet samles op eller bæres. 
Hvis et værktøj transporteres, mens 
� ngeren er på kontakten, eller ledningen 
til værktøjet sættes i stikkontakten med 
kontakten i positionen TIL, kan det 
forårsage ulykker. 

d)   Fjern enhver indstillingsnøgle, inden 
værktøjet bruges. En nøgle, der er 
fastgjort til en roterende del af værktøjet, 
kan resultere i personskade.

e)   Undgå at bruge værktøjet med strakte 
arme. Sørg for at stå i en god position og 
i balance. Derved har du bedre kontrol 
over værktøjet i uventede situationer.

f )   Gå iklædt passende tøj. Bær ikke 
løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, 
tøj og handsker væk fra bevægelige dele. 
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Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår 
kan blive fanget af de bevægelige dele.

g)   Hvis elværktøjet har adapter til 
støvudsugning eller støvopsamler, skal 
du kontrollere, at delene er tilsluttet og 
bruges korrekt. Brug af støvopsamlere 
kan nedsætte støvrelaterede risici.

4 – Brug og vedligeholdelse af værktøjet
a)   Undlad at tvinge værktøjet fremad. Brug 

det rigtige værktøj til arbejdsopgaven. 
Det rigtige værktøj giver en bedre og 
mere sikker drift, hvis du anvender det til 
det rigtige formål.

b)   Brug ikke værktøjet, hvis kontakten ikke 
gør det muligt at skifte fra driftstilstand 
til stop og omvendt. Et værktøj, som 
ikke kan tændes og slukkes på tænd-
/slukknappen, er farligt og skal repareres.

c)   Træk stikket ud inden justering, 
udskiftning af tilbehør eller inden lagring 
af værktøjet. På den måde nedsætter du 
risikoen for, at værktøjet starter utilsigtet. 

d)   Opbevar værktøj utilgængeligt for børn, 
og tillad ikke, at personer, der ikke ved, 
hvordan værktøjet bruges, betjener det. 
Værktøjet er farligt, hvis man ikke ved, 
hvordan det skal bruges. 

e)   Værktøjet skal vedligeholdes. Kontrollér, 
at de bevægelige dele ikke sidder skævt, 
eller der er en forhindring, knækkede 
dele eller andre forhold, som kan påvirke 
brugen af værktøjet. I tilfælde af en 
skade skal værktøjet repareres inden 
brug. Mange ulykker skyldes dårligt 
vedligeholdt værktøj.

f )   Hold skæreværktøj skarpt og rent. Når 
værktøjet er vedligeholdt korrekt og har 
et skarpt skær, er det mindre sandsynligt, 
at det binder under brug, og det er 
lettere at styre.

g)   Brug værktøj, tilbehør og klinger osv. 
i henhold til disse anvisninger, idet du 
tager hensyn til arbejdsforholdene og 
det arbejde, der skal udføres. 

Hvis værktøjet bruges til andet end formålet, 
kan det resultere i farlige situationer.

5 – Vedligeholdelse og service
a)  Få værktøjet serviceret af en autoriseret 

reparatør, og brug kun originale 
reservedele. Derved forbliver værktøjet 
sikkert at bruge.

b)  Hvis det er nødvendigt at udskifte 
ledningen, skal det gøres af producenten 
eller hans agent for at undgå en 
sikkerhedsrisiko.

Særlig sikkerhed for kædesav:

•  Hold alle kropsdele væk fra kædesaven, 
når den er i brug. Inden du starter 
kædesaven, skal du kontrollere, at den 
ikke berører noget.

  Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af 
kædesaven kan forårsage, at dit tøj eller 
din krop bliver fanget af savkæden. 

•  Hold altid kædesaven med højre hånd på 
det bageste håndtag og venstre hånd på 
det forreste håndtag. 

  Holder du kædesaven med den modsatte 
hånd, øger konstruktionen risikoen for 
personskade, og det skal derfor altid 
undgås.

  BEMÆRK:  Ved kædesave, der er 
konstrueret med savsværdet i venstre 
side, er henvisningen til “højre hånd” og 
“venstre hånd” omvendt.

•  Hold kun i elværktøjet på de isolerede 
� ader, da savkæden kan komme i 
berøring med skjulte ledninger eller 
sin egen ledning. Savkæders berøring 
med en strømførende ledning kan gøre 
værktøjets metaldele strømførende, så 
de kan give brugeren elektrisk stød.
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•  Brug sikkerhedsbriller og høreværn. Der 

anbefales yderligere beskyttelsesudstyr 
til hoved, hænder, ben og fødder. 
Passende beskyttelsestøj nedsætter 
personskader fra � yvende partikler eller 
utilsigtet kontakt med kædesaven.

•  Brug ikke kædesaven i et træ. Hvis 
kædesaven bruges, mens man er oppe i 
et træ, kan det resultere i personskade.

•  Sørg altid for godt fodfæste, og brug 
kun kædesaven, når du står på en fast, 
sikker og jævn � ade. Glatte eller ustabile 
� ader som f.eks. stiger kan resultere i, at 
du mister balancen eller kontrollen over 
kædesaven.

•  Når du skærer en gren, som er 
under spænding, skal du passe på 
tilbagefj edring. Når spændingen 
i træ� brene slippes, kan den 
fj ederbelastede gren ramme brugeren 
og/eller kaste kædesaven ud af kontrol.

•  Vær ekstremt forsigtig ved savning af 
krat og unge træer. Det spinkle materiale 
kan gribe fat i savkæden og blive slået 
imod dig eller trække i dig, så du mister 
balancen. 

•  Bær kædesaven i det forreste håndtag 
med kædesaven slukket og væk fra 
kroppen. 

 Når kædesaven skal transporteres eller 
lagres, skal afdækningen til savsværdet 
altid sættes på. Korrekt håndtering af 
kædesaven nedsætter sandsynligheden 
for utilsigtet kontakt med savkæden, der 
bevæger sig.

• Følg anvisningerne vedrørende smøring, 
kædestramning og udskiftning af 
tilbehør.

• En kæde, der strammes eller smøres 
forkert, kan enten knække eller øge 
chancen for tilbageslag.

• Hold håndtag tørre, rene og fri for olie 
og fedt. Fedtede håndtag er glatte og 
forårsager, at man mister kontrollen.

• Skær kun i træ. Brug ikke kædesaven 
til formål, den ikke er beregnet til. 
Eksempel: Brug ikke kædesaven 
til at skære i plast, murværk eller 
byggematerialer, som ikke er af træ. 
Brug af kædesaven til andre formål 
end de tilsigtede kan resultere i farlige 
situationer.

Årsager til tilbageslag, og hvordan du 
undgår det: 
Tilbageslag kan ske, når næsen eller spidsen 
af savsværdet berører en genstand, eller når 
træet lukker og klemmer savkæden i snittet. 

Spidskontakt kan i nogle tilfælde forårsage 
en pludselig bagudreaktion, som slår 
savsværdet op og tilbage mod brugeren.

Klemning af savkæden langs toppen af 
savsværdet kan presse savsværdet hurtigt 
tilbage mod brugeren.

Begge disse reaktioner kan få dig til at 
miste kontrollen over saven, og det kan 
resultere i alvorlig personskade. Stol ikke 
udelukkende på de sikkerhedsanordninger, 
der er indbygget i saven.  Som bruger af en 
kædesav skal du træff e � ere foranstaltninger, 
så der ikke sker ulykker eller personskade 
under savning.  

Tilbageslag er et resultat af misbrug og/eller 
brug under forkerte omstændigheder, og 
det kan undgås ved at tage nedenstående 
forholdsregler:

• Hold et fast greb, hvor tommel� ngre 
og � ngre omslutter kædesavens 
håndtag, med begge hænder på 
saven, og positionér din krop og arme, 
så du kan modstå tilbageslagskraft. 
Tilbageslagskraft kan kontrolleres af 
brugeren, hvis der tages de rigtige 
forholdsregler. Giv ikke slip på 
kædesaven.
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NOTE A:  mulig illustration til denne advarsel fremgår af nedenstående � gur. 

Brug dette håndtag

Tommel� nger under håndtag

• Undgå at bruge saven med strakte 
arme, og skær ikke over skulderhøjde. 
Det hjælper med at forhindre utilsigtet 
spidskontakt og giver en bedre kontrol 
med kædesaven i uventede situationer.

• Brug kun de sværd og kæder ved 
udskiftning, som er angivet af 
producenten. Brug af forkerte sværd og 
kæder ved udskiftning kan forårsage 
kædebrud og/eller tilbageslag. 

• Følg producentens anvisninger 
for slibning og vedligeholdelse 
af kædesaven. Reduktion af 
dybdeanslagshøjden kan medføre øget 
tilbageslag.

Yderligere sikkerhedsregler for 
elektriske kædesave 

Bemærk: af sikkerhedsmæssige grunde 
transporteres den elektriske kædesav med 
kædebremsen helt i indgreb, og denne 
bremse skal løsnes, inden saven kan bruges.

1.   Hold arbejdsområdet rent 

 Rodede områder lægger op til 
personskader. Begynd ikke med at save, 
før du har et ryddet arbejdsområde, 
sikkert fodfæste og en planlagt retrætesti 
fra det faldende træ.

2.   Vær også opmærksom på 
arbejdsomgivelserne 

 Vær ekstremt opmærksom ved savning 
af små krat og unge træer, da det spinkle 
materiale kan gribe fat i savkæden og 
blive slået imod dig eller trække i dig, så 
du mister balancen. 
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  Brug ikke en kædesav i et træ, 

medmindre du er speci� kt trænet i det. 

 Når du skærer en gren, som er 
under spænding, skal du passe på 
tilbagefj edring. Når spændingen 
i træ� brene slippes, kan den 
fj ederbelastede gren ramme brugeren 
og/eller kaste kædesaven ud af kontrol.

3. Opbevar kædesav

 Når værktøj ikke er i brug, skal det 
opbevares på et tørt, højtliggende eller 
a� åst sted uden for børns rækkevidde.

4.   Undlad at presse kædesaven 

 Kædesaven gør et bedre og mere sikkert 
arbejde, når den bruges til det tilsigtede 
formål.

5.  Afbryd strømmen til kædesaven 

 Afbryd strømmen til kædesaven, når 
den ikke er i brug, inden service og ved 
udskiftning af tilbehør og dele som f.eks. 
savkæde og afskærmning.

6.   Fjern justeringsnøgler o.l. 

 Gør det til en vane at kontrollere, at 
justeringsnøgler og lignende er fj ernet 
fra værktøjet, før du tænder det.

7.  Undgå utilsigtet start. 

 Undlad at transportere et tilsluttet 
værktøj med � ngeren på afbryderen. 
Kontrollér, at afbryderen er slukket, før 
du slutter værktøjet til.

8.   Brug forlængerledninger til udendørs 
brug 

 Brug kun forlængerledninger, som er 
beregnet til udendørs brug og mærket 
med dette.

9.   Vær opmærksom

 Hold øje med arbejdet. Brug almindelig 
sund fornuft. Undlad at bruge 
kædesaven, hvis du er træt. 

 Hold alle kropsdele væk fra kædesaven, 
når den er i brug.

 Inden du starter kædesaven, skal du 
kontrollere, at den ikke berører noget.

 Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af 
kædesaven kan forårsage, at dit tøj eller 
din krop bliver fanget af savkæden. 

10. Kontrollér for beskadigede dele

 Kontrollér og udskift altid defekte 
dele, herunder afskærmninger og 
lignende, før du tager værktøjer i brug. 
Kontrollér, at de bevægelige dele er 
indstillet korrekt og kan køre frit og 
uhindret. Kontrollér ligeledes værktøjet 
for skader og mangler, der kan påvirke 
driften. Afskærmninger og lignende 
dele, som er beskadiget, skal repareres 
korrekt eller udskiftes på et autoriseret 
serviceværksted, medmindre andet 
er angivet i betjeningsvejledningen. 
Få defekte afbrydere udskiftet på et 
autoriseret serviceværksted. Undlad at 
bruge værktøjet, hvis afbryderen ikke slår 
værktøjet til og fra.

11. Strømforsyning    

 Slut kædesaven til korrekt spænding, 
kontrollér at spændingen er den samme 
som angivet på værktøjets typeskilt.

12. Brug IKKE en kædesav, der er beskadiget, 
forkert indstillet eller ikke samlet 
fuldstændigt og sikkert. Kontrollér, at 
kædesaven standser, når afbryderen 
slippes.

13. Udfør IKKE arbejde, som overgår din 
kapacitet eller erfaring.

14. FOR AT REDUCERE muligheden for 
elektrisk stød må saven ikke bruges 
på våde eller glatte � ader eller under 
snestorm, voldsomt regnvejr eller andre 
ugunstige vejrforhold.

15. UNDLAD at snavs, aff ald eller savsmuld 
a� ejres på motoren eller udvendige 
ventilationsåbninger.

16. Sav med høje motoromdrejningstal.
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17. Brug af kædesaven skal begrænses til 

voksne, der er ordentligt instrueret.

18. Din kædesav er beregnet til lejlighedsvis 
husejerbrug. Den er ikke beregnet til 
tung, kontinuerlig brug.

19. Undersøg de elektriske afbrydere.  Brug 
ikke kædesaven, hvis afbryderne ikke 
tænder og slukker korrekt.  Prøv ikke 
på at reparere de elektriske afbrydere. 
A� ever saven på et autoriseret 
serviceværksted.

20. Vedligehold forlængerledninger, 
undersøg dem periodisk, og udskift 
dem, hvis de er beskadiget. Brug kun 
elledninger, som er mærket til udendørs 
brug.

21. Brug IKKE kædesaven tæt på eller 
omkring brændbare væsker eller gasser, 
hverken indendørs eller udendørs. Det 
kan resultere i eksplosion og/eller brand.

22. Alle andre former for service på 
kædesaven end dem, der er opført i 
brugsanvisningens sikkerheds- og vedl
igeholdelsesinstruktioner, skal udføres 
af kompetente fagfolk. Prøv ikke selv 
på at reparere den, da der ikke er dele 
indvendigt, som brugere skal servicere.

23. Sikkerhedsudstyr i enheden må ALDRIG 
FJERNES, ændres eller sættes ud af drift. 
KÆDEBREMSEN®/beskyttelsesskærmen 
er en stor sikkerhedsfunktion. Saven kan 
ikke køre, når KÆDEBREMSEN® er udløst.

24. Den er beregnet til sjælden brug af 
husejere, sommerhusejere og campister 
og til generel anvendelse til rydning, 
beskæring, savning af brænde osv. Den 
er ikke beregnet til lang tids brug. Hvis 
den skal bruges til lange driftsperioder, 
kan det forårsage kredsløbsproblemer 
i brugerens hænder pga. vibration. Det 
kan være passende at bruge en sav med 
antivibrationsfunktion.

25. Der skal bruges sikkerhedstøj som 
krævet af sikkerhedsorganisationer, 
lovbestemmelser eller din arbejdsgiver; 
ellers skal der bæres stramtsiddende tøj, 
sikkerhedssko og hånd- og høreværn.

26. Ved fældning skal der mindst holdes 
2 træers længde mellem dig og andre 
arbejdere.

27. Hold alle, især børn og kæledyr, væk fra 
arbejdsområdet. Lad aldrig børn bruge 
udstyret. Sluk straks for udstyret, hvis 
nogen nærmer sig dig.

28.  Udsæt ikke kædesaven for regn. 
Brug ikke kædesaven på fugtige eller 
våde steder.  Bruge ikke kædesaven i 
nærheden af brændbare væsker eller 
gasser. Sørg for, at der er nok lys på 
arbejdsstedet.

29. Førstegangsbrugere bør spørge en 
erfaren bruger i brugen af kædesaven 
og beskyttelsesudstyret, og han bør først 
øve sig på at skære brændestykker på en 
savbuk eller en vugge. 

 Af hensyn til personsikkerhed anbefales 
det meget ved brug af kædesaven, at 
den bruges i overensstemmelse med 
inspektionsgodkendt fejlstrømsrelæ.

30. Fastgør arbejdsemnet. Brug klemmer eller 
en skruestik til at holde arbejdsemnet. 
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VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Sådan læses symboler og farver (� g. 1)

  Advarsel: RØD bruges til at advare om, at 
en usikker handling ikke bør udføres.

GRØN ANBEFALET

Anbefalet savning.

Fig. 1

ADVARSEL
1.  Pas på tilbageslag. 

2.  Prøv ikke på at holde saven med én hånd.

3.  Undgå kontakt med sværdnæsen.

ANBEFALET
4.  Hold saven korrekt med begge hænder.

FARE! PAS PÅ TILBAGESLAG! 

 Advarsel: 

Tilbageslag kan føre til farligt tab af 
kontrollen med kædesaven og resultere 
i alvorlig eller dødelig kvæstelse af 
savbrugeren eller enhver, der står tæt på. Vær 
altid opmærksom, da rotationstilbageslag og 
fastklemningstilbageslag er store farer ved 
drift af en kædesav og hovedårsagen til de 
� este ulykker.

Fig. 2A   Fig. 2B

PAS PÅ: ROTATIONSTILBAGESLAG   
(Fig. 2A)

A = Tilbageslagsrute     

B = Tilbageslagsreaktionszone  

BEVÆGELSER FREM OG TILBAGE (FASTKLEMN
INGSTILBAGESLAG) (� g. 2B)

A = Træk 

B = Massive genstande 

C = Pres

TILBAGESLAG kan ske, når NÆSEN eller 
SPIDSEN af savsværdet berører en genstand, 
eller når træ lukker og klemmer savkæden i 
snittet.

Spidskontakt kan i nogle tilfælde forårsage 
en lynhurtig bagudreaktion, som slår 
savsværdet op og tilbage mod brugeren.

FASTKLEMNING af savkæden langs BUNDEN 
af savsværdet kan TRÆKKE saven fremad og 
væk fra brugeren.

FASTKLEMNING af savkæden langs TOPPEN 
af savsværdet kan PRESSE savsværdet hurtigt 
tilbage mod brugeren.

Begge disse reaktioner kan få dig til at miste 
kontrollen over saven, og det kan resultere i 
alvorlig personskade.
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Tekniske data

Model GY9310

Spænding: 230-240 V~ 50 Hz

Eff ekt 1800 W 

Omdrejningstal, 
ubelastet 

13,5 m/s

MAKS sværdlængde 380 mm

Savsværd 400 mm

Kædedeling 9,53 mm

Kædemåler 1,27 mm

Kædedrivhjul 6 tænder 

Nettovægt (uden 
savsværd og kæde)

4,9 kg (maks)

Olievolumen 150 ml

LpA 90,9 dB(A) 

K= 3 dB(A)

LwA 105 dB(A) 

K= 3 dB(A)

Oplysninger om støj/vibration
Målte lydniveauer fastlagt iht. EN 60745.

Totale vibrationsværdier (triax vektorsum) 
fastlagt iht. EN 60745:

Vibrationsemissionsniveauet fastsat i 
dette oplysningsskema er blevet mål i 
overensstemmelse med en standardiseret 
test fastlagt i EN 60745 og kan bruges til at 
sammenligne et værktøj med et andet.

Det kan bruges til en foreløbig vurdering af 
eksponeringen.

Det angivne vibrationsemissionsnive
au repræsenterer værktøjets primære 
anvendelser. Hvis værktøjet dog bruges 
til forskellige anvendelser, med forskelligt 
tilbehør eller dårligt vedligeholdt, kan 
vibrationsemissionen afvige. Det kan øge 
eksponeringsniveauet markant over den 
samlede arbejdsperiode.

Ved en beregning af eksponeringsniveauet 
for vibration skal der også tages højde for de 
gange, værktøjet afbrydes, eller når det kører 
uden faktisk at arbejde. Det kan nedsætte 
eksponeringsniveauet markant over den 
samlede arbejdsperiode.

Find yderligere forholdregler til at beskytte 
brugeren mod virkningerne af vibration som 
f.eks.: vedligeholdelse af værktøj og tilbehør, 
holde hænderne varme og organisere 
arbejdsmønstre.

Komponenter (� g.1)

1. Kædehjulsafskærmning 

2. Møtrik 

3. Håndhjul  

4. Forreste håndtag 

5. Bremseafskærmning 

6. Olietankdæksel

7. Modholderklods 

8. Støtteplade 

9. Styrebolt    

10. Spændestift

11. Kædehjul

12. Olie� aske 

13. Sværd 

14. Savkæde 

15. Sværdafskærmning 

16. Ledning 

17. Bageste håndtag 

18. Tænd-/slukknap 

19. Ledningsholderkrog 

20. Låsekontakt 
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Montering af kædesværdet 

1. Anbring kædesaven på bordet eller 
gulvet. 

2. Løsn skrue på kædehjulsafskærmning 

(� g. 2)

Fig. 2

3. Løsn møtrik på kædehjulsafskærmning, 
og afmontér afskærmningen (� g. 3)

Fig. 3

4. Anbring kæden (14) i sværdets spor (13), 
vær opmærksom på korrekt driftsretning 
som vist med driftsretningssymbolet (� g. 
4)
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Fig. 4 

5. Anbring kædeleddene rundt om 
kædehjulet (11), og sæt sværdet på, 
så den ene sporingstap passer ind i 
sværdets rille (� g. 4)

Fig. 5 

6. Montér afskærmningen (1), og spænd 
møtrikken på kædehjulsafskærmningen. 
(� g. 6.& � g. 7)       

Fig. 6

(� g. 6.& � g. 7)       

Fig. 7

7. Spænd skrue på kædehjulsafskærmning 
(� g. 8)

Fig. 8

Indstilling af kædesavens spænding (� g. 9 
& � g.10 & � g.11)

Fig. 9
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1. Løsn møtrikken (� g. 9) ved at dreje den 

mod uret ca. 1-2 omdrejninger 

2. Drej håndhjulet (� g. 10) med uret, indtil 
kæden er korrekt spændt. 

Fig. 10

3. Kæden er korrekt spændt, når den i 
midten af sværdet kun kan løftes ca. 3-4 
mm (� g. 11).

Fig. 11

4. Spænd møtrikken ved at dreje den med 
uret. (� g. 9)

5. Kontrollér, om alle kædeled sidder 
korrekt i sværdets rulleføringer. 

Oliepåfyldning 

Bemærk: Kædesaven leveres uden påfyldt 
olie, og den må aldrig bruges uden olie eller 
med en oliestand, som er under indikatoren. 

Advarsel - sørg altid for, at kædesaven 
er afbrudt og stikket trukket ud af 
stikkontakten, inden der foretages 
indstillinger. 

1. Afmontér oliedæksel. (� g. 12)

 Fig. 12

2. Fyld olietanken med motorolie SAE # 
30 (� g. 13)  Bemærk: ved temperaturer 
under 30 ºF skal der bruges olie SAE # 
10. Ved temperaturer over 75 ºF skal der 
bruges olie SAE # 40. 

Fig. 13
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3. Kontrollér jævnligt oliestanden gennem 

oliestandsindikatoren (� g. 14)

Fig. 14

4.  Spænd oliedækslet fast, så det lukker 
tæt, og man undgår olieindtrængen fra 
tanken. 

5. Aftør eventuel overskydende olie. 

Bemærk: Det er normalt for olie at sive, når 
saven ikke er i brug. Tøm olietanken efter 
hver brug for at forhindre indtrængen. 

Kontrol af den automatiske olie-
funktion

Kontrollér den automatiske drift af 
kædesmøringen ved at pege med spidsen af 
den tændte sav på et stykke papir, der ligger 
på jorden; hvis der kommer en olieplet, som 
bliver større, så fungerer den automatiske 
oliefunktion. Hvis der ikke er spor af olie, 
selv om olietanken er fuld, så fungerer den 
automatiske oliefunktion ikke. 

Hvis den automatiske oliefunktion ikke 
virker: Afmontér kædesværdet, og fj ern 
kædesavens og kædesværdets olieveje; 
hvis kædesaven ved genmontering stadig 
ikke fungerer, skal saven a� everes på et 
autoriseret serviceværksted. 

TILBAGESLAG 

Advarsel: Tilbageslag kan ske, når næsen eller 
spidsen af savsværdet berører en genstand, 
eller når træet lukker og klemmer savkæden 
i snittet. Spidskontakt kan i nogle tilfælde 
udløse en lynhurtig bagudreaktion. Når 
savsværdet slås op og tilbage mod brugeren, 
eller savkæden klemmes fast langs toppen 
af savkæden, så kan savsværdet trækkes 
hurtigt tilbage mod brugeren, og begge 
disse reaktioner kan forårsage, at du mister 
kontrollen med saven, hvilket kan resultere i 
alvorlig kvæstelse af brugeren. 

Tilbageslagssikkerhedsudstyr på denne 
sav. (� g. 15)
Denne sav har en kæde med lavt tilbageslag 
og nedsat tilbagslagssavsværd, begge dele 
nedsætter risikoen for tilbageslag, men det 
kan fortsat forekomme med denne sav. 

Med korrekt monteret parerbøjle kan denne 
genstand reducere kvæstelser fra tilbageslag; 
fj ern derfor ikke parerbøjlen, og udskift den 
ikke med en anden. 

Følgende trin reducerer risikoen for 
tilbageslag. 

- Brug begge hænder til at tage fat i 
saven, mens den kører. Hold godt fast. 
Tommel� ngre og � ngre skal holde fast i 
savhåndtagene. 

- Lad alt sikkerhedsudstyr sidde på saven, 
og sørg for, det fungerer korrekt. 

- Undgå at bruge saven med strakte arme, 
og skær ikke over skulderhøjde. 

- Sørg for at have et godt fodfæste og 
underlag. 
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- Stå lidt til venstre for saven. Så er din krop 

ikke i direkte linje med kæden. 

- Lad ikke savsværdsnæsen røre noget, når 
kæden er i bevægelse 

- Prøv aldrig på at save gennem to stykker 

brænde på samme tid, sav kun ét stykke 
ad gangen. 

- Stik ikke savsværdet for langt ned, og 
prøv ikke at lave indstik (bore i træ med 
savsværdsnæse)

-  Hold øje med forskydning af træ eller 
andre kræfter, som kan klemme kæden. 

- Vær ekstremt forsigtig, når saven føres 
ind i et tidligere snit. 

- Brug kæde med lille tilbageslag og 
savsværd, der leveres med denne 
kædesav. Udskift kun disse dele med 
kæder og savsværd, som er opført i 
denne vejledning.  

Lad ikke 
savsværdet røre 
her

Retning

90° vinkel

- Brug aldrig sløv eller løs kæde, hold 
kæden skarp med korrekt spænding.

- Slib ikke kæden manuelt på modeller 
med automatisk kædesliber (hurtig 
slibning). 

Undgå fastklemning
Skær altid først i trykved, indtil snittet 
begynder at lukke. Lav altid tryksnittet 
nedenfor, hvis træstubben er frigjort fra 
én ende, og foroven, hvis den støttes i 
begge ender; skær fra den anden side mod 
tryksnittet, og gør det til en vane at bruge en 
kile for at forhindre, at tryksnittet klemmer 
fast om kædesavsklingen. 

Forlængerledningsstøtte
Ved brug af kædesaven bliver 
forlængerledningen hele tiden trukket, når 
du bevæger dig fra ét område til et andet.

Der er en ledningsholderkrog (19) på 
kædesavens hus for at hjælpe med at 
forhindre, at den elektriske forbindelse 
mellem forlængerledning og kædesavsstik 
afbrydes ved et hårdt træk. 

Bemærk: støtten er til forlængerledningen og 
ikke kablet fra kædesaven. 

1. For at anbringe forlængerledningen på 
støtten skal man lave en stram løkke 
i forlængerledningen ca. 300 mm fra 
stikket på forlængerledningen. 

2. Anbring løkken i den � rkantede 
fordybning i den bageste del af 
kædesaven. 

3. Skub løkken hele vejen gennem huset, 
ca. 25 mm.  

4. Skub hver side af løkken nedad, så 
hver side af løkken anbringes over 
ledningsholderkrogen. 

5. For at sætte kablet fast skal der 
nænsomt trækkes i én af de to længder 
af forlængerkablet på højre side af 
kædesaven.  
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6. Efter, og først efter kablet er sat korrekt 

fast, sættes kædesavens stik ind i 
forlængerkablets stikkontakt. 

Før start 

1. Kontrollér, at værktøjet og kablet er i god 
stand, inden kædesaven startes. 

2. Kontrollér, at kædesmøringen fungerer, 
og kontrollér oliestanden. 

3. Kontrollér kædespændingen og driften af 
kædebremsen. 

Start 

1. Afmontér sværdafskærmningen. 

2. Frigør kædebremsen ved at trække 
parerbøjlen (5) fast mod bagenden af 
den elektriske kædesav, indtil der høres 
et klik. Du skal kunne bevæge kæden 
med hånden for at kontrollere, om 
kædebremsen er frigjort. (� g. 16 & � g. 17)

Fig. 16                          

Fig. 17 

3. Forbind kablet til strømmen. 

 Bemærk: Kontrollér, at bremsen fungerer 
eff ektivt. Kontrollér bremsen hver 
gang, du bruger kædesaven, inden du 
påbegynder arbejdet. 

 Advarsel: Tænd-/slukknappen (18) (� g.1) 
må aldrig trykkes ned, før parerbøjlen er 
trukket tilbage. 

4. Hold den elektriske kædesav i håndtaget 
med begge hænder.

5. Tryk på sikkerhedsknappen (20) (� g.1) 
på tænd-/slukknappen for at starte 
kædesaven. 

6. Slip tænd-/slukknappen for at standse 
kædesaven. 

 Advarsel: Hold den elektriske kædesav 
med begge hænder, indtil kæden står 
helt stille. 
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Brug af den elektriske kædesav 

Sikker brug af kædesaven 
Under skæring skal følgende altid 

overholdes:

- Kør kædesavsmotoren med fulde 
omdrejninger, hvilket gør arbejdet 
mere sikkert, da der er mindre risiko for 
indtrækning eller tilbageslag.

- Stil dig til venstre for kædesaven, så hvis 
den pludseligt laver et ukontrollabelt 
tilbageslag, vil den gå over din højre 
skulder. 

- Hold et fast greb med venstre 
hånd på det forreste håndtag med 
tommel� ngeren sikkert under 
håndtaget. Dit håndleds drejning i 
en tilbageslagssituation vil aktivere 
kædebremsen. 

- Kontrollér, at kæden er korrekt spændt. 

- Hold øje med høvlspånernes størrelse; 
hvis de bliver støvede, skal kæden slibes. 

Beskæring af et træ (� g. 18)

Advarsel: Undgå tilbageslag, da tilbageslag 
kan resultere i alvorlig kvæstelse eller 
dødsfald. 

Advarsel: Brug ikke kædesaven, mens du

- er i et træ. 

- Står på en stige eller anden ustabil � ade 

- Er i en ubekvem stilling

Du kan miste kontrollen over saven og blive 
alvorligt kvæstet. 

Advarsel: Skær ikke grene højere oppe end 
dine skuldre. 

Beskæring af et træ betyder, at der skæres 
grene af et levende træ; kontrollér, at du har 
et godt fodfæste og spredte fødder.  Fordel 
din vægt ligeligt på begge fødder. Følg 
nedenstående anvisninger ved beskæring af 
et træ. 

1. Lav det første snit 15 centimeter fra 
træstammen på undersiden af grenen, 
brug toppen af savsværdet til dette snit. 
Skær 1/3 gennem grenen. 

2. Flyt fem til ti centimeter længere ud 
på grenen, lav det andet snit oppefra 
grenen. Bliv ved med at skære, indtil du 
skærer grenen af. 

3. Lav et tredje snit så tæt på træstammen 
som muligt på undersiden af 
grenstubben. Brug toppen af savsværdet 
til at lave dette snit. Skær 1/3 gennem 
stubben.

4. Lav fj erde snit direkte over tredje snit. 
Skær ned for at møde tredje snit, det vil 
fj erne grenstubben. 

FORSIGTIG: Få professionel hjælp, hvis der 
opstår situationer, du ikke magter. 

Fig. 18

1. snit - beskæring undersnit 
(for at undgå splintring)

3. snit - stub undersnit (for at 
undgå splintring)

5-10 cm

2. snit - beskæringssnit 
(for at undgå klemning)

4. snit - sidste stubsnit
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FÆLDNING AF ET TRÆ 

Advarsel: - undgå tilbageslag, da tilbageslag 
kan resultere i alvorlig kvæstelse eller 
dødsfald. 

- Fæld ikke et træ uden tilstrækkelige 
færdigheder eller ekspertbistand. 

- Hold børn, dyr og tilskuere væk fra 
området, når der fældes et træ. 

- Hvis to eller � ere personer udfører 
opsavning og fældning på samme 
tid, skal der være tilstrækkelig afstand 
imellem dem; overhold en afstand på 
mindst to gange højden på det træ, der 
fældes. 

- Når der fældes et træ, skal man være 
opmærksom på omgivelserne og 
ikke udsætte andre for fare. Hvis man 
rammer stikledninger, eller forårsager 
skader på ejendom, hvis et træ rammer 
stikledninger, skal man straks kontakte 
forsyningsselskabet. 

Forsigtig: Få professionel hjælp, hvis der 
opstår situationer, du ikke magter. 

Ved fældning saves et træ ned. Sørg for 
fast fodfæste, hold fødderne spredt, fordel 
din vægt jævnt på begge fødder. Følg 
nedenstående anvisninger ved fældning af 
et træ. 

Inden fældning af et træ. (� g. 19)

1. Inden fældning skal træet undersøges, 
kontrollér at ingen døde grene kan 
ramme dig. Læg mærke til træets 
naturlige hældning samt større grenes 
placering. Og vindretningen. Det vil 
hjælpe dig med at bedømme, hvilken vej 
træet vil falde. 

2. Ryd arbejdsområdet omkring træet. 

3. Planlæg og ryd en retrætesti inden 
fældning; lav retrætestien modsat træets 
planlagte faldretning og med en vinkel 
på 45º.

Fig. 19

4.  Fjern snavs, sten, løs bark, søm, clips og 
ledninger fra det træ, hvor du vil lave 
fældningssnit. 

5. Stå i opadskrånende retning ved 
fældning af et træ. Træ kan rulle eller 
glide nedad, når det er fældet. 

Fremgangsmåde ved fældning

Fældningsindsnit (� g. 20)

Et korrekt anbragt fældningsindsnit 
fastlægger træets faldretning; anbring 
fældningsindsnit på siden af træet i den 
retning, det skal falde - følg anvisningerne 
nedenfor for at lave et fældningsindsnit.  

1.  Lav det nedre indsnit så tæt på jorden 
som muligt. Hold saven, så savsværdet 
er vandret, snit 1/3 af træstammens 
diameter. Bemærk: Lav altid dette 
vandrette nedre indsnit først. Hvis du 
laver dette snit som det andet, kan træet 
fastklemme kæden eller savsværdet. 

2.  Start øverste indsnit med samme afstand 
over første snit, da første snit er dybt. 

   Eksempel: Hvis det nederste indsnit er 
20 centimeter dybt, skal man starte det 
øverste indsnit 20 centimeter over det; 
skær nedad i en vinkel på 45º, det øverste 
indsnit skal møde enden af det nederste 
indsnit. 

3. Fjern træstammekile lavet af indsnittene.

Retrætesti

Faldretning

Retrætesti

Træ
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Fældningssnit (� g. 20)

1. Lav fældningssnittet fem centimeter 
højere end det laveste indsnit og på 
den anden side af træet. Hold fældnings-
snittet parallelt med laveste indsnit. 

2. Skær mod indsnittet. 

 Advarsel: Skær ikke hele vejen gennem 
træet. Lad ca. fem centimeter af trædia-
me teren være uopskåret direkte bag 
fældningsindsnittet; denne uopskårne 
del fungerer som et hængsel, og hæng-
slet forhindrer træet i at dreje og falde i 
den forkerte retning. 

3. Når fældningssnittet nærmer sig omdrej-
ningspunktet, skulle træet begynde 
at falde. Bemærk: Slå evt. kiler ind i 
fæld ningssnittet for at kontrollere faldets 
retning. Hvis træet læner sig tilbage og 
klemmer kæden, skal der slås kiler ind 
i fældningssnittet for at få saven ud. 
Brug kun kiler lavet af træ, plast eller 
aluminium, brug aldrig kiler lavet af 
stål. Det kan forårsage tilbageslag og 
beskadige kæden. 

4. Når træet begynder at falde, skal man 
hurtigt  

- fj erne saven fra fældningssnittet  

- og slippe tænd-/slukknappen for at 
slukke saven. 

- Sæt saven ned, 

- og forlad området via retrætestien. 

Fig. 20

Faldretning

FaldretningFaldretning

Omdrejnings-
punkt

3. snit - 
fældnings snit

2. snit 
- øverste 
indsnit

1. snit 
- nederste 
indsnit

Afkvistning af et træ (� g. 21)

Ved afkvistning fj ernes grene fra et faldet træ. 
Sørg for fast fodfæste, hold fødderne spredt, 
fordel din vægt jævnt på begge fødder, fj ern 
ikke store grene under træet, som holder 
brændestykket fri af jorden, fj ern hver kvist 
med ét snit. Ryd hyppigt afskårne kviste fra 
arbejdsområdet, hvilket er med til at bevare 
et sikkert arbejdsområde. 

Sørg for at starte dit snit, hvor grenen ikke 
vil fastklemme saven under skæring. For at 
undgå fastklemning skal man starte med 
at skære på frithængende grene ovenfra på 
grenen. Start med at skære på grene under 
spænding nedefra på grenen. Hvis saven 
bliver klemt, skal saven slukkes, grenen løftes 
og saven fj ernes. 

Fig. 21

Opsavning af et brændestykke 
Advarsel:

- Hvis man be� nder sig på en skråning, 
skal man kontrollere, at brændestykket 
ikke ruller ned ad skråningen og sikre 
brændestykket med træpløkker og slå 
træpløkkerne ned i jorden på den side, 
som vender ned ad bakken. Stå på den 
opadskrånende side af brændestykket, 
mens der skæres, brændestykket kan 
rulle, når det er skåret. 

- Prøv aldrig på at skære gennem to 
brændestykker på samme tid, da det kan 
øge risikoen for tilbageslag. 
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- Når der skæres et brændestykke, må det 

aldrig holdes med hånden, benet, eller 
foden. 

- Mens der skæres et brændestykke, må en 
anden person aldrig holde det. 

- Sluk saven og træk stikket ud, inden man 
� ytter sig fra et sted til et andet. 

Ved opsavning skæres et træ i � ere stykker, 
sørg for fast fodfæste, hold fødderne spredt, 
fordel din vægt jævnt på begge fødder, stå 
lidt til venstre for saven, så din krop ikke er i 
direkte linje med kæden. Når det er muligt, 
løftes brændestykket eller sektionen fri af 
jorden ved hjælp af grene, brændestykker, 
klodser osv. 

Når der skæres gennem et brændestykke, 
skal kontrollen bevares ved at nedsætte 
skæretrykket tæt på snittets ende, hold 
stadig godt fast i kædesavens håndtag, 
lad ikke en kæde i bevægelse røre 
brændestykket, slip tænd-/slukknappen for 
at slukke saven, inden den � yttes. 

Følg nedenstående anvisninger for at save et 
brændestykke op. 

Hele brændestykkets længde på jorden
Skær brændestykke fra toppen (� g. 22)

Fig. 22

Brændestykke støttet i den ene ende (� g. 23)

1. Lav først snit på undersiden af 
brændestykket. Brug toppen af 
savsværdet til at lave dette snit. Skær 
1/3 gennem brændestykket.  Dette snit 
vil forhindre stykket i at splintre, når det 
skæres. 

2. Lav andet snit direkte over første snit. 
Skær ned for at møde første snit, dette 
snit vil forhindre, at brændestykket 
fastklemmer savsværd og kæde. 

Fig. 23

Brændestykke støttet i begge ender (� g. 24)

1. Lav første snit ovenfra brændestykke, 
skær 1/3 gennem brændestykkets 
diameter, dette snit vil forhindre stykket i 
at splintre, når det skæres. 

2. Lav det andet snit på undersiden af 
brændestykket. Direkte under første snit. 
Brug toppen af savsværdet til at lave 
dette snit. Skær op for at møde første 
snit. Det vil forhindre, at brændestykket 
fastklemmer savsværd og kæde. 

 Fig. 24

1. snit

2. snit

1. snit

2. snit
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Rengøring og vedligeholdelse 

Rengøring af saven 
Advarsel: Træk kædesavens stik ud af 
stikkontakten, inden der laves service. 
Alvorlig kvæstelse eller dødsfald kan opstå 
fra elektrisk stød eller kropskontakt med 
kæde i bevægelse. 

Advarsel: Kædens skær er skarpe, brug 
beskyttelseshandsker ved håndtering af 
kæden. 

Advarsel: Rengøring af saven.

- Sænk ikke saven ned i nogen form for 
væske. 

- Brug ikke produkter, der indeholder 
ammoniak, klorin eller slibemidler. 

- Brug ikke klorinholdige rensevæsker, 
klorkulstof, petroleum eller benzin. 

Hold saven ren, brug en blød klud fugtet 
med en mild sæbe og vandblanding, tør sav 
af for at rengøre. 

Vedligeholdelse af savsværd (� g. 25)
Uensartet slid af sværdet forårsager de 
� este savsværdsproblemer, forkert slibning 
af kædekniv og dybdeanslagsindstillinge
r forårsager ofte dette, når sværdet slides 
uensartet; det gør savsværdsriller større, som 
forårsager kæderaslen og smæld. Saven vil 
ikke skære lige, udskift savsværdet, hvis det 
forekommer. 

Undersøg savsværd inden slibning af kæde. 
Et slidt eller beskadiget savsværd er farligt. Et 
slidt eller beskadiget savsværd vil beskadige 
kæden og også gøre det sværere at skære. 

Fig. 25

Normal vedligeholdelse af savsværd (� g. 26)

1. Afmontér savsværdet fra kædesaven. 

2. Fjern regelmæssigt savstøv fra 
savsværdsriller.  Brug spartel eller tråd. 

3. Rengør olieåbninger efter hver brug. 

4. Fjern ujævnheder fra siderne på 
savsværd. Brug � ad� l til at gøre sideskær 
� rkantede. 

 Udskift savsværd, når 

- sværdet er bøjet eller revnet. 

- indvendige riller i sværdet er meget 
slidte.

Savsværdsrille

Savsværd

Normalt 
savsværd

Savsværd med 
uens slid

� ad� l� ad� l gratgrat

savsværd

rengøring af rille rengøring af rille 
med spartel

olieåbning
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Kædeslibning 
(� g. 27 & � g. 28 & � g. 29)

Advarsel: Sørg altid for, at værktøjet 
er afbrudt og stikket trukket ud af 
stikkontakten, inden der foretages 
indstillinger eller vedligeholdelse. 

Kæden skal slibes, når kædesaven ikke 
skærer hensigtsmæssigt. Det gøres på 
følgende måde: 

1. Træk kædesværdet ud. 

2. Fastgør sværdet i en skruestik, så kæden 
kan glide. 

3. Anbring � len i en � lholder, og anbring 
den over tanden i 35º 

4. Fil kun fremad, indtil alle tandens slidte 
dele er blevet fj ernet. 

5. Tæl � lbevægelserne, der laves på den 
første tand, og gør det samme på alle de 
andre, både højre og venstre.

6. Efter en del slibning vil 
begrænsningsudstyret på kæden være 
højere end skæretænderne, � l den 
overskydende del med en � ad� l for at 
afrunde begrænsningsudstyrets dybde. 

7. Sørg for, at kæden udskiftes, inden den 
strækkes for at overskride den maksimale 
justering af kædesavsværdet. 

8.  ‘Dyb’ � ling skal udføres med en elektrisk 
� l, vi anbefaler at få det lavet på et 
serviceværksted. 

9. Kontrollér, at kæden glider problemfrit 
over sværdet, når den trækkes med 
hænderne, slib jævnligt kæden, og 
kontrollér dens spænding. 

10. Sværd med kædehjul skal smøres 
hyppigt, og det kan gøres på følgende 
måde:

- Fyld en sugesprøjte eller lignende enhed 
med smørelse til lejer. 

- Hver gang saven har været brugt, skal 
den smøres gennem hullet tæt på 
sværdspidsen, indtil smørelsen er trængt 
ind på spidsen. 

- Når du har lavet 3 kædeslibninger, skal 
kæden slibes af en fagmand, så alle 
tænder bliver ensartede. 

For at undgå beskadigelse af motoren må 
kædesaven ikke holdes kørende, hvis kæden 
sidder fast i træet. 

Fig. 27

Fig. 28
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Fig. 29

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

EF-overensstemmelseserklæring

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

ELEKTRISK KÆDESAV 
77775

1.800 W
er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

2006/42/EF Maskindirektivet 

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

07.12.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding
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Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med nedenstående 
”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk 
og elektronisk udstyr. Den overkrydsede 
skraldespand symboliserer, at aff ald 
af elektrisk og elektronisk udstyr ikke 
må bortskaff es sammen med usorteret 
husholdningsaff ald, men skal indsamles 
særskilt.

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.
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Avsedd användning

Motorsågen är avsedd för sågning av träd, 
trädstammar, grenar, träbjälkar, plankor, osv. 
Kapningarna kan göras med eller genom 
korn. Denna produkt är inte lämplig för 
sågning av mineralmaterial.

Symbolinstruktioner 

Anger risk, varning eller 
försiktighet.  

Lässäkerhetsinstruktionen 
noggrant innan du använder 
denna motorsåg för att 
undvika skador.      

 När maskinen är i bruk 
måste skyddsglasögon 
användas för att skydda mot 
� ygande föremål, liksom 
hörselskydd, såsom en 
ljudisolerad hjälm, i syfte att 
skydda operatörens hörsel. 
Om operatören arbetar i ett 
område där det � nns risk för 
fallande föremål måste även 
skyddshjälm användas.

 Använd handskar för att 
skydda händerna.

Använd skyddsstövlar för att 
skydda mot elektriska stötar.

Utsätt inte för regn.

Dra ut kontakten ur 
vägguttaget omedelbart 
om kabeln är skadad eller 
avskuren.

Kapa aldrig med spetsen 
på bladet eftersom det kan 
leda till kast och orsaka 
personskador.

Uppfyller relevanta 
säkerhetsnormer.

Denna klass II-symbol 
anger att produkten är 
korrekt isolerad. Jordning 
av maskinen är därför inte 
nödvändigt.

Återvinn oönskat material 
i stället för att slänga det 
som avfall. Alla verktyg, 
slangar och förpackningar 
ska sorteras, tas till den 
lokala återvinningscentralen 
och omhändertas på ett 
miljövänligt sätt.

Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING! Läs alla 
säkerhetsvarningar och 
instruktioner.

Underlåtenhet att följa varningarna 
och instruktionerna kan resultera i 
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig 
personskada.
Håll alla varningar och alla instruktioner till 
hands för att kunna hänvisa till dem senare.
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Termen “verktyg” i varningar hänvisar till ditt 
eldrivna verktyg (med nätkabel) eller ditt 
batteridrivna verktyg (utan nätkabel).

1 – Säkerhet i arbetsområdet
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. 

Belamrade eller mörka områden inbjuder 
till olyckor.

b) Använd inte elektriska verktyg i 
explosiva atmosfärer, såsom i närvaro av 
lättantändliga vätskor, gaser eller damm. 
Elektriska verktyg bildar gnistor som kan 
antända dammet eller ångorna.

c) Håll barn och åskådare borta medan du 
arbetar med ett elverktyg. Om du blir 
distraherad kan du tappa kontrollen över 
verktyget. 

2 – Elsäkerhet:
a) Elverktygets elkontakt måste passa 

till vägguttaget. Modi� era aldrig 
stickkontakten på något sätt. Använd 
inte adaptrar med jordade verktyg. 
Omodi� erade kontakter och matchande 
uttag minskar risken för elektrisk stöt.

b) Undvik kroppskontakt med jordade 
ytor som rör, värmeelement, spisar 
och kylskåp. Det � nns en ökad risk 
för elektrisk stöt om din kropp är 
jordansluten eller jordad.

c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn 
eller väta. Vatten som tränger in i ett 
elverktyg ökar risken för elstötar.

d) Hantera inte elkabeln felaktigt. Använd 
aldrig sladden till att bära, dra eller 
koppla bort elverktyget från uttaget. Håll 
sladden borta från värme, smörjmedel, 
skarpa kanter och rörliga delar. Skadade 
eller tilltrasslade sladdar ökar risken för 
elektrisk stöt.

e)   När du arbetar med ett elverktyg 
utomhus, använd en förlängningssladd 
som passar för utomhusanvändning. 
Användning av en sladd som passar för 
utomhusanvändning minskar risken för 
elektrisk stöt.

f )  Om arbete med ett elverktyg i en fuktig 
lokal är oundvikligt, använd ett uttag 
som är skyddat med jordfelsbrytare 
(RCD). Användning av en jordfelsbrytare 
minskar risken för elektrisk stöt.

3 – Personlig säkerhet:
a)   Var uppmärksam, kontrollera vad du gör 

och använd sunt förnuft när du arbetar 
med verktyget. Använd inte verktyget 
när du är trött eller påverkad av droger, 
alkohol eller medicin. Ett ögonblicks 
ouppmärksamhet vid användning 
av verktyget kan resultera i allvarliga 
personskador.

b)   Använd säkerhetsutrustning. Bär 
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning 
såsom damm� lterskydd, halksäkra 
säkerhetsskor, skyddshjälm eller 
hörselskydd som används för lämpliga 
förhållanden minskar personskador.

c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se 
till att strömbrytaren är i frånläge innan 
du ansluter verktyget till strömkällan 
och/eller batteriet, plockar upp eller bär 
verktyget. Om du bär elverktyg med ditt 
� nger på strömbrytaren eller ansluter ett 
påkopplat elverktyg till nätströmmen kan 
en olycka inträff a.

d)   Avlägsna eventuell justeringsnyckel 
innan du sätter på elverktyget. En nyckel 
som sitter kvar på en roterande del av 
elverktyget kan resultera i personskada.

e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid 
ordentligt fotfäste och balans. Detta 
möjliggör bättre kontroll av verktyget i 
oväntade situationer.
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f)   Klä dig lämpligt. Bär inte löst sittande 

kläder eller smycken. Håll hår, kläder och 
handskar borta från rörliga delar. Lösa 
kläder, smycken eller långt hår kan fastna 
i rörliga delar.

g)   Om enheterna är försedda med anord-
ningar för dammutsugning, kontrollera 
att dessa är anslutna och används på rätt 
sätt. Användning av dammsamlare kan 
minska dammrelaterade risker.

4 – Användning och underhåll av verktyget
a) Tvinga inte verktyget. Använd det 

korrekta verktyget för din tillämpning. 
Det korrekta verktyget gör arbetet bättre 
och säkrare vid den hastighet för vilket 
det konstruerades.

b)   Använd inte elverktyget om strömbry-
taren inte sätter på och stänger av det. 
Ett verktyg som inte kan kontrolleras 
med strömbrytaren är farligt och måste 
repareras.

c)   Ta ur kontakten från strömkällan innan 
du gör några justeringar, byter tillbehör 
eller lägger verktyget i förvaring. Sådana 
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar 
risken att oavsiktligt starta verktyget. 

d) Håll verktyg på tomgång utom räckhåll 
för barn och låt inte personer som är 
oerfarna använda verktyget. Elektriska 
verktyg är farliga i händerna på oerfarna 
användare. 

e) Underhåll verktyget. Kontrollera för 
fel justering eller om rörliga delar har 
fastnat, bristning hos delar och andra 
even tuella förhållanden som kan kom-
ma att påverka verktygets funktion. I 
händelse av skada, låt verktyget repare-
ras innan du använder det. Många olyc-
kor beror på dåligt underhållna verktyg.

f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. 
Ordentligt underhållna kapningsverktyg 
med vassa sågkanter är mindre sannolika 
att fastna och är lättare att kontrollera.

g) Använd verktyget, tillbehören och 
verktygssatserna, etc. i enlighet med 
dessa instruktioner, och ta hänsyn till 
arbetsförhållandena och det arbete som 
ska utföras.. Användning av verktyget 
för andra verksamheter än de som det är 
avsett för skulle kunna resultera i en farlig 
situation.

5 – Underhåll och service
a) Se till att ditt verktyg får service av 

en kvali� cerad reparatör, som endast 
använder identiska ersättningsdelar. 
Detta säkerställer att verktygets säkerhet 
bibehålls.

b)  Om sladden är skadad måste 
den bytas ut av tillverkaren, dess 
servicerepresentant eller motsvarande 
behörig person för att undvika fara.

Särskilda säkerhetsanvisningar för 
motorsåg:

•  Håll alla kroppsdelar borta från 
sågkedjan när motorsågen är i drift. 
Innan du startar motorsågen, se till att 
sågkedjan är inte i kontakt med något.

  Ett ögonblick av ouppmärksamhet 
medan motorsågen är igång kan leda till 
att dina kläder eller kroppsdelar fastnar i 
sågkedjan.

•  Håll alltid motorsågen med höger hand 
på bakre handtaget och vänster hand på 
främre handtaget. Att hålla motorsågen 
med en omvänd handkon� guration ökar 
risken för personskador och bör aldrig 
göras.

  OBS!  För motorsågar utformade med 
svärdet på vänster sida, är hänvisningen 
till “höger” och “vänster” positionering 
omvänt.
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•  Håll endast elverktyget i de isolerade 
handtagen när du utför en operation 
där kaptillbehöret kan komma i kontakt 
med dolda ledningar eller sin egen sladd. 
Fästdon som kommer i kontakt med 
en strömförande ledning kan göra att 
exponerade metalldelar hos elverktyget 
blir strömförande och kan ge användaren 
en elektrisk stöt.

•  Använd skyddsglasögon och 
hörselskydd. Ytterligare skyddsutrustning 
för huvud, händer, ben och fötter 
rekommenderas. Lämpliga skyddskläder 
kommer att minska personskador på 
grund av kring� ygande skräp eller 
oavsiktlig kontakt med sågkedjan.

•  Använd inte en motorsåg i ett träd. 
Användning av en motorsåg medan 
du är uppe i ett träd kan leda till 
personskada.

•  Stå alltid stadigt på marken och använd 
endast motorsågen när du står på fast, 
säker och jämn yta. Hala eller instabila 
ytor såsom stegar kan medföra att du 
tappar balansen eller kontrollen över 
motorsågen.

•  När du kapar ett arbetsstycke som är 
under spänning, se upp för returfj ädern. 
När spänningen i trä� brerna släpps kan 
det fj äderbelastade arbetsstycket träff a 
operatören och/eller försätta motorsågen 
ur kontroll.

•  Var mycket försiktig vid sågning av 
buskar och plantor. Det slanka materialet 
kan fånga sågkedjan och piskas mot dig 
eller dra dig ur balans.

•  Bär motorsågen i det främre handtaget 
med motorsågen avstängd och bort från 
kroppen. Vid transport eller lagring av 
motorsågen sätt alltid på svärdskåpan. 
Korrekt hantering av motorsågen 
kommer att minska risken för oavsiktlig 
kontakt med den rörliga sågkedjan.

• Följ anvisningarna för smörjning, 
kedjespänning och byte av tillbehör.

• Felaktigt spänd eller smord kedja kan 
antingen gå sönder eller öka risken för 
kast.

• Håll handtagen torra, rena, och fria från 
olja och fett. Feta oljehandtag som är 
hala orsakar förlust av kontroll

• Kapa endast trä. Använd inte motorsågen 
för syften som den inte är avsedd för. Till 
exempel: använd inte motorsågen för att 
kapa plast, murverk eller byggmaterial 
som inte är av trä. Användningen av 
motorsågen för andra verksamheter än 
de som den är avsett för skulle kunna 
resultera i en farlig situation.

Orsaker till och förebyggande av kast: 
Kast kan uppstå när nosen eller spetsen av 
svärdet vidrör ett föremål, eller när träet 
stänger in och klämmer sågkedjan i snittet. 

Spetskontakt kan i vissa fall kan leda till en 
plötslig backreaktion och  skjuta svärdet 
uppåt och bakåt mot operatören.

Klämning av sågkedjan längs ovansidan av 
svärdet kan trycka svärdet snabbt tillbaka 
mot operatören.

Var och en av dessa reaktioner kan göra 
att du förlorar kontrollen över sågen vilket 
kan leda till allvarliga personskador. Lita 
inte enbart på de säkerhetsanordningar 
som har byggts in i din motorsåg. Som 
motorsågsanvändare bör du vidta � era 
åtgärder för att hålla dina sågarbeten fria från 
olyckor och skador.

Kast är ett resultat av felaktig användning av 
sågen och/eller felaktigt tillvägagångssätt 
och kan undvikas genom lämpliga 
försiktighetsåtgärder som anges nedan:

• Håll ett fast grepp med tummar och 
� ngrar runt sågens handtag med 
båda händerna på sågen och placera 
kroppen och armarna så att du kan 
stå emot kastets kraft. Kast kan 
kontrolleras av operatören, om lämpliga 
försiktighetsåtgärder vidtas. Släpp inte 
motorsågen.
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ANMÄRKNING A:  Möjlig illustration för denna varning ges i � guren nedan.

Använd det här handtaget

Tummen nedanför handtaget

• Luta dig inte för långt eller såga ovanför 
axelhöjd. Detta hjälper till att förhindra 
oavsiktlig spetskontakt och möjliggör 
bättre kontroll över motorsågen i 
oväntade situationer.

• Använd endast ersättningshandtag 
och kedjor som anges av tillverkaren. 
Felaktiga ersättningshandtag och kedjor 
kan orsaka kedjebrott och/eller kast.

• Följ tillverkarens instruktioner för slipning 
och underhåll av sågkedjan. Minskning 
av djupmätarens höjd kan leda till ökat 
kast.

Ytterligare säkerhetsregler för elek-
triska motorsågar 

Obs: Av säkerhetsskäl fraktas den elektriska 
motorsågen med kedjebromsen fullt 
engagerad, därför måste bromsen släppas 
innan sågen tas i drift.

1.   Håll arbetsområdet rent. 

 Skräpiga områden inbjuder till skador. 
Börja inte såga förrän du har ett tydligt 
arbetsområde, stadigt fotfäste och en 
planerad reträttväg från fallande träd.

2.   Ta hänsyn till arbetsområdets omgivning 

 Var ytterst försiktig vid sågning av små 
buskar och plantor, eftersom slankt 
material kan fånga sågkedjan och piskas 
mot dig eller försätta dig ur balans. 
Använd inte motorsågen i ett träd, såvida 
du inte är särskilt utbildad för att göra 
det. 
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 När du kapar ett arbetsstycke som är 
under spänning, se upp för återrörelsen. 
När spänningen i trä� brerna släpps kan 
det fj äderbelastade arbetsstycket träff a 
operatören och/eller försätta motorsågen 
ur kontroll.

3. Förvaring av motorsåg

 När det inte används bör verktyget 
förvaras på en torr, hög eller låst plats, 
utom räckhåll för barn.

4.   Tvinga inte motorsågen. 

 Motorsågen kommer att göra ett bättre 
och säkrare jobb när den används i den 
takt som är avsedd.

5.  Koppla ur motorsågen. 

 Koppla ur motorsågen när den inte 
används, före service och vid byte av 
tillbehör och redskap såsom sågkedja 
och skydd.

6.   Ta bort justeringsnycklar och skiftnycklar 

 Ta för vana att kontrollera att nycklar och 
justeringsnycklar tas bort från verktyget 
innan du startar det.

7.  Förebygg oavsiktlig igångsättning 

 Bär inte en inkopplad maskin med � ngret 
på strömbrytaren. Se till brytaren är 
avstängd när du sätter i den.

8.   Använd förlängningssladdar för 
utomhusbruk 

 Använd endast förlängningskablar som 
är avsedda för utomhusbruk och som är 
märkta för det.

9.   Var uppmärksam

 Titta på vad du gör. Använd sunt förnuft. 
Använd inte motorsågen när du är trött. 

 Håll alla kroppsdelar borta från sågkedjan 
när motorsågen är i drift.

 Innan du startar motorsågen, se till att 
sågkedjan är inte i kontakt med något.

 Ett ögonblick av ouppmärksamhet 
medan motorsågen är igång kan leda till 
att dina kläder eller kroppsdelar fastnar i 
sågkedjan.

10. Kontrollera skadade delar

 Innan fortsatt användning av verktyget, 
bör skyddet eller annan del som är 
skadad kontrolleras noggrant för att 
fastställa att det kommer att fungera på 
rätt sätt och utföra sin avsedda funktion. 
Kontrollera inriktningen av rörliga delar, 
frigående rörliga delar, brott av delar, 
montering och andra förhållanden 
som kan påverka dess funktion. Ett 
skydd eller någon annan del som är 
skadad ska repareras eller bytas ut av 
en auktoriserad serviceverkstad om 
inte annat anges i bruksanvisningen. 
Låt defekta brytare bytas ut av en 
auktoriserad serviceverkstad. Använd 
inte verktyget om strömbrytaren inte 
sätter på och stänger av det.

11. Strömförsörjning    

 Anslut motorsågen till rätt spänning; var 
säker på att spänningen är densamma 
som anges på maskinens märkplåt.

12. Använd INTE en motorsåg som är 
skadad, felaktigt justerad eller inte är 
helt och säkert monterad. Kontrollera 
att sågkedjan stannar när avtryckaren 
släpps.

13. Försök INTE använda den till något 
bortom din förmåga eller erfarenhet.

14. MINSKA risken för elektriska stötar 
genom att inte använda sågen på våta 
eller hala ytor eller under snöstormar, 
regnoväder eller andra ogynnsamma 
väderförhållanden.

15. Låt INTE smuts, skräp eller sågspån 
samlas på motorn eller utanför 
luftventilerna.

16. Såga vid höga motorvarvtal.

17. Motorsågen bör endast användas av 
erfarna och ordentligt instruerade 
personer.
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18. Din motorsåg är avsedd för tillfällig 

privatanvändning. Det är inte gjord för 
tung kontinuerlig användning.

19. Undersök strömbrytarna.  Använd inte 
motorsågen om strömbrytaren inte 
sätter på och stänger av den. Försök 
inte att göra några reparationer av 
strömbrytaren. Ta med din såg till en 
auktoriserad serviceverkstad.

20. Inspektera förlängningssladdarna med 
jämna mellanrum och byt ut om någon 
är skadad. Använd endast elsladdar som 
är märkta som avsedda för utomhusbruk.

21. Använd INTE din motorsåg nära eller runt 
brandfarliga vätskor eller gaser, vare sig 
inomhus eller utomhus. En explosion 
och/eller brand kan uppstå.

22. All motorsågsservice, annat än de poster 
som anges i användarhandbokens 
säkerhets- och underhållsinstruktioner, 
ska utföras av behörig 
motorsågsreparatör. Försök inte att 
reparera den själv, det � nns inga delar 
inuti som ska lagas av användaren.

23. TA ALDRIG BORT, ändra eller sätt någon 
säkerhetsanordning som din enhet är 
utrustad med ur drift. CHAIN BRAKE®/
kastskydd är en viktig säkerhetsfunktion. 
Sågen kan inte köras när CHAIN BRAKE® 
är utlöst.

24. Den är avsedd för sällanbruk för 
villaägare, sommarstugeägare och 
campare, och för sådana allmänna 
användningsområden som uppröjning, 
beskärning, vedhuggning, etc. Den är 
inte avsedd för långvarig användning. 
Om den avsedda användningen innebär 
långa perioder av drift kan den orsaka 
cirkulationsproblem i användarens 
händer på grund av vibrationer. Det kan 
vara lämpligt att använda en såg med en 
anti-vibrationsfunktion.

25. Skyddskläder som krävs av din 
säkerhetsorganisation, statliga 
regleringar eller din arbetsgivare ska 
användas. Åtsittande kläder, skyddsskor 
samt hand- och hörselskydd ska alltid 
användas.

26. Vid avverkning, håll minst två trädlängder 
mellan dig själv och dina arbetskamrater.

27. Håll alla, särskilt barn och husdjur, bort 
från verksamhetsområdet. Låt aldrig barn 
manövrera maskinen. Stäng av enheten 
omedelbart om någon närmar sig.

28.  Utsätt inte motorsågen för regn. Använd 
inte motorsågen i fuktiga eller våta 
utrymmen. Använd inte motorsågen 
under våta förhållanden eller i närheten 
av lättantändliga vätskor eller gaser. Se 
till att det � nns tillräckligt med ljus på din 
arbetsplats.

29. Förstagångsanvändaren bör be att 
en erfaren operatör assisterar vid 
användning av motorsågen och 
skyddsutrustningen och bör öva på 
kapning av stockar på en sågbock eller i 
en vagga. 

 Med tanke på den personliga säkerheten 
är det starkt rekommenderat att 
motorsågen används med en genom 
inspektion godkänd jordfelsbrytare 
(RCD).

30. Säkert arbete Använd klämmor eller ett 
skruvstäd för att hålla fast arbetsstycket. 
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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Hur man läser symboler och färger (� g. 1)

 Varning: RÖD Används för att varna för 
att en osäker procedur inte bör utföras.

GRÖN REKOMMENDERAD

Rekommenderad sågningsprocedur.

Fig. 1

VARNING
1.  Se upp för kast. 

2.  Försök inte hålla sågen med en hand.

3.  Undvik noskontakt med stång.

REKOMMENDATION
4.  Håll sågen ordentligt med båda 

händerna.

FARA! SE UPP FÖR BAKLSAG! 

 Varning: 

Kast kan leda till farlig förlust av kontrollen 
över motorsågen och leda till allvarliga 
skador eller dödsfall för sågoperatören eller 
för någon som står i närheten. Var alltid 
uppmärksam eftersom rotationskast och 
klämkast är farliga risker och de främsta 
orsakerna till de � esta olyckor.

Fig. 2A   Fig. 2B

SE UPP FÖR: ROTATIONSKAST   
(Fig. 2A)

A = Kastbana     

B = Reaktionsområde kast  

TRYCK- (KLÄMKLAST) OCH DRAGREAKTIONER 
(� g. 2B)

A = Dra 

B = Solida förmål 

C = Tryck

Kast kan uppstå när NOSEN eller SPETSEN 
av svärdet vidrör ett föremål, eller när träet 
stänger in och klämmer sågkedjan i snittet.

Spetskontakt kan i vissa fall kan leda till en 
plötslig backreaktion och  skjuta svärdet 
uppåt och bakåt mot operatören.

KLÄMNING av sågkedjan längs NEDERSIDAN 
av svärdet kan DRA svärdet snabbt tillbaka 
mot operatören.

KLÄMNING av sågkedjan längs OVANSIDAN 
av svärdet kan TRYCKA svärdet snabbt 
tillbaka mot operatören.

Var och en av dessa reaktioner kan göra att 
du förlorar kontrollen över sågen vilket kan 
leda till allvarliga personskador.
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Tekniska data

Modell GY9310

Spänning: 230-240 V~ 50 Hz

Kraft 1800 W 

Tomgångshastighet 13,5 m/s

Max. skärlängd 380 mm

Svärd 400 mm

Kedjedelning 9,53 mm

Kedjemätare 1,27 mm

Drivande kedjehjul 6 kuggtänder 

Nettovikt (utan 
svärd och kedja)

4,9 kg (max)

Oljekapacitet 150 ml

LpA 90,9 dB(A) 

K= 3 dB(A)

LwA 105 dB(A) 

K= 3 dB(A)

Buller/vibrationsinformation
Uppmätta ljudvärden bestämda enligt EN 
60745.

Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) 
fastställd i enlighet med EN 60745:

Den emissionsnivå för vibration som anges 
i detta informationsblad har uppmätts i 
enlighet med ett standardiserat test som 
anges i EN 60745, och den kan användas för 
att jämföra ett verktyg med ett annat.

Den kan användas för att få fram en 
preliminär uppskattning av exponering.

Den angivna emissionsnivån för vibration 
gäller vid verktygets huvudsakliga 
användning. Men om verktyget används 
för olika tillämpningar, med olika 
tillbehör eller är dåligt underhållet kan 
vibrationsutsläppen variera. Detta kan 
avsevärt öka exponeringsnivån över den 
totala arbetsperioden.

En uppskattning av exponeringsnivån 
för vibrationer bör dessutom ta med 
i beräkningen de gånger verktyget är 
avstängt, eller när det är igång utan att 
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt 
öka exponeringsnivån över den totala 
arbetsperioden.

 Identi� era ytterligare säkerhetsåtgärder 
för att skydda användaren från påverkan av 
vibrationer, t.ex underhåll av elverktyg och 
tillbehör, hålla händerna varma, organisation 
av arbetsmönster.

Komponenter (� g.1)

1. kedjehjulsskydd 

2. mutter 

3. ratt  

4. främre handtag 

5. bromsvakt 

6. oljetanklock

7. kvarhållningsblock 

8. stödplatta 

9. styrbult    

10. spänntapp

11. kedjehjul

12. olje� aska 

13. stång 

14. sågkedja 

15. stångskydd 

16. strömsladd 

17. bakre handtag 

18. på/av-knapp 

19. sladdstoppskrok 

20. upplåsningsknapp 
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Montering av kedjestången 

1. Placera motorsågen på bordet eller 
golvet. 

2. Lossa skruven på kedjehjulsskyddet (� g. 
2)

Fig.2

3. Lossa muttern på kedjehjulsskyddet och 
ta bort kedjehjulsskyddet (� g.3)

Fig. 3

4. Placera kedjan (14) i urtaget på stången 
(13), uppmärksamma rätt löpriktning, 
enligt löpriktningssymbolen (� g.4)
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Fig. 4 

5. Placera kedjelänkarna runt kedjehjulet 
(11) och lägg stången så att en av 
lokaliseringstapparna passar in i det 
slitsade hålet i stången (� g. 4)

Fig.5 

6. Sätt fast skyddet (1) och dra åt muttern 
på kedjehjulsskyddet. (� g.6 och � g.7)       

Fig. 6

Fig. 7

7. Dra åt skruven på kedjehjulsskyddet (� g. 
8)

Fig. 8

Inställning av sågbladsspänning (� g.9, 
� g.10 och � g.11)

Fig. 9
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1. Lossa muttern (� g.9) genom att vrida den 
moturs ca 1-2 varv 

2. Vrid ratten (� g.10) medurs tills rätt 
kedjespänning uppnås. 

Fig.10

3. Korrekt spänning nås när kedjan i mitten 
av fältet endast kan höjas med cirka 3-4 
mm (� g.11).

Fig.11

4. Dra åt muttern genom att vrida den 
medurs. (� g. 9)

5. Kontrollera att alla kedjelänkar ligger rätt 
i stångens styrspår. 

Oljepåfyllning 

Obs: Motorsågen levereras utan olja, 
motorsågen får aldrig användas utan olja 
eller med en oljenivå som ligger under 
markeringen. 

Varning, se alltid till att motorsågen 
är avstängd och kontakten tas ut ur 
vägguttaget innan du gör några justeringar. 

1. Demontera oljelocket. (� g.12)

 Fig.12

2. Fyll oljetanken med SAE #30 motorolja 
(� g.13). Obs: för temperaturer under 1 ºC, 
använd SAE #10-olja För temperaturer 
över 23 ºC, använd SAE # 40-olja. 

Fig.13
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3. Kontrollera oljenivån med jämna 

mellanrum genom oljeindikatorn (� g.14)

Fig.14

4.  Dra åt oljelocket ordentligt för god 
tätning, så undviks oljeläckage från 
tanken. 

5. Torka bort över� ödig olja. 

Obs: det är normalt att olja läcker när sågen 
inte används. Töm oljetanken efter varje 
användning för att förhindra läckage. 

Kontroll av automatisk oljefunktion

Kontrollera den automatiska driften av 
kedjesmörjning genom att rikta spetsen 
av den påslagna sågen mot ett papper på 
marken, om en olje� äck syns och blir större, 
då fungerar den automatiska oljefunktionen. 
Om det inte � nns några spår av olja även 
om oljetanken är full fungerar inte den 
automatiska oljefunktionen. 

Om den automatiska oljefunktionen 
inte fungerar: Ta bort kedjestången och 
rensa ut oljeledningarna på motorsågen 
och kedjesvärdet. Sätt tillbaka detta om 
motorsågen fortfarande inte fungerar och ta 
den till ett auktoriserat servicecenter. 

KAST 

Varning: kast kan uppstå när nosen eller 
spetsen av svärdet vidrör ett föremål, eller 
när träet stänger in och klämmer sågkedjan 
i snittet. Spetskontakt kan i vissa fall kan 
orsaka en blixtsnabb omvänd reaktion. Det 
kan innebära att svärdet slås uppåt och bakåt 
mot operatören, klämning av sågkedjan 
längst upp på svärdet kan driva svärdet 
snabbt tillbaka mot operatören, och dessa 
reaktioner leda till att du tappar kontrollen 
över sågen vilket i sin tur kan leda till allvarlig 
skada för användaren. 

Kast-säkerhetsanordningar på denna såg. 
(� g.15)
Sågen har en låg-kastkedja och svärd med 
minskad risk för kast, men även om båda 
objekten minskar risken för kast, kan kast 
fortfarande förekomma med denna såg. 

Installera kastskydd, det kan minska skadar 
från kast, ta inte bort kastskyddet eller byt 
ut det. 

Följande steg kommer att minska risken för 
kast. 

- Använd båda händerna för att greppa 
sågen när sågen är igång. Använd ett fast 
grepp. Se till att � ngrarna håller ett fast 
grepp runt sågens handtag. 

- Förvara alla säkerhetsskydd bredvid 
sågen och se till att de fungerar. 

- Luta dig inte för långt eller såga ovanför 
axelhöjd. 

- Bibehåll alltid ordentligt fotfäste och 
balans. 
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- Stå lite till vänster om sågen. Detta 
hindrar kroppen från att vara i direkt linje 
med kedjan. 

- Låt inte svärdets topp röra någonting när 
kedjan är i rörelse. 

- Försök aldrig att skära genom två 
arbetsstycken på samma gång. 

- Borra inte in svärdsnosen eller prova 
instick (borrning i trä med hjälp av 
svärdsnosen).

- Se upp för växling av trä eller andra 
krafter som kan nypa tag i kedjan. 

- Var ytterst försiktig när du är återgår till 
ett tidigare snitt. 

- Använd endast lågkast-kedjan och 
svärdet som medföljde denna motorsåg. 
Ersätt endast dessa delar med kedjor 
och svärdstänger som anges i den här 
handboken. 

Låt inte svärdet 
vidröra här

Riktning

90 ° kvadrant

- Använd aldrig slö eller lös kedja, håll 
kedjan vass med rätt spänning.

- Handslipa inte kedjan på modeller 
med automatisk kedjeslipning 
(snabbslipning). 

Undvik fastsågning
Såga alltid i tryckvirke först när snittet börjar 
stängas. Gör alltid trycksnitt nedanför om 
stocken eller grenen är upphängd i ena 
änden, och längst upp om den stöds i 
båda ändarna, såga från andra sidan mot 
trycksnittet, göra en vana att använda en kil 
för att förhindra att trycksnittet fastnar. 

Stöd förlängningssladd
Under användning av motorsågen. 
Förlängningssladden kommer dras ut när du 
� yttar från ett område till ett annat.

En sladdstoppskrok (19) � nns på huset 
av motorsågen för att hjälpa till att 
förhindra att den elektriska anslutningen 
mellan förlängningssladden och 
motorsågskontakten tvingas isär 

Obs: Stödet är till för förlängningssladden, 
och inte för kabeln från motorsågen. 

1. För att passa förlängningssladden 
till stödet. Gör en snäv ögla i 
förlängningssladden, ungefär 300 mm 
från uttaget på förlängningssladden. 

2. Passa in öglan i rektangelns urtag i den 
bakre delen av motorsågen. 

3. Skjut öglan hela vägen genom huset 
med cirka 25 mm. 

4. Tryck på varje sida av öglan nedåt så 
att varje sida av öglan passar över 
sladdstoppskroken. 

5. Sätt fast kabeln ordentligt. Dra 
försiktigt ut en av de två längderna av 
förlängningskabeln på höger sida av 
motorsågen. 

6. Efter, och endast efter det att kabeln 
sitter korrekt, anslut motorsågskontakten 
i uttaget på förlängningskabeln. 
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Innan start 

1. Kontrollera att verktyget och kabeln är i 
gott skick innan du startar motorsågen. 

2.  Se till att kedjesmörjningen fungerar och 
kontrollera oljenivån. 

3. Kontrollera kedjespänningen och driften 
av kedjebromsen. 

Start 

1. Ta bort stångskyddet 

2. Släpp kedjebromsen genom att dra 
i kastskyddet (5). Dra bestämt mot 
baksidan av den elektriska motorsågen 
tills ett klick hörs, kontrollera att 
kedjebromsen har släppts genom att du 
bör kunna � ytta kedjan för hand. (� g.16 
och � g.17)

Fig. 16                          

Fig. 17 

3. Anslut kabeln till elnätet. 

 Obs: Se till att bromsen fungerar som den 
ska. Kontrollera dess funktion varje gång 
du använder motorsågen innan arbetet 
påbörjas. 

 Varning: på/av (18) (� g.1) får aldrig 
tryckas ner förrän du drar tillbaka 
kastskyddet. 

4. Håll den elektriska motorsågen genom fast 
grepp med båda händerna.

5. Starta motorsågen genom att trycka på 
låsknappen (20) (� g.1) på brytaren. 

6. Stoppa motorsågen genom att släppa 
brytaren. 

 Varning: Håll den elektriska motorsågen 
med båda händerna tills kedjan är helt 
stilla. 
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Användning av den elektriska mo-
torsågen 

Säker motorsågsanvändning 
Vid sågning måste du alltid:

- Köra motorsågsmotorn vid fullt varvtal, 
vilket gör arbetet säkrare, eftersom det 
då blir mindre risk för indragning eller 
kast.

- Placera kroppen till vänster om sågen så 
att om den slår tillbaka okontrollerat sker 
det över höger axel. 

- Håll ett fast grepp med vänster hand 
på främre handtaget, med tummen 
ordentligt under handtaget. Svängning 
av handleden i en kastsituation kommer 
aktivera kedjebromsen. 

- Se till att kedjan är korrekt spänd. 

- Beakta storleken av träspån, om de blir 
dammiga kan din kedja behöva slipas. 

Trimning ett träd (beskärning) 
(� g18)

Varning: undvik kast, kast kan leda till 
allvarliga personskador eller dödsfall. 

Varning: använd inte motorsågen om du är

-  i ett träd 

- på en stege eller någon annan instabil 
yta 

- i något konstigt läge

Du kan förlora kontrollen över sågen och 
orsaka svåra skador. 

Varning: såga inga grenar i högre höjd än 
dina axlar. 

Trimning av ett träd är processen att såga 
grenar från ett levande träd, se till att du står 
stadigt med fötterna isär. Fördela din vikt 
jämnt på båda fötterna. Följ anvisningarna 
nedan för att strimma ett träd. 

1. Gör det första snittet 15 centimeter från 
trädstammen på undersidan av grenen, 
använd toppen av svärdet till detta snitt. 
Kapa 1/3 genom grenens diameter 

2. Flytta fem till tio centimeter längre ut på 
grenen, göra det andra snittet uppifrån 
grenen. Fortsätt såga tills du sågat av 
grenen. 

3. Gör det tredje snittet så nära 
trädstammen som möjligt på undersidan 
av grenänden. Använd ovansidan av 
svärdets topp till detta snitt. Kapa 1/3 
genom stubbens diameter.

4. Gör det fj ärde snittet direkt ovanför det 
tredje snittet. Såga nedåt för att möta det 
tredje snittet, detta kommer att ta bort 
grenstubben. 

FÖRSIKTIGHET: Anlita professionell hjälp om 
villkoren är bortom din förmåga. 

Fig.18

1:a snittet - beskärning undersnitt 
(för att undvika splittring)

3:e snittet - stubbundersnitt (för 
att undvika splittring)

5-10 cm

2:a snittet - 
beskärningssnitt (för att 
undvika klämning)

4:e snittet - slutligt 
stubbsnitt
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FÄLLA TRÄD (såga ner ett träd) 

Varning: undvik kast, kast kan leda till 
allvarliga personskador eller dödsfall. 

- Fäll inget träd utan goda färdigheter eller 
experthjälp. 

- Håll barn, djur och åskådare borta från 
området när du fäller ett träd. 

- Om två eller � era personer utför avverkning 
och fällning samtidigt, se till att det � nns 
gott om avstånd mellan dessa, avståndet 
måste vara minst två gånger höjden av 
trädet som ska fällas. 

-  Vid fällning av träd, var medveten om din 
omgivning, utsätt ingen person för fara. 
Om några ledningar råkar kommas åt, 
eller om du orsakar skada på egendom, 
om trädet träff ar ledningar, kontakta 
energibolaget på en gång. 

Försiktighet: Anlita professionell hjälp om 
villkoren är bortom din förmåga. 

Trädfällning är processen med att ta ner ett 
träd. Se till att du står stadigt med fötterna 
isär, dela upp din vikt jämnt på båda fötterna. 
Följ anvisningarna nedan för att fälla ett träd. 

Innan du fäller trädet. (� g.19)

1. Innan fällningen, inspektera trädet, se till 
att det inte � nns några döda grenar eller 
annat som kan falla på dig. Observera 
den naturliga lutningen av trädet, 
placeringen av större grenar. Kontrollera 
vindriktningen. Detta kommer att hjälpa 
dig att avgöra hur trädet faller. 

2. Rensa arbetsområdet runt trädet. 

3. Planera och rensa en reträttväg innan 
avverkning, gör reträttvägen på motsatt 
sida av den planerade fallriktningen för 
trädet och i 45 º vinkel.

Fig. 19

4.  Avlägsna smuts, stenar, lös bark, spikar, 
klamrar och järntråd från trädet där du 
kommer att utföra avverkningen. 

5. Stå på uppförssidan vid avverkning av 
träd. Träd kan rulla eller glida neråt efter 
att ha fallit. 

Avverkningsförfarande

Avverkningsskåra (� gur 20)

En rätt placerad skåra kommer att avgöra i 
vilken riktning trädet kommer att falla, pla-
cera skåran på sidan av trädet i den riktning 
du vill att trädet ska falla, följ anvisningarna 
nedan för att göra en avverkningsskåra. 

1.  Gör lägre skåra så nära marken som 
möjligt. Håll sågen så att svärdet är 
horisontellt, kapa 1/3 av trädstammens 
diameter. Obs: Gör alltid denna 
horisontella nedre skåran först. Om 
du gör denna skåra sedan kan trädet 
klämma kedjan eller svärdet. 

2.  Starta med den övre skåran på samma 
avstånd ovanför det första snittet som 
det första snittet är djupt. 

   Exempel: om den lägre skåran är 20 
centimeter djup, börja såga den övre 
skåran 20 centimeter ovanför, såga nedåt 
i 45 º vinkel, den övre skåran bör möta 
slutet av den lägre skåran. 

3. Ta bort trädstamskilen som skapats mellan 
skårorna.

ReträttvägReträttväg

Fallriktning

Reträttväg

Trä



42

SE

Fällsnitt (� gur 20)

1.  Gör fällsnittet fem centimeter högre än 
den lägsta skåran och på motsatt sida av 
trädet. Håll fällsnittet parallellt med den 
lägre skåran. 

2. Såga mot skåran. 

 Varning: såga inte hela vägen genom 
trädet. Lämna cirka fem centimeter av 
trädets diameter okapat direkt bakom 
fällsnittet, denna osågade del fungerar 
som ett gångjärn, och hjälper till att 
hindra trädet från att vridas och falla i fel 
riktning. 

3. När fällsnittet närmar sig gångjärnet, 
bör trädet börja falla. Obs: Om det 
behövs, driv in kilar i fällsnittet för att 
styra riktningen på fallet. Om trädet 
faller tillbaka och klämmer kedjan, driva 
in kilar i fällsnittet för att ta bort sågen. 
Använd bara kilar gjorda av trä, plast 
eller aluminium, använd aldrig kilar av 
stål. Detta kan orsaka kast och skador på 
kedjan. 

4. När trädet börjar falla måste du snabbt  

- ta bort sågen från fällsnittet  

- släppa brytaren för att stänga sågen. 

- Lägg ner sågen 

- Lämna området via reträttvägen. 

Fig. 20

Fallriktning

FallriktningFallriktning

Gångjärn3:e snittet - 
fällningssnitt

2:a snittet 
- övre 
skårsnitt

1:a snittet 
- nedre 
skårsnitt

Kvistning av ett träd (� g. 21)

Kvistning är att ta bort grenar från fallna 
träd. Se till att du står stadigt med fötterna 
isär, dela upp din vikt jämnt på båda 
fötterna. Ta inte bort större grenar under 
trädet som stödjer stammen från marken, ta 
bort varje gren med ett snitt. Rensa grenar 
från arbetsområdet ofta, det bidrar till att 
upprätthålla en säker arbetsplats. 

Se till att du startar ditt snitt där grenen 
inte kan klämma sågen under kapning. 
För att undvika klämning, börja såga på 
fritt hängande grenar under tryck från den 
översta grenen, om klämning inträff ar stäng 
av sågen, lyft grenen och ta bort sågen. 

Fig. 21

Kapning av en stock 
Varning:

- Om det är i en sluttning, se till att stocken 
inte kommer att rulla ner för sluttningen, 
säkra stocken med hjälp av träpålar, kör 
ner träpålar i marken på sluttningssidan 
av stocken. Stå på uppförsbackens sida 
av stocken, den kan börja rulla efter 
kapning. 

- Försök aldrig att skära genom två stockar 
på samma gång, detta kan öka risken för 
kast. 

- När du kapar stockar, håll aldrig i stocken 
med handen, benet  eller foten. 
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- När du kapar stockar, låt aldrig en annan 

person hålla stocken. 

-  Stäng av och koppla bort sågen innan du 
� yttar från en plats till en annan. 

Kapning av en stock är att såga en stock 
i sektioner, stå stadigt med fötterna isär, 
dela upp din vikt jämnt på båda fötterna, 
stå något till vänster om sågen. Det håller 
kroppen borta från att komma i direkt linje 
med kedjan. Om möjligt, höj stocken eller 
sektionen från marken, gör detta genom att 
använda grenar, stockar, kilar, etc. 

Vid sågning genom en stock, behåll kontrol-
len genom att reducera sågtrycket nära 
slutet av snittet, minska inte greppet på 
motorsågens handtag, låt inte den rörliga 
kedjan få kontakt med stocken, släpp 
brytaren för att stänga av sågen av innan du 
� yttar den.  Följ anvisningarna nedan för att 
kapa en stock. 

Hela längden av stocken på marken
Kapa stocken från ovansidan (� g. 22)

Fig. 22

Stocken stöds på en ände (� g.23)

1. Gör det första snittet på undersidan av 
stocken, använd toppen av svärdet till 
detta snitt. Kapa 1/3 genom stockens 
diameter.  Detta snitt kommer att hindra 
delen från splittring vid sågning. 

2. Gör det andra snittet direkt ovanför det 
första snittet. Såga nedåt för att möta 
det första snittet, detta snitt kommer att 
hindra stocken från att klämma svärd och 
kedja. 

Fig. 23

Stocken stöds i bägge ändarna (� g. 24)

1. Gör det första snittet uppifrån, såga 1/3 
genom stockens diameter, detta snitt 
kommer att minska risken för splittring 
vid sågning. 

2. Gör det andra snittet på undersidan av 
stocken. Direkt under det första snittet. 
Använd ovansidan av svärdets topp 
till detta snitt. Såga uppåt för att möta 
snittet. Detta kommer att hindra stocken 
från att klämma svärd och kedja. 

 Fig. 24

1:a snittet

2:a snittet

1:a snittet

2:a snittet
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Rengöring och underhåll 

Rengöring av sågens hus 
Varning: Koppla ur motorsågen från 
strömkällan innan service, allvarlig 
personskada eller dödsfall kan uppstå från 
elektriska stötar eller kroppskontakt med 
rörlig kedja. 

Varning: Skäreggar och kedja är vassa, 
använd skyddshandskar när du hanterar 
kedjan. 

Varning: Rengöring av sågens hus

- Sänk inte ner sågen i någon vätska. 

- Använd inte produkter som innehåller 
ammoniak, klor, eller slipmedel. 

- Använd inte klorrengöringsmedel, 
koltetraklorid, fotogen eller bensin. 

Håll såghuset rent, använd en mjuk trasa 
fuktad med en mild tvålblandning, torka av 
såghuset vid rengöring. 

Skötsel av svärdet (� g. 25)
Ojämnt svärdslitage orsakar de 
� esta svärdproblem, felaktig 
slipning av kedjeskäranordning och 
djupmätarinställningar orsakar ofta detta. 
När svärdet slits ojämnt, vidgas svärdspåret, 
detta orsakar kedjeslammer. Om sågen inte 
kapar jämnt, byt ut svärdet. 

Inspektera svärdet innan kedjan slipas. Ett 
utslitet eller skadat svärd är inte säkert. Ett 
utslitet eller skadat svärd skadar kedjan, 
dessutom blir sågningen svårare. 

Fig. 25

Normalt svärdunderhåll (� g.26)

1. Ta bort svärdet från motorsågen. 

2. Ta sågspån från svärdspåret med jämna 
mellanrum. Använd spackel eller tråd, 

3. Rengör oljeuttag efter varje dags 
användning. 

4. Ta bort rester från sidorna av svärdet. 
Använd en platt � l för att göra 
sidokanterna räta. 

 Byt svärdet när 

- det är böjt eller sprucket. 

- insidans spår är slitna.

Svärdspår

Svärd

Normalt 
svärd

Svärd med 
ojämnt slitage

Platt � lPlatt � l resterrester

svärd

Rengöring av Rengöring av 
spår med 

spackel

oljeuttag
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Kedjeslipning 
(� g. 27, � g.28 och � g.29)

Varning: Se alltid till att motorsågen 
är avstängd och kontakten tas ut ur 
vägguttaget innan du gör några justeringar. 

Kedjan behöver slipas när motorsågen inte 
sågar ordentligt. Denna operation utförs på 
följande sätt: 

1. Dra ut svärdet. 

2. Fixera svärdet i ett skruvstäd så att kedjan 
kan glida. 

3. Montera � len i en � lhållare och placera 
den över tanden vid 35 º 

4. Fila framåt bara tills allt slitet på tanden 
har eliminerats. 

5. Räkna � lför� yttningar på den första 
tanden och gör samma sak på alla andra, 
både höger och vänster,

6. Efterviss slipning kommer 
begränsningsanordningen på kedjan att 
överstiga höjden på skärtänderna, � la 
den överskjutande delen med hjälp av en 
platt � l för att avrunda djupbegränsnings
anordningen. 

7. Se till att kedjan ersätts före sträckning 
för att överskrida den maximala 
justeringen av motorsågssvärdet. 

8.  “Djup” � lning bör utföras med en 
elektrisk � l, vi rekommenderar att du 
anlitar ett servicecenter för att utföra den 
här åtgärden. 

9. Säkerställ att kedjan glider smidigt över 
stången när den dras med händerna, 
slipa regelbundet kedjan och kontrollera 
kedjespänningen. 

10. Svärd med drev behöver ofta smörjning 
som kan utföras på följande sätt:

- Fyll en spruta eller liknande anordning 
med lagerfett. 

- Varje gång sågen används appliceras fett 
genom hålet nära svärdspetsen tills fett 
trängt ut på spetsen. 

- Efter tre gångers slipning av kedjan själv 
ska den slipas professionellt, detta för att 
säkerställa att alla tänder fortfarande är 
hela. 

För att undvika skador på motorn, låt inte 
motorsågen vara på om kedjan lämnas i 
träet. 

Fig. 27

Fig. 28



46

SE

Fig. 29

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-försäkran om överensstämmelse

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

ELEKTRISK MOTORSÅG 
77775

1 800 W
är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

enligt bestämmelserna i direktiven:

2006/42/EG Maskindirektivet 

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

07.12.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding
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Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med nedanstående 
överkryssade sophink är elektriska och 
elektroniska produkter. Den överkryssade 
sophinken symboliserar att avfall av 
elektriska och elektroniska produkter inte 
får bortskaff as tillsammans med osorterat 
hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.

Tillverkad i Kina

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

© 2017 HP Schou A/S 
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksan-
visning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller 
delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska 
hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografer-
ing, ej heller översättas eller sparas i ett informationsla-
grings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt 
medgivande från HP Schou A/S.


