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1. Klinge

2. Savkæde

3. Kædestrammerring

4. Fingerskrue

5. Tandhjulsdrevets låg

6. Olietankdæksel

7. Bageste håndtag

8. Forreste håndbeskyttelse

9. Barkstød

10. Forreste håndtag

11. Stopknap

12. Tænd-/slukknap

13. Klingebeskyttelse

14. Olieinspektionsrude

Introduktion til brugsanvisningen

Denne brugsanvisning har til formål at 
gøre dig fortrolig med maskinen, så du 
bruger den i overensstemmelse med 
forskrifterne. Brugsanvisningen indeholder 
vigtige oplysninger om, hvordan maskinen 
skal bruges sikkert, korrekt og økonomisk. 
Overholdelse af oplysningerne bidrager 
til at øge maskinens driftssikkerhed og 
levetid. Brugsanvisningen skal altid være ved 
hånden, når maskinen er i brug.

Den skal læses og følges af enhver person, 
der håndterer maskinen, uanset om det 
drejer sig om drift, service eller transport af 
den.
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A Fældningsretning

B Fareområde

C Retræteområde

faldretning

indsnit

fældning bag

hængsel
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Foruden brugsanvisningen og de gældende 
regler om ulykkesforebyggelse nationalt og 
på stedet skal de generelt anerkendte regler 
om at arbejde sikkert og korrekt overholdes 
ligesom de ulykkesforebyggende regler fra 
de relevante professionelle organisationer. 

INDHOLD

• Introduktion til brugsanvisningen 

• Tekniske data 

• Illustration og forklaring til piktogrammer 

• Bestemmelsesmæssig brug 

• Generelle sikkerhedsanvisninger 

• Generel sikkerhedsinformation for 
elværktøj

• Start 

• Sikkerhedsudstyr på kædebremsen 

• Anvisninger om sikkert arbejde med 
kædesaven 

• Vedligehold og service 

• I tilfælde af tekniske problemer 

• Reparationsservice 

• Oplysninger om miljøbeskyttelse/
bortskaff else 

• Reservedele 

• Garanti 

• EF-overensstemmelseserklæring

Tekniske data

Kædesav, batteridrevet AKS 4030

Udstyret er fremstillet i overensstemmelse 
med bestemmelserne i EN 60745-1 
og EN 60745-2-13 og lever helt op til 
bestemmelserne i den tyske apparat- og 
produktsikkerhedslov.

Batterispænding/driftsspænding  40 V DC

Savsværd  305 mm / 12“

Skærelængde  300 mm

Kæde  91P045X / 91PX045X

Savsværdstype  120SDEA041 Oregon

Hastighed  11 m/s

Batteritype  Li-Ion 40 V / 2,5 Ah / 100 Wh

 R3-360-AH-U-02

Batterioplader  R3-360-3A-02 hurtigoplader

 R3-360-1A-02 oplader

Kørselstid (ingen belastning)  ca. 40 min.

Vægt  5,3 kg

Olie 180 ml

Lydtryksniveau LpA (2000/14/EF)  

 88 dB(A) [K 3,0 dB(A)]

Vibration (EN 60745-2-13:2009)  

 3,5 m/s2 [K 1,5 m/s2]

Emissioner

• Den angivne vibrationsemissionsværdi 
blev målt med en standardiseret 
testmetode og kan sammenlignes med 
andre anvendte elværktøjer.

• Den angivne vibrationsemissionsværdi 
kan også være nødvendig for 
vurderingen af de brugte pauser i 
arbejdet.

• Den angivne vibrationsemissionsværdi 
kan variere under den faktiske brug 
af elværktøjet ved at angive værdien 
afhængigt af den måde, elværktøjet 
bruges på.
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• Bemærk: Du undgår vaskulær pulseren i 

hænderne under pauser

• Prøv at holde belastningen fra vibration 
så lav som muligt. Vibrationsbelastning 
kan fx nedsættes ved brug af handsker, 
når maskinen bruges, og ved at 
begrænse arbejdstiden. Alle faser 
af driftscyklussen skal tages med i 
betragtning i den henseende, (fx tiden, 
hvor elværktøjet er slukket, og tiden, 
hvor det er tændt men ikke kører under 
belastning).

Illustration og forklaring til pikto-
grammer

1  Brug sikkerhedsbriller og høreværn!

2  Advarsel!

3  Læs brugsanvisningen før brug

4  Udsæt ikke elværktøjet for regn

5  Tag straks stikket ud af stikkontakten, 
hvis der skæres i elledningen, eller den 
bliver beskadiget.

6  Pas på, tilbageslag!!

7  Hold om værktøjet med begge hænder!

8  Bemærk: Miljø! Udstyret må ikke 
bortskaff es med almindeligt 
husholdningsaff ald. Bortskaff else 
må kun foregå ved et dertil bestemt 
indsamlingssted.

9  Brænd ikke batteriet, og anbring det ikke 
ved siden af ild og fl ammer. 

10  Bortskaf ikke batterier i vandområder, og 
sænk dem ikke ned i vand.

11  Udsæt ikke batteriet for temperaturer 
over 40º C.

12  Genopladelige batterier indeholder 
litium!

13  Afl ever defekte genopladelige batterier 
til genbrug!

14  Garanteret lydeff ektniveau LWA 100dB(A)

Bestemmelsesmæssig brug

Kædesaven må kun bruges af én person til at 
save i træ. Hold altid kædesaven med højre 
hånd på det bageste håndtag og venstre 
hånd på det forreste håndtag.

Inden brug af kædesaven skal brugeren 
have læst og forstået alle oplysninger og 
anvisninger i brugsanvisningen. Brugeren 
skal bruge passende personlige værnemidler 
(PPE).

  Kædesaven må kun bruges til at skære i 
træ. Der må ikke skæres i materialer som 
plast, sten, metal eller træ, som indeholder 
fremmedlegemer (fx søm eller skruer).
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Restrisici

Der er restrisici, selv om du bruger værktøjet 
efter hensigten.

Følgende farer kan opstå pga. værktøjets 
konstruktion og design:

1. Lungeskader, hvis der ikke bæres en 
egnet støvmaske.

2.  Høreskader, hvis der ikke bæres egnet 
høreværn.

3.  Snitsår, hvis der ikke bæres egnet 
beskyttelsestøj.

4.  Helbredsskader, som stammer fra hånd- 
og armvibrationer, hvis saven bruges i en 
længere periode eller ikke betjenes eller 
vedligeholdes ordentligt.

Advarsel! Maskinen danner et 
elektromagnetisk felt under drift. Dette felt 
kan påvirke aktive eller passive medicinske 
implantater under visse omstændigheder. 
For at nedsætte risikoen for alvorlig 
kvæstelse eller dødsfald anbefaler vi, at 
personer med medicinske implantater retter 
henvendelse til deres læge eller producenten 
af implantatet inden brug af maskinen.

Advarsel!

Længere tids brug af maskinen vil udsætte 
brugeren for vibrationer eller stød, som 
kan føre til Raynauds syndrom eller 
karpaltunnelsyndrom.

Den tilstand nedsætter håndens evne til 
at føle og regulere temperatur, forårsager 
snurren og en følelse af varme og kan føre til 
skader i nervesystemet og kredsløbet og til 
nekrose. 

Ikke alle faktorer, der fører til Raynauds 
syndrom, er kendte, men koldt vand, rygning 
og sygdomme, der indvirker på blodkarrene 
og kredsløbet, samt alvorlig eller langvarig 
udsættelse for vibrationer, er kendt for 
at være faktorer, der udvikler Raynauds 
syndrom.

Vær opmærksom på følgende for at 
nedsætte risikoen for Raynauds syndrom og 
karpaltunnelsyndrom:

•  Brug handsker, og hold hænderne varme.

•  Sørg for, at maskinen er godt 
vedligeholdt. Et værktøj med løse 
komponenter eller med ødelagte eller 
slidte dæmpere vil have tilbøjelighed til 
øgede vibrationer. 

•  Hold altid godt fat i håndtaget, men 
hold ikke hårdt fat i det hele tiden med 
overdreven kraft. Hold tit pauser.

Alle de ovennævnte forholdsregler kan ikke 
udelukke risikoen for Raynauds syndrom 
eller karpaltunnelsyndrom. Ved regelmæssig 
eller lang tids brug anbefales det derfor at 
holde godt øje med dine hænders og fi ngres 
tilstand.

Søg straks lægehjælp, hvis du får nogen af 
ovennævnte symptomer.

Generelle sikkerhedsanvisninger

Støjemissionsinformationer i 
overensstemmelse med den tyske 
produktsikkerhedslov (ProdSG) og EF-
maskindirektivet: lydtrykniveauet på 
arbejdspladsen kan overskride 80 dB(A). 
I sådanne tilfælde skal brugeren bruge 
høreværn.

Bemærk: Høreværn! Hold øje med de lokale 
bestemmelser ved brug af maskinen.
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Generel sikkerhedsinformation for 
elværktøj

 Advarsel! Læs alle sikkerhedsrelaterede 
informationer og sikkerhedsanvisninger! Hvis 
du ikke følger sikkerhedsinformationerne og 
anvisningerne, risikerer du at udsætte dig 
selv for elektrisk stød, brand og/eller alvorlig 
personskade.

Gem sikkerhedsinformationen og 
anvisningerne til eventuel senere brug.

Termen ‘elværktøj’, som bruges i 
sikkerhedsinformationen og anvisningerne, 
omfatter både eldrevne værktøjer (med 
elledning) og batteridrevne værktøjer (uden 
elledning).

1) Sikkerhed på arbejdspladsen

a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent, 
ryddeligt og godt oplyst.

 Uorden og dårligt oplyste 
arbejdsområder kan medføre ulykker.

b)  Brug ikke elværktøjet i potentielt 
eksplosive områder med brændbare 
væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan 
danne gnister, som kan antænde støv 
eller dampe.

c)  Hold børn og andre personer væk, mens 
du bruger elværktøjet. Forstyrrelser kan 
betyde, at brugeren mister kontrollen 
over værktøjet.

2) Elektrisk sikkerhed

a)  Undgå fysisk kontakt med jordforbundne 
overfl ader såsom rør, varmeapparater, 
ovne og køleskabe. Risikoen for 
elektrisk stød øges, hvis din krop får 
jordforbindelse.

b)  Hold generelt værktøjet væk fra regn 
eller fugt. Hvis der trænger vand ind i et 
elværktøj, øges risikoen for elektrisk stød. 

3) Personsikkerhed

a)  Vær altid opmærksom på, hvad du gør, 
og udvis passende omhu, når du arbejder 
med et elværktøj.

 Brug ikke elværktøjet, når du er træt 
eller påvirket af medicin, narkotika 
eller alkohol. Når du arbejder med 
elværktøj, kan selv et kort øjebliks 
uopmærksomhed resultere i alvorlig 
kvæstelse.

b)  Brug personligt beskyttelsesudstyr, 
og brug altid sikkerhedsbriller. Brug af 
personligt beskyttelsesudstyr såsom 
en støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, 
sikkerhedshjelm og høreværn (afhængigt 
af værktøjets type og anvendelse) 
nedsætter risikoen for kvæstelse.

c)  Undgå utilsigtet drift. Kontrollér, at 
elværktøjet er slukket, inden du sætter 
dets stik i stikkontakten og/eller tilslutter 
batteriet, og når du samler værktøjet op 
eller bærer det. Når du bærer værktøjet 
med fi ngeren på tænd-/slukknappen 
eller sætter stikket i stikkontakten 
med kontakten i ‘ON’-position, kan det 
resultere i ulykker. 

d)  Fjern indstillingsværktøjer eller 
skiftenøgler og lignende, inden du 
tænder for elværktøjet. En skiftenøgle 
eller et andet værktøj, som er inden i eller 
på en roterende del af værktøjet, kan 
forårsage kvæstelse. 

e)  Undgå usædvanlige arbejdsstillinger. 
Sørg hele tiden for at have et godt 
fodfæste og holde balancen. Så er du 
bedre i stand til at styre elværktøjet i 
uventede situationer.

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

g)  Hvis der er udstyr til støvudsugning/-
samling, skal du kontrollere, at det er 
tilsluttet og bruges korrekt. Brugen af 
støvudsugningsudstyr kan nedsætte risici 
forårsaget af støv.
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4) Brug og håndtering af elværktøjet

a)  Overbelast ikke elværktøjet. Brug det 
elværktøj, der er beregnet til din type 
arbejde, i hvert tilfælde. Brugen af det 
egnede elværktøj inden for det angivne 
ydelsesområde gør arbejdet mere 
eff ektivt og sikkert. 

b)  Brug ikke et elværktøj med ødelagt 
kontakt. Et elværktøj, der ikke længere 
kan tændes og slukkes, er farligt og skal 
repareres.  

c)  Træk stikket ud og/eller fj ern batteriet 
inden indstilling af et værktøj, skift af 
tilbehør, eller når det lægges til side. 
Denne forholdsregel forhindrer utilsigtet 
start af værktøjet.

d)  Opbevar elværktøj, som ikke bruges for 
tiden, uden for børns rækkevidde. Lad 
ikke personer bruge værktøjet, hvis de 
ikke er fortrolige med det eller disse 
anvisninger. Elværktøj er farligt, hvis det 
bruges af uerfarne personer.

e)  Vedligehold elværktøjet omhyggeligt. 
Kontrollér, om bevægelige dele fungerer 
korrekt og ikke sidder fast, og om dele er 
knækket eller på anden vis beskadiget på 
en måde, som kan påvirke elværktøjets 
funktion. Få beskadigede dele repareret 
inden brug af værktøjet. Mange 
uheld sker som følge af manglende 
vedligeholdelse af elværktøjet.

f )  Hold skæreværktøj skarpt og rent. 
Når skæreværktøj er vedligeholdt 
omhyggeligt og har et skarpt skær, er 
blokeringer sjældnere, og det er lettere at 
styre.

g)  Brug elværktøj, tilbehør, ekstraværktøj 
osv. i overensstemmelse med disse 
anvisninger og på den måde, det 
foreskrives for den pågældende 
type værktøj. Du bør også tænke på 
arbejdsforholdene og det arbejde, der 
skal udføres. Brugen af elværktøj til andre 
formål end dem, der er bestemt for det 
pågældende værktøj, kan resultere i 
farlige situationer.

5) Brug og vedligeholdelse af batteridrevet 
værktøj

a)  Genoplad kun med den oplader, der er 
angivet af producenten. En oplader, som 
er beregnet til en bestemt batteritype, 
kan medføre brandfare, hvis den bruges 
til at oplade et andet batteri.

b)  Brug kun værktøjet med et originalt 
batteri. Hvis du bruger andre batterier, 
kan det medføre brandfare eller risiko for 
personskade.

c)  Når batteriet ikke er i brug, skal du 
undgå, at det kommer i kontakt med 
papirclips, mønter, søm, skruer eller 
andre mindre metalgenstande, der kan 
kortslutte kontakterne. En kortslutning 
af batteriets kontakter kan medføre 
forbrændinger eller brand.

d)  Ved brug under voldsomme forhold 
kan der løbe væske ud fra batteriet, 
undgå kontakt. Hvis væsken kommer i 
kontakt med huden, skal den skyldes i 
rindende vand. Hvis væsken kommer i 
kontakt med øjnene, skal der desuden 
søges lægehjælp. Væske, der løber ud 
af batteriet, kan forårsage irritation eller 
forbrændinger.

6) Vedligehold

a)  Få kun elværktøjet serviceret af 
kvalifi cerede teknikere, reparationer 
bør kun udføres ved brug af originale 
reservedele. Det vil sikre fortsat sikker 
drift af elværktøjet.

7) Sikkerhedsanvisninger for kædesave

•  Hold ledningen væk fra skæreområdet. 
Under arbejde med værktøjet kan 
ledningen blive ramt i buske og utilsigtet 
blive skåret over.

•  Hold alle kropsdele væk fra kæden, 
mens saven kører. Inden start af saven 
skal du kontrollere, at kæden ikke rører 
nogen genstande. Når der arbejdes med 
en kædesav, kan selv et kort øjebliks 
uopmærksomhed resultere i, at tøj eller 
kropsdele bliver fanget af kæden.
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•  Hold altid kædesaven med højre hånd 

på det bageste håndtag og venstre hånd 
på det forreste håndtag. Hvis kædesaven 
holdes på en anden måde (venstre hånd 
– bageste håndtag / højre hånd – forreste 
håndtag) under drift, øges risikoen for 
kvæstelse og er ikke tilladt.

•  Hold det elektriske udstyr i dets isolerede 
håndtag, da kædesaven kan komme 
i kontakt med sin egen ledning. Hvis 
kædesaven kommer i kontakt med 
en strømførende ledning, kan den 
strømføde metaldele i udstyret og 
forårsage elektrisk stød.

•  Brug sikkerhedsbriller og høreværn. 
Der anbefales yderligere personligt 
beskyttelsesudstyr til hoved, hænder, 
ben og fødder. Korrekt beskyttelsestøj 
og beskyttelsesudstyr nedsætter risikoen 
for kvæstelse forårsaget af træstykker, 
der spredes, og utilsigtet kontakt med 
kæden. 

•  Brug ikke kædesaven i træer. Brug af en 
kædesav, mens man befi nder sig i et træ, 
udgør en stor risiko for kvæstelse.

•  Sørg hele tiden for at have sikkert 
fodfæste, og brug kun kædesaven, når 
du står på fast, sikker og fl ad overfl ade. 
En glat eller ustabil overfl ade, som 
trinene på en stige, kan medføre, at du 
mister balancen eller kontrollen over 
kædesaven.

•  Når du skærer en gren, som er under 
spænding, skal du tage højde for, at 
den springer tilbage.  Når spændingen i 
træfi brene frigøres, kan grenen, som er 
under spænding, ramme brugeren og/
eller kædesaven og medføre, at du mister 
kontrollen.

•  Udvis særlig forsigtighed ved savning af 
krat og unge træer. Det tynde materiale 
kan blive fanget i kæden og ramme dig 
eller få dig ud af balance.

•  Bær den slukkede kædesav i det forreste 
håndtag med kæden pegende væk fra 
kroppen. Sæt altid beskyttelseshylsteret 
på ved transport eller opbevaring 
af kædesaven. Den omhyggelige 
håndtering af kædesaven nedsætter 
risikoen for utilsigtet berøring af den 
skarpe savkæde.

•  Følg anvisningerne vedrørende smøring, 
kædestramning og udskiftning af 
tilbehør. En forkert spændt eller smurt 
kæde kan enten knække eller øge 
risikoen for tilbageslag betydeligt.

•  Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie 
og fedt. Fedtede, olieindsmurte håndtag 
er glatte og kan medføre, at du mister 
kontrollen.

•  Brug kun kædesaven til at save træ! Brug 
ikke kædesaven til arbejde, den ikke er 
beregnet til.

 Eksempel: Brug ikke kædesaven til 
at save i plast, murværk eller andre 
byggematerialer, som ikke er lavet af 
træ. Brug af kædesaven til anvendelser, 
den ikke er konstrueret til, man medføre 
farlige situationer.

8) Årsager til tilbageslag og hvordan de kan 
undgås

 Et tilbageslag kan opstå, hvis spidsen af 
savsværdet rører en genstand, eller træet, 
der skal saves, klemmer sværdet fast i 
snittet.

 I nogle tilfælde kan berøring af en 
genstand med spidsen af sværdet 
medføre en uventet, pludselig bevægelse 
bagud, imens savsværdet ‘sparkes’ opad 
og i retning af brugeren.

 Fastklemningen af kæden i den øverste 
kant på savsværdet kan kaste sværdet 
voldsomt tilbage mod brugeren.
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 I begge tilfælde kan du miste kontrollen 

over saven og blive alvorligt kvæstet. 
Stol ikke udelukkende på kædesavens 
indbyggede sikkerhedsfunktioner. 
Som bruger af en kædesav skal du tage 
mange forholdsregler for at arbejde hele 
tiden uden at få uheld eller blive kvæstet.

 Et tilbageslag er resultatet af forkert brug 
af elværktøjet. Det kan evt. undgås ved at 
tage følgende behørige forholdsregler:

•  Hold saven med begge hænder med 
tommelfi ngre og fi ngre godt fat i 
håndtagene på kædesaven. Anbring 
din krop og arme på en måde, så du kan 
modstå kraften fra et tilbageslag.

 Når de korrekte forholdsregler er taget, 
vil brugeren være i stand til at kontrollere 
kraften fra et tilbageslag. Slip aldrig 
kædesaven!

•  Undgå usædvanlige arbejdsstillinger, og 
skær ikke over skulderhøjde. Så undgås 
utilsigtet berøring af genstande med 
spidsen af sværdet og gør det lettere 
at kontrollere kædesaven i uventede 
situationer.

•  Brug kun de udskiftningssværd 
og -kæder, som er foreskrevet af 
producenten. Brug af forkerte sværd 
og kæder ved udskiftning kan medføre 
knækkede kæder eller tilbageslag.

•  Overhold producentens anvisninger ved 
slibning og vedligeholdelse af kæden. 
Dybdebegrænsere, der er for lave, øger 
risikoen for et tilbageslag.

•  Anbring løkken, så den ikke under drift 
fanges af grene eller lignende.

9) Vigtige anvisninger til din personlige 
sikkerhed

A) Generelle sikkerhedsanvisninger

1.  Prøv aldrig på at bruge en ufuldstændig 
maskine eller én, hvor der er lavet en 
uautoriseret ændring.

2.  Disse maskiner er ikke konstrueret 
til at blive betjent af personer med 
utilstrækkelig erfaring og/eller 
utilstrækkelig viden eller af personer med 
svækkede fysiske, sansemæssige eller 
mentale evner, medmindre de overvåges 
af en person, der er ansvarlig for deres 
sikkerhed, eller de modtager instruktion 
om, hvordan disse maskiner skal bruges.

3.  Børn og unge under 18 må ikke 
arbejde med elektriske kædesave, med 
undtagelse af lærlinge over 16, som er 
under opsyn af en trænet voksen.

4.  Kædesaven må kun bruges af personer 
med tilstrækkelig erfaring.

5.  Opbevar altid brugsanvisningen sammen 
med kædesaven.

6.  Lån eller giv kun denne kædesav til 
personer, der er fortrolige med brugen. 
Giv dem også denne brugsanvisning.

B) Anvisninger om sikker brug af 
kædesaven

7.  Vigtigt! Læs brugsanvisningen 
omhyggeligt, og bliv instrueret i brugen 
af kædesaven, inden du bruger den for 
første gang.

8.  Opbevar altid elværktøj et sikkert sted.

 Elværktøj, der ikke bruges, skal opbevares 
på et tørt, utilgængeligt eller afl åst sted 
uden for børns rækkevidde.

9. Kontrollér jævnligt forlængerledningen, 
og udskift den, hvis den bliver slidt eller 
beskadiget.
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10.  Kontrollér elkablet for beskadigelse eller 

revner hver gang, inden du bruger det. 
Beskadigede kabler skal udskiftes.

11.  Hold altid kædesaven i begge hænder, 
mens du arbejder med den.

12.  Kædesaven skal afbrydes fra 
strømforsyningen, inden du strammer 
kæden, udskifter den eller udfører andet 
arbejde på saven. Træk stikket ud!

13.  Under pauser i arbejdet skal maskinen 
stilles væk på en måde, så ingen er i fare.

14.  Når kædesaven tændes, skal du sørge for, 
at den støttes godt, og holde den fast. 
Kæden og sværdet skal være frie.

15.  Tag straks stikket ud af stikkontakten, 
hvis der skæres i elledningen, eller den 
bliver beskadiget.

16.  Kædesaven må kun forbindes med 
stikdåser med jordkontakt og testede 
elektriske installationer. Vi anbefaler 
brugen af en afbryder med et 
fejlstrømsrelæ. Sikringen skal være på 16 
A og må ikke bruges af andre forbrugere, 
mens der arbejdes med kædesaven.

17.  Kablet skal være rullet helt ud, når du 
bruger en kabeltromle.

18.  Sørg for, at strømkablet ikke har knæk og 
ikke er beskadiget.

19.  Kædesaven må kun bruges i helt 
samlet tilstand. Der må ikke mangle 
beskyttelsesudstyr.

20.  Sluk straks kædesaven, hvis du bemærker 
ændringer i maskinen.

21.  Hav altid førstehjælpsudstyr, der opfylder 
DIN 13164, ved hånden i tilfælde af 
ulykker.

22.  Hvis kædesaven kommer i kontakt 
med jord, sten, søm eller andre 
fremmedlegemer, skal stikket straks 
trækkes ud og kæden samt sværdet 
kontrolleres.

23.  Sørg for, at der ikke trænger kædeolie 
ned i jorden eller kloakeringen. Anbring 
altid kædesaven på noget, som kan 
absorbere evt. oliedryppen fra sværdet 
eller kæden.

24.  Undlad at bruge kædesaven i dårligt vejr, 
især hvis der er risiko for tordenvejr.

C) Advarsel om fare for tilbageslag

25. Brug et stativ, hvis det er muligt.

26.  Hold altid øje med sværdspidsen.

27.  Anbring kun en kørende sav på den 
genstand, der skal skæres. Start aldrig 
maskinen, mens kæden hviler på noget.

28.  Såkaldte skærende snit med 
sværdspidsen må kun udføres af trænede 
personer. 

D) Anvisninger om sikker arbejdsteknik

29.  Det er forbudt at arbejde på stiger, 
stilladser eller træer.

30.  Sørg for, at træet ikke kan dreje, mens det 
skæres.

31.  Pas på splintrende træ. Mens du saver, 
kan du blive kvæstet af fl yvende 
træstykker.

32.  Brug ikke kædesaven til at løfte eller 
fl ytte træet. 

33.  Skær kun med den nederste del af saven. 
Saven vil slå tilbage mod dig, hvis du 
prøver at skære med den øverste del af 
saven.

34.  Sørg for, at træet er fri for sten, søm eller 
andre fremmedlegemer.
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35.  Vi anbefaler, at førstegangsbrugere 

instrueres praktisk i korrekt brug af 
kædesaven og det krævede personlige 
sikkerhedsudstyr af en erfaren bruger; 
skæring af rundt træ eller brændestykker 
bør trænes på en savbuk eller lignende.

36.  Lad ikke den kørende kædesav berøre 
jorden eller trådhegn.

37.  Hold personer og dyr væk fra klingen.  

38.  Læg ledningen på en måde, så den ikke 
kan blive fanget af grene eller lignende 
under savning.

Start

Før start

Inden arbejdet påbegyndes, skal du altid 
kontrollere, at kædesaven fungerer korrekt 
og er sikker at bruge. Kontrollér også, at 
kædesmøringen og oliemålepinden er i god 
stand.

1. Fyldning af olietanken 
(fi g. 1)

Kædesaven må aldrig bruges uden 
tilstrækkelig olie på kæden, da det kan 
beskadige kæden, klingen eller motoren. 
Garantien bortfalder, hvis der opstår skade 
på saven, når den kører uden kædeolie.

Brug kun kædesavsolie, som er 100% 
biologisk nedbrydelig.

Biologisk kædesavsolie bør kunne fås hos 
den lokale forhandler. Brug ikke spildolie. 
Det vil ødelægge kædesaven og medføre, at 
garantien bortfalder.

•  Åbn dækslet, og læg det til side et sikkert 
sted, så pakringen i tankdækslet ikke går 
tabt.

•  Fyld ca. 180 ml olie i tanken gennem en 
tragt, og skru tankdækslet stramt på igen.

•  Oliestanden kan ses i inspektionsruden 
(1).  

• Hvis du har planer om ikke at bruge 
maskinen i en længere periode, skal du 
fj erne kædeolien fra olietanken.

•  Olietanken skal også tømmes, inden 
kædesaven sendes til reparation.

•  Kontrollér kædesavens korrekte funktion, 
inden arbejdet påbegyndes. Tænd saven 
med monterede skærefi ttings, og hold 
fast om den over en lys baggrund på en 
sikker afstand (Pas på, den ikke kommer 
i kontakt med jorden!). Et oliespor viser 
dig, at kæden er tilstrækkeligt smurt.

•  Efter brug skal kædesaven lægges 
vandret på en absorberende fl ade. 
Olien på klingen, kæden og drevet kan 
medføre lidt mere oliedryppen.

2. Montering af klingen og kæden
(fi g. 2 - 5)

 FORSIGTIG! Risiko for personskade! Brug 
altid sikkerhedshandsker ved montering af 
kæden!

Der kræves ikke værktøj til montering af 
sværdet og kæden på denne kædesav! 

•  Anbring kædesaven et stabilt sted.

•  Løsn T-skruen 4 ved at dreje den med 
uret.

•  Fjern geardækslet 5

•  Sæt kæden på sværdet under 
hensyntagen til kædens omløbsretning. 
Skæretænderne på den øverste side af 
sværdet skal pege fremad (se fi g. 5).

•  Sæt kædens frie ende over kædens 
drivhjul (B).
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•  Anbring sværdet således, at det 

lange hul i sværdet sidder præcis på 
føringselementet i sværdlejet.

•  Sørg for, at kædestrammerbolten (A) 
sidder præcis i den lille åbning i sværdet 
(fi g. 3). Den skal være synlig gennem 
åbningen. Indstil om nødvendigt 
fi ngerskruen til kædestrammerudstyret 
3 i begge retninger, indtil 
kædestrammerbolten sidder i åbningen i 
sværdet.

•  Kontrollér, om alle kædeforbindelser 
sidder præcist i sværdets fordybning 
og kæden føres korrekt rundt om 
kædedrivhjulet.

•  Sæt geardækslet 5 på igen, og tryk det på 
plads.

•  Spænd T-skruen 4 moderat ved at dreje 
den med uret. 

•  Stram kæden. Det gør du ved at dreje 
fi ngerskruen opad (pilens retning +). 
Kæden skal strammes, så den kan løftes 
ca. 3 mm i midten af sværdet (fi g. 5). 
For at mindske kædestramningen skal 
fi ngerskruen drejes nedad (pilens retning 
-).

•  Til sidst spændes T-skruen 4 godt 
manuelt.

Stramningen i kæden har en stor eff ekt på 
levetiden for skærefi ttings og skal derfor 
kontrolleres regelmæssigt. Når kæden 
varmer op til driftstemperatur, udvider den 
sig og skal strammes igen. En ny savkæde 
skal strammes hyppigere, indtil den har nået 
sin fulde længde.

FORSIGTIG: I indkøringsperioden skal kæden 
strammes hyppigere. Kæden skal straks 
strammes igen, hvis den ryster eller forlader 
sporet! 

Løsn T-skruen 4 for at stramme kæden lidt. 
Drej derefter fi ngerskruen opad (pilens 
retning +). 

Stram kæden, så den kan løftes ca. 3 mm i 
midten af sværdet, som vist i fi g. 5.

4. Tænding 
(fi g. 6 + 7)

•  Hold saven sikkert med begge hænder, 
så tommelfi ngrene og fi ngrene er rundt 
om kædesavens håndtag (fi g. 6).

•  Tryk med tommelfi ngrene på 
stopknappen 11 på venstre side af det 
bageste håndtag, og tryk derefter på 
betjeningsknappen 12. 

•  Stopknappen 11 bruges til at frigøre 
startmekanismen og behøver ikke at 
blive trykket igen, efter udstyret er tændt.

•  Slip knappen 12 for at slukke udstyret.

 Bemærk: Savkæden begynder straks 
at køre med høj hastighed. Når saven 
lægges ned, skal du sørge for, at kæden 
aldrig kommer i berøring med sten eller 
metalgenstande.
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Isætning eller afmontering af batteriet 
(fi g. 8)

•  Sluk altid værktøjet inden isætning eller 
afmontering af batteriet.

•  For at isætte batteriet i værktøjet skal 
værktøjets bund først sættes ud for 
hakket i huset.

 Skub batteriet fast ind i værktøjet, til der 
høres et klik.  Ellers kan du eller andre 
blive kvæstet.

•  Hvis du vil afmontere batteriet fra 
værktøjet, skal du trykke på knapperne 
på begge sider og afmontere batteriet fra 
værktøjet.

Sikkerhedsudstyr på kædebremsen

1. Kædebremse 
(fi g. 9)

Denne kædesav er udstyret med en 
mekanisk bremse til kæden. I tilfælde af 
ukontrollerede bevægelser når spidsen af 
savklingen kommer i kontakt med træ eller 
en fast genstand, stopper kædens drev straks 
ved aktivering af parerbøjlen 8, motoren 
stopper ikke. Denne bremsefunktion 
påbegyndes af bagsiden af din hånd på det 
forreste håndtag 10, der skubber parerbøjlen. 
Savkædebremsens korrekte funktion skal 
kontrolleres inden hver brug af saven.

  FORSIGTIG: Der skal ikke trykkes på nogen 
knapper, når kædebremsen er sluppet 
(håndbeskyttelse trukket tilbage i retning af 
håndtaget og låst).

Inden start af kædesaven skal du altid 
kontrollere, at håndbeskyttelsen er låst i 
driftsposition.

For at gøre dette skal håndbeskyttelsen 
trækkes tilbage i retning af håndtaget.

Anvisninger om sikkert arbejde med 
kædesaven 
(fi g. 10 - 17)

 ADVARSEL!

Sav kun brændestykker med en diameter, 
der er mindre end savens skærelængde. 
Lægfolk og hobbybrugere må ikke bruge 
indstiksmetoden til at save og fælde træer, da 
det forårsager et tilbageslag på kædesaven 
og derfor kan resultere i alvorlige kvæstelser 
og i nogle tilfælde endda dødsfald.

Hold altid om saven med begge hænder, 
overhold sikkerhedsanvisningerne og fi gur 6.

Vigtige anvisninger om savning og 
beskæring: Når du saver på en skråning, 
skal du altid stå opefter i forhold til 
brændestykket, da det kan rulle nedad!

a) Fældning af et træ

Ved opsavning og fældning ved to eller fl ere 
personer på samme tid skal fældningen 
adskilles fra opsavningen med en afstand 
på mindst det dobbelte af højden på det 
træ, der fældes. Træer skal fældes på en 
måde, så ingen personer udsættes for 
fare. Rammes en forsyningsledning, skal 
forsyningsvirksomheden straks underrettes.

Brugeren af kædesaven skal opholde sig 
på den opadskrånende side i terrænet, da 
træet kan rulle eller glide nedad, efter det er 
fældet.

Der skal planlægges og ryddes en retrætesti, 
inden savningen påbegyndes. Retrætestien 
skal strække sig tilbage og diagonalt til det 
bageste af den forventede faldlinje som 
illustreret i fi gur 11.

Inden fældningen påbegyndes, skal der 
tages hensyn til træets naturlige hældning, 
placeringen af store grene og vindretningen 
for at bedømme, hvilken vej træet vil falde. 

Fjern snavs, sten, løs bark, søm, clips og 
ledninger fra det træ, hvor der skal laves 
fældningssnit.
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b) Skæring af undersnit

Lav indsnittet i 1/3 af træets diameter, 
vinkelret i forhold til faldretningen som 
illustreret i 10. Lav først det nedre vandrette 
indsnit.   Det vil hjælpe med at undgå 
fastklemning af enten savkæden eller 
savsværdet, når det andet indsnit laves.

c) Fældningsbagsnit

Lav fældningsbagsnittet mindst 2 tommer 
(50 mm) over det vandrette indsnit som 
illustreret i fi gur 11. Hold fældningsbagsnittet 
parallelt i forhold til det vandrette indsnit. 
Lav fældningsbagsnittet, så der er nok 
træ tilbage til at fungere som hængsel. 
Hængseltræet hjælper med at undgå, at 
træet drejer og falder i den forkerte retning. 
Skær ikke igennem hængslet.

Når fældningssnittet kommer tæt på 
hængslet, skulle træet begynde at falde. Hvis 
der er risiko for, at træet ikke falder i den 
ønskede retning, eller det vipper tilbage og 
binder savkæden, skal man stoppe med at 
save, inden fældningsbagsnittet er færdigt 
og bruge kiler af træ, plast eller aluminum 
til at åbne snittet og lade træet falde langs 
den ønskede faldlinje.  Når træet begynder 
at falde, skal kædesaven fj ernes fra snittet, 
stands motoren, sæt kædesaven ned, og 
brug derefter den planlagte retrætesti. Pas på 
nedfaldende grene over hovedet, og pas på 
fodfæstet.  

d) Afkvistning af et træ

Ved afkvistning fj ernes grene fra et faldet træ.

Ved afkvistning lader man større kviste 
forneden blive siddende for at holde 
stammen fri af jorden. Fjern alle små kviste 
i ét snit som vist i fi gur 12. Grene under 
spænding skal skæres fra bunden og op for 
at undgå, at kædesaven binder.

e) Opsavning af en stamme

Opsavning er at skære en stamme i længder. 
Det er vigtigt at sørge for, at du har et godt 
fodfæste og din vægt er ligeligt fordelt 
på begge fødder. Når det er muligt, skal 
stammen løftes og støttes ved hjælp af 
træstubbe, brændestykker eller klodser. 

• Stamme hviler helt på siden 

 Når stammen støttes i hele længden 
som illustreret i fi gur 13, skæres den fra 
toppen (overopsavning).

• Stamme hviler på én side

 Når stammen støttes i den ene ende 
som illustreret i fi gur 14, skal der skæres 
1/3 af diameteren fra undersiden 
(underopsavning). Lav derefter det sidste 
snit ved overopsavning for at møde det 
første snit.

• Stamme hviler på begge sider

 Når stammen støttes i begge ender 
som illustreret i fi gur 15, skal der skæres 
1/3 af den diameter fra den øverste 
overopsavning. Lav derefter det sidste 
snit ved underopsavning for at møde det 
første snit.

Ved opsavning på en skråning skal man 
altid stå opefter i forhold til stammen som 
illustreret i fi gur 16.

Når der “skæres igennem” for at bevare 
fuldstændig kontrol, skal du frigøre 
skæretrykket tæt på slutningen af snittet 
uden at slække grebet om kædesavens 
håndtag. Lad ikke kæden få kontakt med 
jorden. Når snittet er lavet, skal du vente 
på, at savkæden stopper, inden du fl ytter 
kædesaven.

Stands altid motoren, inden du bevæger dig 
fra træ til træ.
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f) Barkstød (fi g. 17)

•  Stik barkstødet (9) ind i stammen, og 
brug det som en akseltap. Skær med en 
buet bevægelse for at få sværdet til at 
trænge ind i træet.

•  Gentag om nødvendigt fl ere gange, 
og skift det sted, hvor du anbringer 
barkstødet.

g) Skæring af en stamme i længden på en 
savbuk

Stammen ligger på en savbuk som illustreret 
i fi g. 17.

1.  Hold fast i saven med begge hænder til 
højre for din krop.

2. Hold din venstre arm så lige som muligt.

3.  Fordel kropsvægten på begge fødder.

 Maskinen skal bruges efter hensigten. 
Hold saven med begge hænder med 
tilstrækkelig afstand fra kroppen, når du 
saver.

 Saven skal køre med fulde omdrejninger, 
inden du starter savningen. Barkstødet 
(9) skal bruges ved skæring.

 Det fungerer som en arm og støtte ved 
savning.

Vedligehold og service

 Træk altid stikket ud, når der udføres 
vedligehold og service.

•  Fjern altid høvlspåner og olie fra 
kædesaven efter brug. Sørg især for, at 
motorventilationsåbningen til køling af 
motoren i kædesavens hus er fri (fare for 
overophedning).

•  Hvis savkæden er særligt snavset, fx 
i tilfælde af fastklæbning af harpiks, 
skal kæden afmonteres og rengøres. 
Læg kæden i nogle timer i et kar med 
kædesavsrensemiddel. Rengør derefter 
kæden med rent vand. Hvis kæden ikke 
skal bruges igen med det samme, skal 
den behandles med servicespray eller 
almindelig antikorrosionsspray.

•  Kun i tilfælde af brug af biologisk olie: Da 
nogle biologiske olier kan have tendens 
til at danne skorpe efter et stykke tid, 
skal smøresystemet skylles omhyggeligt 
inden opbevaring af kædesaven i en 
længere periode. Fyld derfor halvdelen 
af oliebeholderen (ca. 100 ml) med 
kædesavsrensemiddel, og luk den som 
sædvanligt. Tænd derefter kædesaven, 
uden at sværd og kæde er monteret, og 
hold den kørende, indtil al skyllevæsken 
er fordampet gennem kædesavens 
olieåbning. Det er absolut nødvendigt at 
fylde oliebeholderen igen inden brug af 
kædesaven.

•  Opbevar ikke saven udendørs eller i 
fugtige områder.

•  Kontrollér alle kædesavsdele, især 
kæden, sværdet og kædehjulet, for slid 
efter hver brug. 

•  Sørg for korrekt kædestramning. Hvis 
kæden er for løs, kan den hoppe af under 
brug og medføre kvæstelser. Kæden 
skal udskiftes straks, hvis den er ødelagt. 
Tænderne skal være mindst 4 mm lange.

•  Kontrollér motorhuset og elledningen 
for beskadigelse efter hver brug. Hvis 
der er tegn på skade, skal kædesaven 
kontrolleres af et specialværksted eller 
forhandleren.
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•  Kontrollér oliestanden og smøringen af 

kædesaven efter hver brug. Utilstrækkelig 
smøring fører til beskadigelse af kæden, 
sværdet og motoren.

•  Kontrollér, hvor skarp kæden er, hver 
gang inden du bruger kædesaven. En 
sløv kæde forårsager overophedning af 
motoren.

•  Slibning af en savkæde kræver erfaring 
og specialviden. Vi anbefaler derfor, at 
slibning udføres af et specialværksted.

•  Før transport af kædesaven skal batteriet 
altid afmonteres, og kædeskærmen skal 
skubbes over skinnen og kæden. Hvis der 
skal laves fl ere snit med kædesaven, skal 
saven slukkes mellem snittene.

•  Når der bruges et køretøj til at 
transportere maskinen, skal den 
anbringes, så den ikke kan udgøre fare 
for personer, og fastgøres godt.

•  Ingen dele inden i maskinen skal 
vedligeholdes, derfor gælder følgende: 
Udfør ikke vedligeholdelsesopgaver, som 
ikke er beskrevet i denne anvisning. Vi 
påtager os ikke noget ansvar for ulykker 
og skader forårsaget af uautoriserede 
reparationsforsøg, forkert brug eller 
misbrug.

I tilfælde af tekniske problemer

•  Maskinen kan ikke starte: Batteri tomt. 
Brug det ekstra batteri, eller oplad 
batteriet.

•  Kæde kører ikke:

 Kontrollér håndbeskyttelsens position 
(se fi g. 8). Kæde kører kun, hvis 
håndbeskyttelsens bremse er løsnet.

•  Gnister fl yver ved motoren:

 Motor eller kulbørster er beskadiget. 
Afl ever kædesaven på et specialværksted 
eller hos forhandleren.

•  Olien strømmer ikke:

 Kontrollér oliestanden. Rengør 
oliestrømsåbningerne i sværdet. Afl ever 
kædesaven på et specialværksted eller 
hos forhandleren, hvis det ikke hjælper.

 Bemærk: Enhver vedligeholdelse eller 
reparation ud over det, der er beskrevet i 
denne brugsanvisning, må kun udføres af 
autoriserede personer eller forhandleren.

Reparationsservice

Reparationer af elværktøjer må kun udføres 
af specialister i elarbejde.

Opbevar altid den originale emballage til en 
evt. nødvendig forsendelse af værktøjet.

Reservedele

Kæde 30 cm  Art.-nr. 30019451

Sværd 30 cm  Art.-nr. 27111573
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EF-overensstemmelseserklæring

Vi, HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, 
Danmark, erklærer under vores eneansvar, 
at produktet kædesav, batteridrevet AKS 
4030, som denne erklæring gælder for, 
opfylder de relevante grundlæggende 
sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 
2006/42/EF (maskindirektivet), 2004/108/
EF (EMC-retningslinjen), 2011/65/EU 
(RoHS-retningslinjen) og 2000/14/EF 
(støjdirektivet) inkl. ændringer. For den 
relevante implementering af sikkerheds- 
og sundhedskravene omtalt i direktiverne 
er følgende standarder og/eller tekniske 
specifi kation(er) blevet overholdt:

EN 60745-1:2009 +A11:10; EN 60745-2-
13:2009+A1:10;

EK9-BE-78 (V1):2014; PAK-krav til GS AfPS GS 
2014:01 PAK; EK9-BE-77 (V3):2015; EK9-BE-
91:2015 ; EK9-BE-73 (V5):2014; EK9-BE-57 
(V2):2014;

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011; 
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008; EN 
50581:2012

Maskintypelicens nr.: 15SHW1924-01

Krav til kategori I, maskintypelicens

Intertek prøvningsinstans 0905

målt lydeff ektniveau 96,5 dB(A)

garanteret lydeff ektniveau 100,0 dB(A)

Overensstemmelsesvurderingsmetode til 
bilag V / direktiv 2000/14/EF

Produktionsåret står på typeskiltet og 
kan desuden fi ndes via det fortløbende 
serienummer.

Kolding, 17.12.2015

Kirsten Vibeke Jensen

Produktsikkerhedschef



21

SE

DK

Fremstillet i P.R.C.
EU-Importør:
HP Schou A/S
Nordager 31
6000 Kolding
Danmark

© 2015 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 hjælpe-
midler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes 
eller gemmes i et informationslagrings- og -hentnings-
system uden skriftlig tilladelse fra HP Schou A/S.

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 07.00 til 17.00 

 (fredag til kl. 15.00)

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpschou.com

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.
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SLADDLÖS MOTORSÅG

1. Klinga

2. Sågkedja

3. Kedjespänningsring

4. Tumskruv

5. Kugghjulslock

6. Oljetanklock

7. Bakre handtag

8. Främre handskydd

9. Barkstöd

10. Främre handtag

11. Stoppknapp

12. Brytare

13. Klingskydd

14. Oljeinspektionsfönster

Introduktion till bruksanvisningen

Denna bruksanvisning är avsedd att 
underlätta din kännedom av maskinen och 
att du ska kunna använda den i enlighet 
med bestämmelserna. Bruksanvisningen 
innehåller viktig information om hur 
du använder maskinen på ett säkert, 
korrekt och ekonomiskt sätt. Om denna 
information följs kommer det att bidra till 
att öka tillförlitligheten och livslängden för 
maskinen. Bruksanvisningen måste alltid 
fi nnas till hands när maskinen används.

Den måste läsas och observeras av varje 
person som hanterar maskinen, oavsett om 
dessa arbetar med den, utför service på den 
eller transporterar den.
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A Fallriktning

B Faroområde

C Reträttområde

fallriktning

skär

fällskär

gångjärn



25

SE

DK



26

SE

Förutom bruksanvisningen och de gällande 
reglerna för förebyggande av olyckor 
i det land där användning sker, måste 
även allmänt erkända regler observeras 
för att arbeta säkert och korrekt samt de 
bestämmelser som fi nns för de berörda 
yrkesorganisationerna för förebyggande av 
olycksfall följas.

INNEHÅLL

• Introduktion till bruksanvisningen 

• Tekniska data 

• Illustration och förklaring av piktogram 

• Avsedd användning 

• Allmänna säkerhetsanvisningar 

• Allmänna säkerhetsanvisningar för 
elverktyg

• Start 

• Säkerhetsanordningar på din kedjebroms 

• Instruktioner om korrekt användning av 
motorsåg 

• Underhåll och service 

• I händelse av tekniska problem 

• Reparationsservice 

• Information för miljöskydd/kassering 

• Reservdelar 

• Garanti 

• EG-försäkran om överensstämmelse

Tekniska data

Motorsåg, batteridriven AKS 4030

Enheterna är tillverkade i enlighet med 
bestämmelserna i EN 60745-1 och EN 
60745-2-13 och överensstämmer helt med 
bestämmelserna i den tyska utrustnings- och 
produktsäkerhetslagen.

Batterispänning/driftspänning  40 V DC

Svärd  305 mm / 12“

Kaplängd  300 mm

Kedja 91P045X / 91PX045X

Svärdtyp  120SDEA041 Oregon

Hastighet  11 m/s

Batterityp  Li-jon 40 V / 2,5 Ah / 100 Wh

 R3-360-AH-U-02

Batteriladdare  R3-360-3A-02 snabbladdare

 R3-360-1A-02 laddare

Körtid (ingen last)  ca. 40 min.

Vikt  5,3 kg

Olja 180 ml

Ljudtrycksnivå LpA (2000/14/EG)  

 88 dB(A) [K 3,0 dB(A)]

Vibration (EN 60745-2-13:2009)  

 3,5 m/s2 [K 1,5 m/s2]

Utsläpp

• Det angivna vibrationsemissionsvärdet 
mättes med standardiserade testmetoder 
och kan jämföras med andra motordrivna 
verktyg.

• Det angivna vibrationsemissionsvä
rdet kan också vara nödvändigt för 
bedömningen av när arbetspauser ska 
göras.

• Det angivna vibrationsemissionsvä
rdet kan variera under den faktiska 
användningen av det elektriska 
verktyget, beroende på hur man 
använder verktyget.
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• Obs! Du kan undvika kärlpulsationer i 

händerna genom att ta rast i tid

• Försök att hålla påfrestningarna på grund 
av vibrationer så låga som möjligt. Vidta 
till exempel åtgärder för att minska 
vibrationsbelastningen när du använder 
verktyget såsom handskar, och begränsa 
arbetstiden. Alla faser av arbetscykeln 
måste beaktas i detta avseende, (till 
exempel tider då verktyget är avstängt, 
och tider när verktyget slås på men inte 
körs under belastning).

Illustration och förklaring av pikto-
gram

1  Använd skyddsglasögon och 
hörselskydd!

2  Varning!

3  Läs bruksanvisningen före användning

4  Utsätt inte elverktyget för regn

5  Ta ur kontakten omedelbart om 
strömkabeln är skadad eller avskuren.

6  Obs! Risk för kast!

7  Håll verktyget med båda händerna!

8  Obs! Miljöskydd! Denna produkt får 
inte kastas tillsammans med vanligt 
hushållsavfall. Släng den endast på en 
angiven insamlingsplats.

9 Ta inte bort batteriet nära öppen eld eller 
placeras det nära eld eller brandfarliga 
ämnen

10 Kasta aldrig batterier i vattendrag eller 
sänk ner dem i vatten.

11 Utsätt inte batteriet för temperaturer 
över 40 °C.

12 Uppladdningsbart batteri innehåller 
litium!

13  Återvinn defekta batterier!

14  Garanterad akustisk kapacitetsnivå LWA 
100 dB (A)

Avsedd användning

Denna motorsåg får endast användas av en 
person för att såga trä. Håll alltid motorsågen 
med höger hand på bakre handtaget och 
vänster hand på främre handtaget.

Innan du använder motorsågen måste 
du ha läst och förstått all information 
och alla anvisningar i bruksanvisningen. 
Användaren måste bära lämplig personlig 
skyddsutrustning (PPE).

  Motorsågen får endast användas för att 
kapa trä. Material såsom plast, sten, metall 
eller trä som innehåller främmande föremål 
(såsom spikar eller skruvar) får inte kapas.
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Resterande risker

Resterande risker kvarstår även om du 
använder det här verktyget som avsett.

Följande risker kan uppstå på grund av detta 
verktygs konstruktion och design:

1. Lungskador om lämplig andningsmask 
inte används.

2.  Hörselskador om lämpligt hörselskydd 
inte används.

3.  Skärskador om lämpliga skyddskläder 
inte används.

4.  Hälsorisker på grund av hand- och 
armvibrationer om enheten används 
under en längre tid eller inte används 
eller underhålls på rätt sätt.

Varning! Denna maskin alstrar ett 
elektromagnetiskt fält när den används. 
Detta fält kan påverka aktiva eller passiva 
medicinska implantat under vissa 
omständigheter. För att minska risken för 
allvarlig skada eller dödsfall, rekommenderar 
vi att personer med medicinska implantat 
rådgör med sina läkare eller tillverkaren av 
det medicinska implantatet innan maskinen 
används.

Varning!

Utökad användning av ett verktyg kommer 
att utsätta användaren för vibrationer och 
stötar som kan leda till Raynauds syndrom 
eller karpaltunnelsyndrom.

Detta tillstånd reducerar handens förmåga 
att avkänna och reglera temperaturen, 
orsakar domningar och en förnimmelse 
av värme och kan leda till skador på 
nervsystemet och cirkulationssystemet och 
till nekros.

Inte alla faktorer som leder till Raynauds 
syndrom är kända men kallt vatten, rökning 
och sjukdomar som påverkar blodkärlen och 
cirkulationssystemet samt svår eller långvarig 
exponering för vibrationer är kända för att 
vara faktorer i utvecklingen av Raynauds 
syndrom.

Beakta följande för att minska 
risken för Raynauds syndrom och 
karpaltunnelsyndrom:

•  Använd handskar och håll händerna 
varma.

•  Se till att enheten är väl underhållen. Ett 
verktyg med lösa komponenter eller med 
skadade eller utslitna spjäll kommer att 
ha en benägenhet för ökade vibrationer.

•  Håll alltid handtaget stadigt men grip det 
inte konstant med överdriven kraft. Ta 
pauser ofta.

Alla ovanstående försiktighetsåtgärder kan 
inte utesluta risken för Raynauds syndrom 
eller karpaltunnelsyndrom. Vid långvarig 
eller regelbunden användning är det 
därför lämpligt att hålla ett vakande öga på 
tillståndet hos dina händer och fi ngrar.

Uppsök läkare omedelbart om något av 
ovanstående symptom förekommer.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Bullerinformation av utsläpp i enlighet med 
den tyska produktsäkerhetslagen (ProdSG) 
och EG-maskindirektivet: ljudtrycksnivån 
på arbetsplatsen kan överstiga 80 dB (A). I 
sådana fall behöver operatören bullerskydd 
(t.ex. bära hörselskydd).

Obs! Bullerskydd! Följ de lokala föreskrifterna 
när du använder enheten.
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Allmänna säkerhetsanvisningar för 
elverktyg

 Varning! Läs all säkerhetsrelaterad 
information och alla säkerhetsanvisningar! 
Underlåtenhet att följa säkerhetsinformation 
och instruktionerna kan resultera i elektrisk 
stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.

Förvara säkerhetsinformationen och 
instruktioner för framtida referens.

Begreppet “elverktyg” som används i 
säkerhetsinformationen och anvisningarna 
omfattar både nätanslutna verktyg (med 
nätkabel) och batteridrivna verktyg (utan 
nätsladd).

1) Säkerhet på arbetsplatsen

a)  Håll arbetsområdet rent, snyggt och väl 
upplyst.

 Oordning och dåligt upplysta 
arbetsområden kan leda till olyckor.

b)  Använd inte elverktyget i 
explosionsfarliga miljöer där det fi nns 
brännbara vätskor, gaser eller damm. 
Elektriska verktyg bildar gnistor som kan 
antända damm eller ångor.

c) Håll barn och åskådare borta medan du 
arbetar med elverktyget. Distraktioner 
kan resultera i att operatören förlorar 
kontrollen över verktyget.

2) Elsäkerhet

a)  Undvik fysisk kontakt med jordade 
ytor som rör, värmeelement, spisar 
och kylskåp. Det fi nns en ökad risk 
för elektrisk stöt om din kropp är 
jordansluten.

b)  Förvara verktyget utom räckhåll för regn 
eller fukt i allmänhet. Vatten som tränger 
in i ett elverktyg ökar risken för elstötar. 

3) Personlig säkerhet

a)  Var alltid uppmärksam på vad du gör och 
tillämpa rimliga försiktighetsåtgärder när 
du arbetar med ett elverktyg.

 Använd inte verktyget när du är trött eller 
påverkad av droger, alkohol eller medicin. 
När du arbetar med elverktyg kan även 
en kort stunds ouppmärksamhet leda till 
svåra skador.

b)  Använd personlig skyddsutrustning och 
bär alltid skyddsglasögon. Användning 
av personlig skyddsutrustning som 
ansiktsmask, halkfria skyddsskor, hjälm 
eller hörselskydd (beroende på typ och 
tillämpning av verktyget) minskar risken 
för skador.

c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se 
till att verktyget är avstängt innan du 
ansluter det till elnätet och/eller batteriet 
och när du tar upp eller bär verktyget. 
När du bär verktyget med fi ngret på på/
av- knappen eller ansluter verktyget till 
elnätet med omkopplaren i “ON”-läget, 
kan det leda till olyckor. 

d)  Ta bort inställningsverktyg eller 
skiftnycklar och liknande innan du slår på 
strömmen till verktyget. En skruvmejsel 
eller annat verktyg som är kvar inuti eller 
på en roterande del av verktyget kan 
orsaka skada.

e)  Undvik ovanliga ställningar. Se till att du 
står rakt och håller balansen i alla lägen. 
Detta gör att du bättre kan kontrollera 
verktyget i oväntade situationer.

f )  Bär lämpliga kläder. 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 dammutsug/strömavtagare 
fi nns, se till att de är anslutna och 
används på rätt sätt. Användning av en 
dammuppsamlare kan minska risker 
orsakade av damm.
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4) Användning och hantering av elverktyg

a) Tvinga inte elverktyget. Använd elverktyg 
avsett för din typ av arbete i varje 
enskilt fall. Användning av  lämpligt 
verktyg inom det angivna intervallet för 
prestanda gör arbetet eff ektivare och 
säkrare.

b)  Använd inte elverktyget med en skadad 
strömbrytare. Ett elverktyg som inte kan 
kontrolleras med strömbrytaren längre är 
farligt och måste repareras. 

c)  Dra ut stickkontakten och/eller ta ut 
batteriet innan du justerar ett verktyg, 
byter tillbehör eller lägger undan 
verktyget. Denna försiktighetsåtgärd 
förhindrar oavsiktlig start av verktyget.

d)  Förvara elverktyg som för närvarande 
inte används utom räckhåll för barn. Låt 
inte personer använda verktyget om de 
inte är bekanta med verktyget eller dessa 
instruktioner. Elverktyg är farliga om de 
används av oerfarna personer.

e)  Sköt ditt elverktyg noga. Kontrollera 
om rörliga delar fungerar korrekt och 
inte fastnar eller om delar är trasiga 
eller har skadats på ett annat sätt som 
kan påverka funktionen av verktyget. 
Låt skadade delar repareras innan du 
använder verktyget. Många olyckor 
orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

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

g)  Använd elverktyg, tillbehör, 
tilläggsverktyg mm i enlighet med 
dessa instruktioner och på det sätt 
som föreskrivs för respektive typ 
av verktyg. Du bör också överväga 
arbetsförhållandena och det arbete som 
ska utföras. Användning av elverktyg för 
andra verksamheter än vad de är avsedda 
för skulle kunna resultera i en farlig 
situation.

5)  Användning och skötsel av 
batteriverktyg

a) Ladda endast med den laddare som är 
specifi cerad av tillverkaren. En laddare 
som passar till en typ av batteri kan ge 
upphov till brandfara när den används 
tillsammans med ett annat batteri.

b) Använd elverktyg enbart med det därtill 
avsedda batteriet. Användning av andra 
batterier kan ge upphov till skador och 
eldsvåda.

c)  När batteriet inte används, håll det borta 
från andra metallföremål, såsom gem, 
mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra 
små metallföremål som kan skapa en 
förbindelse från ena polen till den andra. 
Kortslutning av batteripolerna kan ge 
upphov till brännskador eller eldsvåda.

d) Under felaktig hantering kan vätska 
komma ut från batteriet, undvik kontakt 
med denna. Om kontakt oavsiktligt 
inträff ar, spola med vatten. Om vätska 
kommer i kontakt med ögonen, uppsök 
medicinsk hjälp. Vätska som läcker ut ur 
batteriet kan ge upphov till irritation eller 
brännskador.

6) Service

a)  Låt elverktyget endast servas 
av kvalifi cerad teknisk personal; 
reparationer ska utföras med hjälp av 
enbart originalreservdelar. Detta kommer 
att säkerställa en fortsatt säker drift av 
elverktyget.

7) Säkerhetsanvisningar för motorsågar

• Håll kabeln borta från arbetsområdet. 
När du arbetar med verktyget kan kabeln 
döljas i buskar och råka bli kapad.

•  Håll alla kroppsdelar borta från sågkedjan 
när motorsågen är i drift. Innan du startar 
sågen, kontrollera att kedjan inte rör 
vid några föremål. När du arbetar med 
en motorsåg kan även en kort stunds 
ouppmärksamhet leda till att kläder eller 
kroppsdelar fångas av kedjan.
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• Håll alltid motorsågen med höger hand 

på bakre handtaget och vänster hand på 
främre handtaget. Att hålla motorsågen 
annorlunda (vänster hand – bakre 
handtag/höger hand – främre handtag) 
under drift ökar risken för skador och är 
inte tillåtet.

• Håll den elektriska utrustningen på 
dess isolerade handtagsytor, eftersom 
motorsågen kan komma i kontakt med 
sin egen nätkabel. Om motorsågen 
kommer i kontakt med en levande 
kabel, kan det strömsätta metalldelar på 
utrustningen och orsaka en elektrisk stöt.

• Använd skyddsglasögon och 
hörselskydd. Ytterligare skyddsutrustning 
för huvud, händer, ben och fötter 
rekommenderas. Korrekta skyddskläder 
och skyddsutrustning minskar risken för 
skada orsakad av utslungade spån och 
oavsiktlig kontakt med kedjan.

• Använd inte motorsågen på träd. Att 
köra en motorsåg när du sitter i ett träd 
innebär en stor risk för skador.

• Se till att alltid ha ett säkert fotfäste, 
och använd bara motorsågen när du 
står på solid, säker och plan mark. En 
halt underlag eller instabila ytor som 
stegen i en stege kan leda till att du 
tappar balansen eller kontrollen över 
motorsågen.

•  När du kapar en gren som är under 
spänning, ta hänsyn till att den kommer 
att fj ädra tillbaka. När spänningen i 
träfi brerna släpps kan den spända grenen 
träff a operatören och/eller motorsågen, 
vilket resulterar i en förlust av kontroll.

•  Använd särskild försiktighet vid sågning 
av buskage och ungträd. Det tunna 
materialet kan fastna i kedjan och träff a 
dig eller få dig ur balans.

• Bär motorsågen i det främre handtaget 
med motorsågen avstängd och kedjan 
bort från kroppen. Sätt alltid på 
skyddskåpan vid transport eller förvaring 
av motorsågen. Noggrann hantering 
av motorsågen minskar risken för att av 
misstag vidröra den vassa kedjan.

• 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, oljiga handtag är hala 
och kan leda till en förlust av kontroll.

• Använd motorsågen endast för att kapa 
trä! Använd inte motorsågen för något 
ändamål den inte är avsedd för.

 Exempel: Använd inte motorsågen för 
kapning av plastmaterial, tegel eller 
andra byggmaterial som inte är gjorda 
av trä. Användning av motorsåg för 
tillämpningar för vilka den inte är avsedd 
kan leda till farliga situationer.

8) Orsaker till kast och hur man undviker 
dem

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

 I vissa fall kan vidrörning av ett objekt 
med svärdsspetsen leda till en oväntad 
och plötslig rörelse bakåt, då svärdet 
“sparkas” uppåt och i riktning mot 
operatören.

 Klämningen av kedjan vid den övre 
kanten av svärdet kan våldsamt kasta 
svärdet tillbaka i riktning mot operatören.

 I båda fallen kan du förlora kontrollen 
över sågen och bli allvarligt skadad. 
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Förlita dig inte helt på motorsågens 
inbyggda säkerhetsfunktioner. Som 
användare av en motorsåg ska du 
vidta fl era försiktighetsåtgärder för att 
kontinuerligt arbeta utan olyckor eller 
riskera skador.

 Ett kast är resultatet av felaktig eller 
olämplig användning av verktyget. Det 
kan undvikas genom att vidta följande 
lämpliga försiktighetsåtgärder:

• Håll sågen med båda händerna med 
tummarna och fi ngrarna ordentligt runt 
handtagen på motorsågen. Placera din 
kropp och din armar så att du kan stå 
emot kraften i ett kast.

 När lämpliga försiktighetsåtgärder 
vidtas kommer operatören att kunna 
styra kraften i ett kast. Släpp aldrig 
motorsågen.

• Undvik ovanliga ställningar eller att 
såga ovanför axelhöjd. Detta förhindrar 
att du av misstag vidrör föremål med 
svärdsspetsen och möjliggör en bättre 
kontroll av motorsågen i oväntade 
situationer.

• Använd endast ersättningshandtag 
och kedjor som rekommenderas av 
tillverkaren. Användningen av felaktiga 
ersättningshandtag och kedjor kan leda 
till kedjebrott eller kast.

• Följ tillverkarens instruktioner för att slipa 
och underhålla kedjan. Djupbegränsare 
som är för låga ökar risken för kast.

• Ställ in öglan så att den inte fastnar vid 
kapning av grenar eller liknande.

9) Viktiga anvisningar för din personliga 
säkerhet

A) Allmänna säkerhetsanvisningar

1.  Försök aldrig att använda en ofullständig 
maskin eller en där en otillåten ändring 
har genomförts.

2.  Dessa enheter är inte avsedda att 
användas av personer utan tillräcklig 
erfarenhet och/eller bristande kunskap 
eller av personer med nedsatt fysisk eller 
mental förmåga, såvida de inte övervakas 
av en person som är ansvarig för deras 
säkerhet eller om de får instruktioner om 
hur dessa enheter ska användas.

3.  Barn och ungdomar under 18 år får 
inte använda elektriska motorsågar, 
med undantag för lärlingar är äldre än 
16 under överinseende av en utbildad 
vuxen.

4.  Motorsågen får endast användas av 
personer som har tillräcklig erfarenhet.

5.  Förvara alltid bruksanvisningen 
tillsammans med motorsågen.

6.  Låna endast ut eller ge denna motorsåg 
till personer som är förtrogna med 
dess användning. Ge dem även 
bruksanvisningen.

B) Instruktioner om hur du använder 
motorsågen på ett säkert sätt

7.  Obs! Läs bruksanvisningen noga och låt 
dig instrueras om hur du använder en 
motorsåg innan du använder den för 
första gången.

8.  Förvara alltid elverktyg på en säker plats

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

9. Kontrollera förlängningskabeln 
regelbundet och byt ut den om den blir 
sliten eller skadad.
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10.  Kontrollera strömkabeln för skador eller 

sprickor varje gång du ska använda den. 
Skadade kablar måste bytas ut.

11.  Håll alltid motorsågen med båda 
händerna när du arbetar med den.

12.  Motorsågen måste kopplas bort från 
strömförsörjningen innan du spänner 
kedjan, byter ut kedjan eller utför något 
annat arbete på sågen. Dra ur kontakten!

13.  Under pauser, lägg ner maskinen på ett 
sådant sätt att ingen är i fara.

14.  När du slår på motorsågen, se till att den 
stöds väl och håll den stadigt. Kedjan och 
svärdet måste vara fria.

15.  Ta ur kontakten omedelbart om 
strömkabeln är skadad eller avskuren.

16.  Motorsågen får endast anslutas till 
eluttag med jordkontakt och testade 
elinstallationer. Vi rekommenderar 
användning av en restströmsstyrd 
brytare. Säkringen måste ha ett värde 
på 16 A och får inte användas av andra 
konsumenter när du arbetar med 
motorsågen.

17.  Kabeln måste lindas av helt när du 
använder en kabeltrumma.

18.  Se till att strömkabeln inte har några veck 
och inte är skadad.

19.  Motorsågen får endast användas 
i ett helt monterat tillstånd. Inga 
skyddsanordningar får saknas.

20.  Stäng av motorsågen omedelbart om du 
märker några förändringar i maskinen.

21.  Ha alltid ett första hjälpen-kit som 
uppfyller DIN 13164 till hands i händelse 
av olyckor.

22.  Om motorsågen kommer i kontakt med 
jord, stenar, spikar eller andra främmande 
föremål, dra ur kontakten omedelbart 
och kontrollera kedjan liksom svärdet.

23.  Se till att ingen kedjeolja tränger in 
i jorden eller avlopp. Placera alltid 
motorsågen på något som kommer att 
absorbera olja som droppar från svärdet 
eller kedjan.

24.  Undvik att använda trimmern i dåliga 
väderförhållanden, särskilt om det fi nns 
en risk för åska.

C) Varning för risk för kast (“kickback”)

25. Använd om möjligt ett stativ.

26.  Håll alltid ett öga på svärdsspetsen.

27.  Placera endast en igångsatt såg på 
objektet som ska kapas. Starta aldrig 
maskinen när kedjan vilar på något.

28.  Så kallade genomsågningssnitt med 
svärdsspetsen får endast utföras av 
utbildad personal. 

D) Anvisningar för säker arbetsteknik

29.  Att arbeta på stegar, ställningar eller träd 
är förbjudet.

30.  Se till att träet inte kan vridas medan det 
kapas.

31.  Se upp för splittrat trä. När du sågar kan 
du skadas av fl ygande träfl is.

32.  Använd inte motorsågen för att lyfta eller 
fl ytta trä. 

33.  Kapa endast med den nedre delen av 
sågen. Sågen kommer att studsa mot dig 
om du försöker att kapa med den övre 
delen av sågen.

34.  Se till att träet är fritt från stenar, spikar 
eller andra främmande föremål.
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35.  Vi rekommenderar att 
förstagångsanvändare instrueras 
praktiskt i en korrekt användning av 
motorsågen och behövd personlig 
skyddsutrustning av en erfaren operatör; 
kapning av rundvirke eller stammar bör 
övas på ett stamstativ eller liknande först.

36.  Låt inte en igångsatt motorsåg vidröra 
marken eller trådstängsel.

37.  Håll människor och djur borta från 
klingan. 

38.  Placera nätsladden på ett sådant sätt att 
den inte kan fångas av grenar eller andra 
liknande objekt under sågning.

Start

Innan du startar

Innan arbetet påbörjas, kontrollera alltid 
att motorsågen fungerar och är säker 
att använda. Kontrollera också kedjans 
smörjning och att oljemätaren är i gott skick.

1. Påfyllning av oljetanken 
(fi g.1)

Motorsågen får aldrig köras utan tillräckligt 
med olja på kedjan eftersom detta kan 
orsaka skador på kedja, klinga eller motor. 
Inga krav på garanti kan godtas om skador 
uppstår när enheten drivs utan kedjeolja.

Använd endast motorsågsolja, dvs olja som 
är 100 % biologiskt nedbrytbar.

Biologisk motorsågsolja bör fi nnas lite 
överallt och hos din lokala återförsäljare. 
Använd inte gammal olja. Detta skadar 
motorsågen och kommer också att leda till 
förlust av garantin.

• Öppna skruvlocket och placera det säkert 
åt sidan så att tätningsringen i tanklocket 
inte tappas bort.

• Fyll ca. 180 ml olja i tanken med hjälp 
av en tratt och skruva på tanklocket 
ordentligt igen.

• Oljenivån kan ses i inspektionsfönstret 
(1).  

•  Om du inte ska använda maskinen under 
en längre tid, bör du ta bort kedjeoljan 
från oljetanken.

• Oljetanken bör också tömmas innan 
motorsågen transporteras eller skickas 
för reparation.

• Kontrollera korrekt funktion av 
motorsågen innan arbetet påbörjas. Slå 
på sågen med kapbeslagen monterade 
och håll över en ljus bakgrund på ett 
säkert avstånd (var noga med att inte 
komma i kontakt med marken!). Ett spår 
av olja kommer att visa dig att kedjan är 
tillräckligt smord.

• Efter användning, lägg motorsågen 
horisontellt på ett absorberande 
underlag. Oljespill på klinga, kedja 
och drivenhet kan leda till ytterligare 
oljedropp.

2. Montering av klinga och kedja
(fi g. 2-5)

 FÖRSIKTIGHET: Risk för personskada! 
Använd alltid skyddshandskar vid montering 
av kedjan!

Vid montering av svärd och kedja på denna 
motorsåg behövs inga verktyg!

• Placera motorsågen på ett stabilt 
underlag.

• Lossa T-skruven 4 genom att vrida den 
medurs.

• Ta bort växellocket 5

• Placera kedjan på svärdet enligt kedjans 
löpriktning. Skärtänderna på den övre 
sidan av svärdet måste peka i riktning 
framåt (se fi g. 5).

• Placera den fria änden av kedjan över 
kedjans drivhjul (B).
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• Placera svärdet så att det långa 

hålet i svärdet är placerat exakt på 
styrelementet i svärdfästet.

• Var försiktig så att kedjespännbulten 
(A) sitter exakt i den lilla öppningen 
i svärdet (fi g. 3). Den måste vara 
synlig genom öppningen. Om det 
behövs, justera det räffl  ade hjulet 
på kedjespännanordningen 3 i båda 
riktningarna tills kedjespännbulten sitter 
i öppningen i svärdet.

•  Kontrollera att alla kedjelänkar sitter 
exakt i svärdspåret och att kedjan leds 
runt kedjedrivhjulet korrekt.

• Sätt tillbaka växellocket 5 igen och skjut 
det på plats.

• Dra åt T-skruven 4 måttligt genom att 
vrida den medurs. 

• Spänn kedjan. För att göra detta vrider du 
räffl  ade ratten uppåt (+ pilens riktning). 
Kedjan ska sträckas så att den kan lyftas 
av ca 3 mm i mitten av svärdet (fi g. 5). För 
att minska kedjespänningen, vänd det 
räffl  lade hjulet nedåt (- pilens riktning).

• Dra slutligen åt T-skruven 4 väl för hand.

Spänningen i kedjan har en stor inverkan 
på livslängden på kapbeslagen, och måste 
därför kontrolleras regelbundet. När kedjan 
värms upp till arbetstemperatur kommer 
den att expandera och måste dras åt. En ny 
sågkedja måste dras åt oftare tills den har 
nått sin fulla längd.

FÖRSIKTIGHET: Under inkörningsperioden 
måste kedjan därför spännas oftare. Kedjan 
ska omedelbart efterdras om den skakar eller 
lämnar spår! 

Lossa T-skruven 4 något för att spänna 
kedjan. För att göra detta vrider du den 
räffl  ade ratten uppåt (+ pilens riktning). 

Kedjan ska sträckas så att den kan lyftas av ca 
3 mm i mitten av svärdet såsom visas i fi g. 5.

4. Påslagning 
(fi g. 6 + 7)

• Håll sågen stadigt med båda händerna så 
att tummen och fi ngrarna är slutna runt 
handtagen på motorsågen.

• Tryck med tummarna på stoppknappen 
11 på den vänstra sidan av den bakre 
handtaget och sedan på strömbrytaren 
12. 

• Stoppknappen 11 används för att låsa 
upp påslagningsmekanismen och 
behöver inte tryckas in igen efter att 
enheten är påslagen.

• Om du vill stänga av enheten, släpp 
omkopplaren 12.

 Obs! Sågkedjan startar i hög hastighet 
omedelbart. När du lägger ner sågen, se 
till att kedjan aldrig kommer i kontakt med 
stenar eller metallföremål.
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Sätta i eller ta ut batteriet 
(fi g. 8)

•  Stäng alltid av verktyget innan du sätter 
in eller tar ut batteriet.

• Om du vill sätta i batteriet i verktyget, 
börja med att fl ytta basen av verktyget i 
linje med skåran i huset.

 Skjut in batteriet ordentligt i verktyget 
tills du hör ett klick. Annars kan det leda 
till skador på dig eller andra.

• Om du vill ta bort batteriet från verktyget 
trycker du på knapparna på båda sidor, 
och tar ut batteriet ur verktyget.

Säkerhetsanordningar på din kedjebroms

1. Kedjebroms 
(fi g. 9)

Denna motorsåg är utrustad med en 
mekanisk broms för kedjan. I händelse av 
okontrollerade rörelser, när spetsen på 
klingan kommer i kontakt med trä eller 
ett fast föremål kan drivningen av kedjan 
omedelbart stoppas genom aktivering 
av handskyddet 8, men motorn stoppas 
inte. Denna bromsfunktion initieras 
genom baksidan av din hand på det 
främre handtaget 10 genom att trycka på 
handskyddet. Korrekt funktion av sågens 
kedjebroms ska kontrolleras före varje 
användning av sågen.

 FÖRSIKTIGHET: Inga knappar får tryckas 
ner när kedjebromsen släpps (handskyddet 
dras tillbaka i riktning mot handtaget och 
låses).

Se alltid till att handskyddet är låst i driftläge 
innan motorsågen startas.

För att göra detta, dra tillbaka handskyddet i 
riktning mot handtaget.

Instruktioner om korrekt arbete med 
motorsågen 
(fi g 10-17)

 VARNING!

Såga endast stammar med en diameter 
som är mindre än sågens kaplängd. Lekmän 
och hemanvändare får inte använda 
insticksfunktion för att såga och fälla träd, 
eftersom detta orsakar kast på motorsågen 
och därför kan leda till allvarliga skador och 
även dödsfall under vissa omständigheter.

Håll alltid sågen med båda händerna; följ 
säkerhetsanvisningarna och se fi gur 6.

Viktiga anvisningar för kapning och 
kvistning: Vid sågning på en sluttning, stå 
alltid i uppförsbacke ovanför stammen 
eftersom den kan rulla iväg!

a) Fällning av träd

Om två eller fl era personer utför kapning och 
fällning samtidigt, se till att det fi nns gott 
om avstånd mellan dessa, avståndet måste 
vara minst två gånger höjden av trädet som 
ska fällas. Träd ska fällas på ett sätt som inte 
utgör fara för någon person, om trädet träff ar 
ledningar, kontakta energibolaget på en 
gång.

Motorsågsoperatören bör hålla sig på 
uppförssidan av terrängen eftersom trädet 
sannolikt kommer att rulla eller glida nedför 
backen efter att det fällts.

En reträttväg bör planeras och rensas 
vid behov innan sågningen påbörjas. 
Reträttvägen ska sträcka sig tillbaka och 
diagonalt till den bakre delen av den 
förväntade fallinjen som visas i fi gur 11.

Innan fällningen påbörjas, observera den 
naturliga lutningen av trädet, placeringen 
av större grenar och vindriktningen för att 
bedöma åt vilket håll trädet faller. 

Avlägsna smuts, stenar, lös bark, spikar, 
klamrar och järntråd från trädet där du 
kommer att utföra avverkningen.
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b) Riktskär underskär

Gör skäret i 1/3 diameter av trädet, vinkelrätt 
mot fallriktningen, såsom visas i 10. Gör 
det horisontella nedre riktskäret först. 
Detta kommer att bidra till att undvika att 
klämning av sågkedjan eller svärdet när det 
andra skäret görs.

c) Fällskär

Gör fällskäret minst 50 mm (2 tum) högre 
än det horisontella nedre skäret som visas 
i fi gur 11. Håll fällskäret parallellt med det 
horisontella skäret. Placera fällskäret så att 
tillräckligt med trä är kvar för att fungera 
som ett gångjärn. Gångjärnsträet förhindrar 
trädet att vrida sig och falla i fel riktning. 
Kapa inte igenom gångjärnet.

När fällskäret närmar sig gångjärnet, bör 
trädet börja falla. Om det fi nns någon risk att 
trädet inte kan falla i önskad riktning eller 
det kan gunga tillbaka och binda sågkedjan, 
sluta såga innan fällskäret är klart och 
använd kilar av trä, plast eller aluminium för 
att öppna snittet och släpp trädet längs den 
önskade linjen.  När trädet börjar falla, ta 
bort motorsågen från snittet, stanna motorn, 
ställ ner motorsågen och använd sedan den 
planerade reträttvägen. Var uppmärksam på 
grenar som faller över huvudhöjd och titta 
på din fot.

d) Kvistning av ett träd

Kvistning är att ta bort grenar från fallna träd.

Vid kvistning, lämna större nedre grenar 
för att stödja stammen från marken. Ta 
bort de små grenarna i ett snitt som visas i 
fi gur 12. Grenar under spänning ska skäras 
nerifrån och upp för att undvika att binda 
motorsågen.

e) Kapning av en stam

Kapning av en stam är att såga en stam i 
längder. Det är viktigt att se till att du står 
stadigt och att din vikt är jämnt fördelad 
på båda fötterna. När det är möjligt, bör 
stammen höjas och stödjas med hjälp av 
grenar, stammar eller kilar. 

• Stocken vilar helt på sidan. 

 När stammen stöds längs dess hela längd 
såsom illustreras i fi gur 13, kapas den 
uppifrån (överkapning).

• Stammen vilar på en sida.

 När stammen stöds på en ände, 
såsom illustreras i fi gur 14, såga 
1/3 av diametern från undersidan 
(underkapning). Gör sedan det färdiga 
snittet genom överkapning för att möta 
det första snittet.

• Stocken vilar på båda sidorna.

 När stammen stöds på båda ändarna, 
såsom illustreras i fi gur 15, såga 1/3 av 
diametern från ovansidan (ovankapning). 
Gör sedan det färdiga snittet genom 
underkapning för att möta det första 
snittet.

Vid sågning på en sluttning, stå alltid i 
uppförsbacke ovanför stammen, som visas i 
fi gur 16.

När “skär igenom” släpper du skärtrycket 
i slutet av snittet utan att släppa greppet 
om motorsågens handtag för att behålla 
fullständig kontroll. Låt inte kedjan komma 
i kontakt med marken. Efter avslutat snitt, 
vänta tills sågkedjan stoppar innan du fl yttar 
motorsågen.

Stanna alltid motorn innan du fl yttar från 
träd till träd.
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f) Barkstöd (fi g. 17)

• Gräv ner barkstödet (9) i stammen och 
använd den som en vridpunkt. Såga med 
en välvd rörelse för att låta svärdet tränga 
in i träet.

• Upprepa fl era gånger om det behövs, 
ändra den punkt där du placerar 
barkstödet.

g) Kapa en stam i längder på en sågbock

Stammen ligger på sågbocken såsom 
illustreras i fi g. 17.

1.  Håll sågen till höger om din kropp och 
stadigt i båda händerna.

2. Håll din vänstra arm så rak som möjligt.

3.  Fördela din kroppsvikt över båda 
fötterna.

 Enheten måste användas som det är 
tänkt. Håll sågen med båda händerna 
och på tillräckligt avstånd från kroppen 
vid sågning.

 Sågen måste köras med full hastighet 
innan du startar sågprocessen. 
Barkstödet (9) måste användas vid 
sågning.

 Detta fungerar som en hävarm och ett 
stöd vid sågning.

Underhåll och service

 Dra alltid ur kontakten när du utför 
underhåll och service.

• Ta alltid bort träspån och olja från din 
motorsåg efter användning. Se särskilt till 
att motorns ventilationsöppningar för att 
kyla motorn i huset av motorsågen är fria 
(risk för överhettning).

• Om sågkedjan är särskilt smutsig, till 
exempel vid klistring med harts, ta bort 
kedjan och rengör den. Placera kedjan 
några timmar i ett kärl som innehåller 
motorsågsrengöring. Rengör därefter 
kedjan med rent vatten. Om kedjan inte 
användas igen omedelbart, måste den 
behandlas med servicespray eller en 
vanlig rostskyddsspray.

• Endast vid användning av biologisk 
olja: Eftersom vissa biologiska oljor kan 
tendera att bilda skorpor efter en tid, 
bör oljesystemet sköljas noga innan du 
ställer undan motorsågen för en längre 
period. Fyll därför hälften av oljetanken 
(ca 100 ml) med motorsågsrengöring 
och stäng den som vanligt. Slå sedan 
på motorsågen utan att svärd och 
kedja är monterade och håll igång 
den tills all sköljvätska har avdunstat 
genom oljeöppningen på motorsågen. 
Innan du använder motorsågen igen, 
är det absolut nödvändigt att fylla på 
oljebehållaren.

• Förvara inte sågen utomhus eller i fuktiga 
eller blöta utrymmen.

• Kontrollera alla motorsågsdelar, i 
synnerhet kedja, svärd och drev, för 
slitage efter varje användning.

• Kontrollera att kedjespänningen är 
korrekt. Om kedjan är för lös kan den 
lossna under användning vilket kan 
leda till skador. Kedjan måste bytas 
ut omedelbart om den är skadad. 
Skärtänderna måste vara minst 4 mm 
långa.

•  Kontrollera motorhuset och strömkabeln 
efter varje användning för skador. 
Om det fi nns några tecken på skador, 
låt motorsågen kontrolleras av 
en auktoriserad verkstad eller via 
kundservice.
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• Kontrollera oljenivån och smörjningen 

av din motorsåg efter varje användning. 
Otillräcklig smörjning leder till skador på 
kedjan, svärdet och motorn.

• Kontrollera hur vass kedjan är varje 
gång du ska använda motorsågen. 
En slö sågkedja kommer att orsaka 
överhettning av motorn.

• Slipning av en sågkedja kräver erfarenhet 
och specialkunskaper. Vi rekommenderar 
därför att den slipas av en auktoriserad 
verkstad.

• Innan du transporterar motorsågen, ta 
alltid ut batteriet och skjut kedjeskyddet 
över skenan och kedjan. Om fl era du ska 
göra fl era snitt med motorsågen, måste 
du slå av sågen mellan snitten.

• När du använder ett fordon för att 
transportera maskinen, placera det så 
att det inte kan orsaka någon fara för 
människor och säkra det ordentligt.

• Det fi nns inga delar som ska underhållas 
inuti enheten. Följande gäller därför: 
Utför inga underhållsåtgärder som 
inte beskrivs i denna bruksanvisning. 
Vi kan inte ta något ansvar för olyckor 
och skador som orsakats av obehöriga 
reparationsförsök, felaktig användning 
eller missbruk.

I händelse av tekniska problem

• Strömmen slås inte på: Batteriet är 
tomt. Använd reservbatteri eller ladda 
batteriet.

• Kedjan körs inte:

 Kontrollera läget för handskyddet 
(se fi g. 8). Kedjan körs endast om 
handskyddsbromsen lossas.

• Gnistor fl yger på motorn:

 Motor eller kolborstar skadade. Ta 
motorsågen till en specialiserad verkstad 
eller på efterservice.

• Oljan rinner inte:

 Kontrollera oljenivån. Rengör oljegeno
mströmningsöppningarna i svärdet. Om 
detta inte lyckas, ta med motorsågen 
till en specialiserad verkstad eller på 
efterservice

  Obs! Alla underhålls- och 
reparationsarbeten utöver vad som beskrivs 
i denna bruksanvisning får endast utföras av 
behöriga personer eller på efterservicen.

Reparationsservice

Reparationer på elverktyg får endast utföras 
av specialiserad elektrisk personal.

Behåll alltid originalförpackningen om du 
måste skicka iväg verktyget.

Reservdelar

Kedja 30 cm  Art.nr. 30019451

Svärd 30 cm  Art.nr. 27111573
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EG-försäkran om överensstäm-
melse

Vi HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, 
Danmark, försäkrar under eget ansvar att 
produkten Motorsåg, batteridriven AKS 4030, 
som denna försäkran avser överensstämmer 
med de relevanta grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven i direktiven 2006/42/EG 
(maskindirektivet), 2004/108/EG (EMC-
riktlinje), 2011/65/EU (RoHS-riktlinje) 
och 2000/14/EG (direktiv om buller) inkl. 
modifi eringar. För den aktuella tillämpningen 
av säkerhets- och hälsokrav som anges i 
direktiven, har följande standarder och/eller 
tekniska specifi kationer respekterats:

EN 60745-1:2009 +A11:10; EN 60745-2-
13:2009+A1:10;

EK9-BE-78 (V1):2014; PAK-Anforderung für GS 
(PAH-krav för GS) AfPS GS 2014:01 PAK; EK9-
BE-77 (V3):2015; EK9-BE-91:2015 ; EK9-BE-73 
(V5):2014; EK9-BE-57 (V2):2014;

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011; 
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008; EN 
50581:2012

Maskintekniktyp licensnr: 15SHW1924-01

Krav på kategori I, Maskintekniktyp licens

Intertek Prüfstelle 0905

uppmätt ljudeff ektnivå (96,5 dB(A)

garanterad ljudeff ektnivå (100,0 dB(A)

Metod för bedömning av överensstämmelse 
bilaga V/direktiv 2000/14/EG

Tillverkningsåret är tryckt på typskylten och 
kan dessutom hämtas via serienumret i följd.

Kolding, 17.12.2015

Kirsten Vibeke Jensen

Product Safety Manager
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DK
Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret fi 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

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 (EEE) 
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 Folkrepubliken Kina (PRC)
EU-importör:
HP Schou A/S
Nordager 31
6000 Kolding
Danmark

© 2015 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 fotografering, 
ej heller översättas eller sparas i ett informations lagrings- 
och informationshämtningssystem, utan skriftligt 
medgivande från HP Schou A/S.


