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1 BESKRIVNING

1.1 SYFTE
Denna motorsåg är konstruerad för att såga grenar, stammar,
stockar och balkar med en diameter som begränsas av
svärdets längd. Den är konstruerad för att endast såga trä.

Den ska bara användas utomhus av vuxna för privat bruk.

Använd inte motorsågen för något annat ändamål än de som
anges ovan.

Denna motorsåg ska inte användas för professionella
ändamål. Den ska inte användas av barn eller av personer
som inte använder lämpliga kläder och personlig
skyddsutrustning.

1.2 ÖVERSIKT
Figur 1-24.

1 Svärdskydd
2 Främre handtagsskydd/

kedjebroms
3 Främre handtag (för

vänster handtag)
4 Lockout startbrytare
5 Startbrytare
6 Oljetankslock
7 Oljeindikator
8 Barkstöd
9 Sågkedja
10 Svärd
11 Skruvnyckel
12 Främre handtag (för

höger handtag)
13 Kedjespänningsjusteraren
14 Kedjehjulskydd
15 Kedjehjulskyddets

muttrar
16 Skruv för kedjespänning
17 Drivkugghjul
18 Knapp för att lossa

batteriet
19 Oljeutlopp

20 Svärdets spår
21 Kedjedrivlänkar
22 Tänder
23 Riktskär
24 Bakre skär
25 Kilar (vid plats)
26 Fallriktning
27 Dra-tvärsöver-metoden
28 Fällskär
29 Låt stödjande grenar vara

kvar till sist
30 För in stödstammar under

stammen
31 Gångjärn
32 Öppen
33 Stängd
34 1/3 diameter. För att

undvika spricka
35 Försvagande skär för att

avsluta
36 Ned
37 Ände utan stöd
38 Upp

2 ALLMÄNNA
SÄKERHETSVARNINGAR FÖR
ELVERKTYG

 VARNING
Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer
och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Fel
uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följts och
kan orsaka elektriska stötar, brand och/eller allvarliga
skador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida
läsning.

Ordet ”elverktyg” i varningarna syftar på detta batteridrivna
(sladdlösa) elverktyg.

2.1 SÄKERHET I ARBETSOMRÅDET
• Håll arbetsplatsen ren och väl upplyst. Oordning på

arbetsplatsen eller dåligt upplyst arbetsområde kan leda
till olyckor.

• Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända damm eller ångor.

• Håll under arbetet med elverktyget barn och
obehöriga personer på betryggande avstånd. Om du
störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen
över elverktyget.

2.2 SÄKERHET I ELSYSTEMET
• Elverktygens kontakter måste ha samma data som

uttaget. Ändra aldrig på kontakten på något sätt.
Använd inga adapterkontakter med jordade
elverktyg. Originalkontakter och matchande uttag
minskar risken för elstötar.

• Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör,
värmeelement, köksspisar och kylskåp. Risken för
elstötar är större om din kropp är jordad.

• Skydda elverktyg mot regn och väta. Om det tränger in
vatten i ett elverktyg ökar risken för elstötar.

• Missbruka inte sladden. Använd aldrig kabeln för att
bära, dra eller dra ur kontakten för elverktyget. Håll
sladden borta från värme, olja, vassa kanter och
rörliga delar. Skadade eller intrasslade sladdar ökar
risken för elstötar.

• Vid användning av ett elverktyg utomhus ska du
använda en förlängningskabel som är lämpad för
utomhusbruk. Risken för elstötar minskar om man
använder en kabel som är lämpad för utomhusbruk.

• Om du måste använda ett elverktyg på en fuktig plats
ska du använda en strömförsörjning som är skyddad
av en jordfelsbrytare. Risken för elstötar minskar om
man använder en jordfelsbrytare.

2.3 PERSONLIG SÄKERHET
• Var uppmärksam, se på vad du gör och använd

elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyget när
du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol
eller mediciner. Vid användning av elverktyg kan även
ett ögonblick av ouppmärksamhet leda till allvarliga
personskador.

• Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
skyddsglasögon. Skyddsutrustning som dammfiltermask,
halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd minskar
risken för personskada om de används på rätt sätt.

• Förhindra oavsiktlig start av verktyget. Kontrollera
att strömbrytaren är i avstängt läge innan verktyget
ansluts till elkälla och/eller batteripaket och när du
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tar upp eller bär verktyget. Det är mycket farligt att
bära ett elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att
ansluta det till elkälla med strömbrytaren intryckt.

• Ta bort eventuella justeringsnycklar eller andra
nycklar innan elverktyget startas. En nyckel som
lämnas kvar i en roterande del kan orsaka personskada.

• Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har säkert
fotfäste och god balans. På så sätt kan du lättare
kontrollera elverktyget i oväntade situationer.

• Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder
eller smycken. Håll hår, kläder och handskar undan
från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och
långt hår kan fastna i rörliga delar.

• Om det finns tillbehör för anslutning av uppsugning
och uppsamling av växtdelar, bör du se till att dessa
ansluts och används på rätt sätt. Användning av
dammsugare kan minska hälsofarorna med damm.

• Låt inte vana från mycket arbete med redskap göra
dig försumlig och att du ignorerar
säkerhetsföreskrifter. En oförsiktig åtgärd kan orsaka
allvarliga skador på bråkdelen av en sekund.

2.4 BRUK OCH SKÖTSEL AV
ELVERKTYG

• Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg
för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.

• Ett elverktyg med defekt strömbrytare får inte
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas till eller
från är farligt och måste repareras.

• Drag ut stickkontakten ur vägguttaget och/eller lossa
batteripaketet, om det kan tas bort, från elverktyget
innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller
elverktyget ställs undan. Denna skyddsåtgärd
förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

• Förvara elverktyg som inte används oåtkomliga för
barn. Låt inte elverktyget användas av personer som
inte är förtrogna med dess användning eller inte har
läst denna anvisning. Elverktyg är farliga om de
används av oerfarna personer.

• Utför underhåll på elverktyget och tillbehören.
Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt
och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och att inget annat föreligger som kan
påverka elverktygets funktioner. Se till att skadade
delar repareras innan elverktyget används på nytt.
Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.

• Håll klippande delar vassa och rena. Omsorgsfullt
skötta klippverktyg med vassa eggar fastnar inte så lätt
och är lättare att kontrollera.

• Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt
dessa anvisningar och med hänsyn tagen till
arbetsvillkoren och det arbete som ska utföras.
Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan
farliga situationer uppstå.

• Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från
olja och smörjmedel. Hala handtag och greppytor

omöjliggör säker hantering och kontroll över redskapet i
oväntade situationer.

2.5 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV
BATTERIDRIVNA VERKTYG

• Ladda batterierna endast i de laddare som
tillverkaren rekommenderat. Om en laddare som är
avsedd för en viss typ av batterier används för andra
batterityper kan detta orsaka bränder.

• Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt
elverktyg. Om andra batterier används kan det orsaka
personskada och brand.

• Gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små
metallföremål ska inte finnas nära reservbatterier
som inte används, eftersom sådana föremål kan
kortsluta kontakterna. Kortslutning av batteriets
kontakter kan leda till brännskador eller brand.

• Om batteriet används på felaktigt sätt finns risk för
att det sprutar vätska ur batteriet. Undvik kontakt
med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, spola med
vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen
uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra
hudirritation eller frätskador.

• Använd inte batteripaket eller verktyg som är
skadade eller modifierade. Skadade eller modifierade
batterier kan bete sig opålitligt vilket resulterar i bränder,
explosioner eller risk för personskador.

• Utsätt inte ett batteripack eller redskapet för brand
eller mycket höga temperaturer. Om det utsätts för eld
eller temperaturer över 130°C kan det orsaka en
explosion.

• Följ alla anvisningar gällande laddning och ladda inte
batteripacket eller redskapet utanför de
temperaturgränser som anges i instruktionerna. Om
batteriet laddas felaktigt eller vid temperaturer utanför de
temperaturgränser som anges kan batteriet skadas och
detta ökar risken för bränder.

2.6 SERVICE
• Låt endast elverktyget repareras av kvalificerad

fackpersonal och med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls.

• Utför aldrig reparationer på skadade batteripaket.
Reparationer av batteripaket ska endast utföras av
tillverkaren eller behörig servicetekniker.

3 SÄKERHETSVARNINGAR FÖR
MOTORSÅG

• Håll alla kroppsdelar undan från sågkedjan när
motorsågen är igång. Kontrollera att kedjan inte är i
kontakt med något innan du startar motorsågen. Om
du förlorar uppmärksamheten ett ögonblick när du
använder motorsågen kan det leda till att dina kläder
eller någon kroppsdel fastnar i sågkedjan.

• Håll alltid i motorsågen med höger hand på det bakre
handtaget och vänster hand på det främre handtaget.
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Håll aldrig motorsågen med omvänd handsättning
eftersom det ökar risken för personskador.

• Håll motorsågen i de isolerade handgreppen eftersom
sågkedjan kan komma i kontakt med dolda
elledningar. Sågkedjor som kommer i kontakt med en
strömförande ledning kan leda till att oskyddade
metalldelar av motorsågen blir strömförande och att
operatören får en elektrisk stöt.

• Använd ögonskydd. Dessutom rekommenderas
ytterligare skyddsutrustning för öron, huvud, händer,
ben och fötter. Lämplig skyddsutrustning minskar risken
för personskador till följd av projektiler som slungas iväg
eller kontakt med sågkedjan.

• Använd inte motorsågen uppe i ett träd, på en stege,
från ett tak eller annat instabilt stöd. Användning av en
motorsåg på detta sätt kan leda till allvarliga
personskador.

• Se till att du har gott fotfäste och använd endast
motorsågen när du står på ett stadigt, säkert och
jämnt underlag. Om du står på hala eller instabila
underlag kan du tappa balansen eller förlora kontrollen
över motorsågen.

• När du kapar en spänd gren måste du vara beredd på
att den kan fjädra tillbaka. När spänningen i
träfibrerna frigörs, kan den fjäderbelastade grenen slå
tillbaka mot operatören och/eller leda till att operatören
förlorar kontrollen över motorsågen.

• Var mycket försiktig när du sågar buskar och unga
träd. Tunna grenar kan fastna i sågkedjan och slå
tillbaka mot dig eller få dig att tappa balansen.

• När du bär motorsågen ska den vara avstängd. Håll
den i det främre handtaget och vänd den bort från
kroppen. Vid transport eller förvaring av motorsågen
ska svärdskyddet monteras. Lämplig hantering av
motorsågen minskar sannolikheten för att du skadas av
den arbetande sågkedjan.

• Följ instruktionerna för smörjning, kedjespänning
och byte av svärdet och kedjan. Om kedjan inte har rätt
spänning eller är dåligt smord ökar risken för kast och att
kedjan går av.

• Såga endast i trä. Använd inte motorsågen på något
sätt som den inte är avsedd för. Den ska exempelvis
inte användas för att såga metaller, plast, murverk
eller byggmaterial som inte är av trä. Om motorsågen
används på icke ändamålsenligt sätt kan farliga
situationer uppstå.

• Försök inte fälla ett träd innan du förstår riskerna
och hur du ska undvika dem. Operatören eller
närstående kan drabbas av allvarliga skador när ett träd
fälls.

• Följ alla anvisningar vid rengöring av fastklämt
material, förvaring eller underhåll av motorsågen. Se
till att brytaren är avstängd och att batteripaketet har
tagits ur. Oväntad start av motorsågen medan du tar bort
fastklämda material eller servar den kan leda till
allvarlig personskada.

4 ATT FÖRHINDRA KAST
Kast kan uppstå när svärdets spets slår i ett föremål, eller om
träet sluter sig och klämmer fast sågen i snittet.

Kontakt i spetsen kan i vissa fall orsaka en plötslig rörelse
bakåt, så att svärdet kastas bakåt mot operatören.

Om sågkedjan kläms fast på ovansidan av svärdet kan det
leda till att svärdet kastas bakåt mot operatören med stor
kraft.

Båda dessa reaktioner kan innebära att du förlorar kontrollen
över motorsågen, vilket kan leda till allvarliga personskador.
Förlita dig inte uteslutande på de säkerhetsfunktioner som är
inbyggda i sågen. När du använder motorsåg ska du vidta
flera åtgärder för att undvika personskador och materiella
skador.

Kast är resultatet av olämpligt bruk och/eller felaktig
arbetsmetod eller förhållanden och det kan undvikas genom
att följa anvisningarna nedan:

• Håll i sågen med ett fast grepp, med tummen och
fingrarna kring motorsågens handtag, med bägge
händerna på sågen och kroppen och armarna i en
position som gör att du kan parera kast.

Operatören kan kontrollera krafterna vid kast genom att
vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Släpp aldrig
motorsågen.

• Sträck dig inte för långt och såga aldrig över axelhöjd.
Detta bidrar till att förhindra oavsiktlig kontakt med
spetsen och det gör det lättare att kontrollera motorsågen
vid oförutsedda händelser.

• Använd endast svärd och kedjor som specificerats av
tillverkaren. Användning av felaktiga svärd och kedjor
kan leda till att kedjan går sönder och/eller kast.

• Följ tillverkarens instruktioner för att vässa och
underhålla sågkedjan. Minskat bottendjup ökar risken
för kast.

5 SYMBOLER PÅ PRODUKTEN
Vissa av följande symboler kan ha använts på denna produkt.
Studera dem och lär dig vad de betyder. Att tolka dessa
symboler på rätt sätt hjälper dig att använda produkten bättre
och säkrare.

Symbol Förklaring

Likström - Typ av ström eller egen-
skaper.

Försiktighetsåtgärder som rör din sä-
kerhet.

Läs och förstå alla anvisningar innan
produkten används och följ alla var-
ningar och säkerhetsanvisningar.

Använd skyddsglasögon och hörse-
lskydd, och bär hjälm om det finns
risk för fallande objekt.
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Symbol Förklaring

Använd lämpliga skydd för fot/ben
och hand/arm.

Skydda produkten mot regn och väta.

Håll i med båda händerna.

FARA! Var försiktig och undvik kast.

Ta ut batteripaketet innan underhåll-
sarbete.

6 RISKNIVÅER
Följande signalord och betydelser används för att förklara de
olika risknivåerna vid användning av produkten.

SYM-
BOL

SIGNAL BETYDELSE

FARA Anger en omedelbart farlig
situation som, om den inte
förebyggs, kommer att leda
till dödsfall eller allvarliga
personskador.

VARNING Anger en potentiellt farlig sit-
uation som, om den inte före-
byggs, kan leda till dödsfall
eller allvarliga personskador.

VIKTIGT Anger en potentiellt farlig sit-
uation som, om den inte före-
byggs, kan leda till lindriga
eller måttliga personskador.

ANMÄRKN-
ING

Tillagd för att ge mer infor-
mation.

7 ÅTERVINNING

Separat insamling. Får inte kasseras som
vanligt hushållsavfall. Om maskinen ska by-
tas ut, eller om du inte har användning för
den längre ska den inte kasseras som hush-
ållsavfall.

Vid separat insamling av använd maskin och
förpackning är det möjligt att återvinna och
återanvända material. Användning av åter-
vunna material skonar miljön och minskar
utnyttjandet av råvaror.

Batterier

Litiumjon

Skydda miljön genom att lämna uttjänta bat-
terier till avsedd uppsamlingsplats. Batteriet
innehåller ämnen som är skadliga både för
dig och för miljön. Dessa material ska läm-
nas på en plats som tar emot litiumjonbatte-
rier.

8 INSTALLATION

 VARNING
Byt inte ut eller använd inte tillbehör som inte
rekommenderas av tillverkaren.

 VARNING
Installera inte i batteripaketet innan alla delar monteras.

8.1 PACKA UPP MASKINEN

 VARNING
Läs användarhandboken noggrant för att säkerställa att du
monterar produkten korrekt. Att använda en produkt som
har monterats på fel sätt kan leda till en olycka eller
allvarlig skada.

 VARNING
• Om delar av maskinen är skadade, använd inte

maskinen.
• Använd inte maskinen om någon del saknas.
• Om delar är skadade eller saknas, kontakta din

återförsäljare.

1. Öppna förpackningen.
2. Läs igenom dokumentationen som medföljer i

förpackningen.
3. Ta ut alla omonterade delar från förpackningen.
4. Ta ut maskinen från förpackningen.
5. Avfallshantera lådan och förpackningsmaterialet enligt

lokala regler.

8.2 FYLL PÅ SVÄRD- OCH
KEDJEOLJA

Kontrollera hur mycket olja det finns i maskinen. Om
oljenivån är låg ska du fylla på med svärd- och kedjeolja på
följande sätt.

 VIKTIGT
Använd en svärd- och kedjeolja som endast är avsedd för
kedjor och kedjesmörjning.

 NOTERA
Maskinen levereras utan svärd- och kedjeolja.
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1. Lossa och ta bort locket från oljetanken.
2. Häll oljan i tanken.
3. Titta i oljesiktglaset medan du fyller på med olja för att

kontrollera att det inte finns föroreningar i oljan.
4. Sätt tillbaka oljelocket.
5. Dra åt locket.
6. Hela oljetanken räcker i 15–40 minuter.

 VIKTIGT
Använd inte smutsig eller förorenad olja. Det kan orsaka
skador på svärdet eller kedjan.

8.3 MONTERA SVÄRDET OCH
KEDJAN

Figur 1-7.
1. Ta bort kedjeskyddets muttrar med skruvnyckeln.
2. Ta bort kedjeskyddet.
3. Placera kedjedrivlänken i svärdets spår.
4. Kedjans tänder ska vara i samma riktning som kedjan rör

sig.
5. Placera kedjan i rätt position och se till att loopen är

bakom svärdet.
6. Håll i kedjan och svärdet.
7. Placera kedjan runt kedjehjulet.
8. Kontrollera att kedjespänningens bulthål på svärdet

passar perfekt med bulten.
9. Sätt kedjeskyddet på plats.
10. Spänn kedjan. Se Justera kedjans spänning.
11. Dra åt muttrarna när kedjan är väl spänd.

 NOTERA
Låt motorsågen gå utan belastning i 2–3 minuter när du
använder en ny kedja. En ny kedja blir längre efter första
användningen. Kontrollera spänningen och spänn kedjan
vid behov.

8.4 MONTERA BATTERIPAKETET
Figur 2.

 VARNING
• Byt batteripaketet eller laddaren, om de är skadade.
• Stäng av maskinen och vänta tills motorn stannat innan

du monterar eller tar bort batteripaketet.
• Läs, förstå och följ instruktionerna i batteriets och

laddarens handbok.

1. Placera ribborna på batteripaketet i linje med
ursparingarna i batteriutrymmet.

2. Tryck in batteripaketet i batteriutrymmet tills
batteripaketet låses fast.

3. Batteripaketet har installerats när det hörs ett klick.

8.5 TA UT BATTERIPAKETET
Figur 2.
1. Tryck in och håll in knappen för att frigöra batteriet.
2. Ta ut batteripaketet från maskinen.

9 ANVÄNDNING

 NOTERA
Ta bort batteripacket och ha inte händerna vid spärrknappen
när du rör maskinen.

 VARNING
Kontrollera kedjans spänning varje gång före användning.
Se till att kedjehjulskyddets muttrar är åtdragna innan
användning. Många olyckor orsakas av dåligt skötta
elverktyg.

9.1 KONTROLLERA OM KEDJAN
MÅSTE SMÖRJAS

 NOTERA
Använd inte maskinen om kedjan är dåligt smord.

Figur 1.
1. Kontrollera smörjmedelsnivån i maskinen med hjälp av

oljemätaren.
2. Tillsätt mer smörjmedel om det är nödvändigt.

9.2 HÅLLA MASKINEN
Figur 8.
1. Håll i motorsågen med en hand på det bakre handtaget

och den andra handen på det främre handtaget. Använd
alltid båda händerna när du använder maskinen.

2. Håll i handtagen med tummen och fingrarna kring
handtagen.

3. Se till att tummen på handen som håller det främre
handtaget är under handtaget.

9.3 STARTA MASKINEN
Figur 1.
1. Dra det främre handtagsskyddet/kedjebromsen mot det

främre handtaget för att lossa kedjebromsen.
2. Tryck på startbrytarens lockout.
3. Dra in startbrytaren samtidigt som du håller startbrytarens

lockout.
4. Släpp startbrytaren.
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 VIKTIGT
Kedjebromsen måste vara avslagen för att motorsågen ska
kunna starta. Aktivera bromsen genom att flytta främre
handtagsskyddet framåt.

9.4 STÄNGA AV MASKINEN
Figur 1.
1. Släpp startbrytaren för att stoppa maskinen.

9.5 MANÖVRERA KEDJEBROMSEN

 VARNING
Håll alltid händerna på handtagen.

Figur 23.
1. Starta maskinen.
2. Vrid vänster hand kring det främre handtaget för att lägga

i kedjebromsen.
3. Dra det främre handtagsskyddet/kedjebromsen mot det

främre handtaget för att lossa kedjebromsen.
4. Kontakta återförsäljaren för reparation före användning

om

• Kedjebromsen inte stoppar kedjan omedelbart.
• Kedjebromsen stannar inte kvar i den urkopplade

positionen utan att den hålls fast.

9.6 ICKE-MANUELL KEDJEBROMS
Figur 24.

 VIKTIGT
När du kontrollerar den icke-manuella kedjebromsens
funktion, använd ett material med mjuk yta, som trä, för att
ge stöten så att sågkedjan inte skadas.

1. Svärdets ände kan placeras på cirka 70 cm höjd.
2. Det bakre handtaget ska hållas lätt med höger hand.

Den icke-manuella kedjebromsen stoppar sågkedjans drift på
ett sådant sätt att ett kast som uppkommer vid svärdets ände
icke-manuellt aktiverar kedjebromsen. För att säkerställa att
den icke-manuella kedjebromsen fungerar korrekt, gör
följande:

1. Stäng av maskinen.
2. Använd de främre och bakre handtagen (greppa dem

löst), så att svärdet kan placeras på cirka 70 cm höjd, som
visas i fig.

3. Släpp det främre handtaget lätt med vänster hand och låt
svärdets ände röra vid trästycket eller liknande placerat
under så att maskinen får en stöt. (* nu ska det bakre
handtaget greppas lätt med höger hand)

4. Stöten överförs till bromsspaken, som aktiverar
kedjebromsen.

10 SÅGINSTRUKTION

 VARNING - LIVSFARA
Låt inte svärdets nosdel eller spets slå i ett föremål när
enheten är ingång för att undvika kast.

10.1 ALLMÄNT
Figur 8-9.

Under alla omständigheter är motorsågens användning ett
enmansarbete.

Det är ibland svårt att säkerställa den egna säkerheten, tag
därför inte ansvar för en medhjälpare också.

När du har lärt dig grundteknikerna för att använda sågen,
kommer din bästa hjälp att vara ditt eget sunda förnuft.

Det godtagbara sättet att hålla sågen är att stå till vänster om
sågen med vänster hand på det främre handtaget, så att du kan
använda startbrytaren med höger pekfinger.

Innan du försöker fälla ett träd, såga några små stockar eller
grenar. Bekanta dig ordentligt med reglagen och hur sågen
reagerar.

Starta enheten, se till att den körs som den ska.

Det är inte nödvändigt att trycka ned hårt för att sågen ska
såga. Om kedjan är ordentligt slipad, ska sågningen gå
relativt lätt.

En del material kan påverka motorsågens hölje negativt. (Till
exempel: palmsyra, gödningsmedel, etc.)

För att undvika slitage på höljet, ta bort allt samlat sågdamm
runt kedjehjulet och svärdområdet och rengör med vatten.

10.2 FÄLLA ETT TRÄD
Figur 10-12.

Ett fallande träd kan allvarligt skada allt det kan falla på, en
bil, ett hus, ett staket, en kraftledning eller ett annat träd. Det
finns sätt att få ett träd att falla dit du vill, så bestäm först var
det är! Innan sågning, rensa området runt trädet. Du behöver
bra fotfäste när du arbetar och du ska kunna använda sågen
utan att stöta på hinder.

1. Välj sedan en reträttväg.

• När trädet börjar falla, ska du dra dig undan från
fallriktningen i 45 graders vinkel och minst 3 meter
från stammen för att undvika att stammen kastas
tillbaka över stubben.

2. Börja såga på den sida som trädet ska falla.
a) Riktskär: 1/3 av diametern och 30˚ till 45˚ vinkel
b) Bakre skär: 2,5 till 5 cm högre
c) Osågat gångjärn: 1/10 av diametern

• Såga ett riktskär ungefär 1/3 in i trädet. Detta
riktskärs placering är viktigt eftersom trädet kommer
att försöka falla ”in i” riktskäret.
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• Det fällande skäret görs på andra sidan av riktskäret.
Gör det fällande skäret genom att placera barkstödet
2,5 till 5 cm ovanför riktskärets nedre del och sluta
såga vid ungefär 1/10 av diametern till riktskärets inre
kant för att lämna den osågade delen av träet som ett
gångjärn.

• Försök inte såga igenom till riktskäret med fällskäret.
Det återstående träet mellan riktskäret och fällskäret
kommer att fungera som ett gångjärn när trädet faller,
och styra det i önskad riktning.

• När trädet börjar falla, stäng av motorn, placera sågen
på marken och retirera snabbt.

3. Fälla ett stort träd.

• För att fälla stora träd, med en diameter som
överstiger den dubbla svärdlängden, starta riktskären
från ena sidan och dra sågen till riktskärets andra
sida.

• Påbörja det bakre skäret på trädets ena sida med
barkstödet fäst, och för genom trädet för att forma det
önskade gångjärnet på den sidan.

• Ta sedan bort sågen för det andra skäret.
• För in sågen försiktigt i det första skäret för att inte

orsaka kast.
• Det sista skäret görs genom att dra sågen framåt i

skäret för att nå gångjärnet.

10.3 KVISTA TRÄDET
Figur 13.

 OBSERVERA
Såga inte ovanför brösthöjd.

Att kvista ett fallet träd är ungefär detsamma som att kapa.

Ta aldrig bort en kvist från ett träd när den stöder din vikt.

Var försiktig så att spetsen inte nuddar andra grenar.

Använd alltid båda händerna.

Såga inte med sågen över huvudet eller med svärdet i
vertikalt läge.

Om sågen gör ett kast, kanske du inte har tillräckligt bra
kontroll för att förhindra eventuella skador.

Känn till under vilket tryck stammen är

• Om du har tjocka grenar, arbeta utifrån och in för att
undvika att svärdet och kedjan fastnar.

10.4 KAPA EN STAM
Figur 14.

 OBSERVERA
Stå på den sida av stammen som är uppåt i sluttningen.

Kapning är att såga en stock eller ett fallet träd i mindre bitar.
Det finns några grundläggande regler som tillämpas vid all
kapning.

• Håll alltid båda händerna på handtagen.
• Stöd stockar om möjligt.
• Vid sågning i en backe eller sluttning, stå alltid uppåt i

sluttningen.

 NOTERA
Stå inte på stammen.

10.5 DRAG OCH TRYCK I TIMMER
Figur 15-17.

 OBSERVERA
Om du har missbedömt effekterna av drag och tryck, och
sågar från fel sida, kommer timmerstocken att klämma fast
svärdet och kedjan. Om kedjan skulle fastna och sågen inte
kan tas bort från avlägsnas från skäret, tvinga inte ut den.
Stoppa sågen, tvinga in en kil i skäret för att öppna upp det.
Tvinga aldrig sågen när den har fastnat. Tvinga inte in
sågen i skäret. En slö kedja är osäker och leder till
överdrivet slitage på sågutrustning. Ett bra sätt att se att
kedjan är slö, är när fint sågdamm kommer ut istället för
flis.

En timmerstock som ligger på marken kommer att vara
föremål för drag och tryck, beroende på vid vilka punkter det
huvudsakliga stödet finns.

• När en timmerstock stöds vid ändarna, är trycksidan
upptill och dragsidan nedtill.

• För att såga mellan dessa stödpunkter, gör det första
skäret nedåt, ungefär 1/3 av timmerstockens diameter.

• Det andra skäret görs uppåt och ska möta det första
skäret.

Kraftigt tryck

• När timmerstocken endast stöds i ena änden, gör det
första skäret uppåt, ungefär 1/3 av timmerstockens
diameter.

• Det andra skäret görs nedåt och ska möta det första
skäret.

Kapning underifrån

• Såga i vinkel när en del kan fastna mot den andra.

11 UNDERHÅLL

 VARNING
Se till att bromsvätska, bensin och petroleumbaserade
ämnen inte kommer i kontakt med plastdelarna. Kemikalier
kan skada plasten och göra den oanvändbar.

 VARNING
Använd inte starka lösnings- eller rengöringsmedel på
plasthöljet eller komponenter. Starka lösnings- eller
rengöringsmedel kan skada plasthöljet eller -komponenter.
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 VARNING
Ta ut batteripacket ur maskinen innan underhåll utförs.

11.1 JUSTERA KEDJANS SPÄNNING
Figur 2-7.

Ju mer en kedja används, desto längre blir den. Det är därför
viktigt att justera kedjan regelbundet för att strama åt om den
blivit slak.

Spänn kedjan så mycket som möjligt men inte så mycket att
den inte kan dras runt fritt för hand.

 VARNING
En slak kedja kan hoppa av och orsaka allvarliga eller till
och med dödliga skador.

 OBSERVERA
Använd skyddshandskar om du rör vid kedjan, svärdet eller
delar nära kedjan.

1. Stäng av maskinen.
2. Lossa kedjehjulskyddets muttrar med skruvnyckeln.

 NOTERA
Det är inte nödvändigt att ta bort kedjeskyddet för att justera
kedjans spänning.

3. Vrid kedjespänningsratten medurs för att spänna kedjan
hårdare.

4. Vrid kedjespänningsratten moturs för att minska
kedjespänningen.

5. Dra åt kedjeskyddet när kedjan har önskad spänning.
6. Dra bort kedjan i mitten av styrstången från botten av

svärdet. Avståndet mellan kedjestyrningen och
styrstången ska vara mellan 3 mm och 4 mm.

11.2 ATT VÄSSA KEDJANS TÄNDER
Vässa tänderna om kedjan har svårt att tränga genom veden.

 NOTERA
Vi rekommenderar att återförsäljaren, som har en elektrisk
kedjevässare, genomför viktigt vässningsarbete.

Figur 18-21.

1. Spänna kedjan.
2. Vässa tändernas hörn med en rundfil med 4,5 mm

diameter.
3. Vässa toppytan, sidoytan och bottnarna med en platt fil.
4. Fila alla tänder till de vinklar som anges och till samma

längd.

 NOTERA
Under processen:

• Håll filen platt mot den yta som ska vässas.
• Arbeta i mitten av filbladet.
• Använd ett lätt men bestämt tryck när du vässar ytan.
• Lyft filen från ytan vid varje returrörelse.
• Vässa tänderna på ena sidan och byt sedan till andra

sidan.

Byt kedjan om:

• Skärkanternas längd är mindre än 5 mm.
• Det är för stort utrymme mellan drivlänkar och nitar.
• Om såghastigheten är långsam
• Kedjan vässas många gånger utan att såghastigheten ökar.

Kedjan är sliten.

11.3 UNDERHÅLL AV SVÄRDET
Figur 22.

 NOTERA
Se till att vända svärdet regelbundet för att förhindra ojämnt
slitage av svärdet.

1. Rengör svärdets skåra med exempelvis en liten
skruvmejsel.

2. Rengör smörjhålen.
3. Ta bort grader från kanterna och jämna till tänderna med

en platt fil.

Byt svärdet om:

• spåret inte passar höjden på drivlänkarna (som aldrig får
nå ned i botten).

• svärdets insida är sliten så att kedjan lutar åt ena hållet.

12 TRANSPORT OCH
FÖRVARING

Innan du flyttar maskinen ska du

• Ta ut batteripaketet från maskinen.
• Håll händerna borta från lockout startbrytaren.
• Placera skyddet på svärdet och kedjan.

Gör alltid följande innan du ställer undan maskinen för
förvaring

• Avlägsna alla oljerester från maskinen.
• Ta ut batteripaketet från maskinen.
• Avlägsna oönskat material från maskinen.
• Se till att förvaringsutrymmet

• inte är tillgängligt för barn.
• Att det inte finns ämnen som kan orsaka korrosion,

exempelvis trädgårdskemikalier och vägsalt.
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13 FELSÖKNING

Problem Möjlig orsak Lösning

Svärdet och ked-
jan blir så varma
att det ryker om
dem.

Kedjan är för hårt
spänd.

Justera kedjans
spänning.

Oljetanken är tom. Tillsätt smörjme-
del.

Föroreningar täp-
per till utlopp-
sporten.

Ta av svärdet och
rengör utlopp-
sporten.

Föroreningar täp-
per till i oljetank-
en.

Rengör oljetanken.
Fyll på med smörj-
medel.

Föroreningar orsa-
kar blockeringar
av svärdet och ol-
jetanklocket.

Rengör svärdet
och oljetanklocket.

Föroreningar orsa-
kar blockering av
drivhjulet eller
styrhjulen.

Rengör kedjehjulet
och styrhjulen.

Motorn går men
kedjan rör sig inte.

Kedjan är för hårt
spänd.

Justera kedjans
spänning.

Svärdet och ked-
jan är skadade.

Byt svärdet och
kedjan om det är
nödvändigt.

Motorn är trasig.

1. Ta ut batteri-
paketet från
maskinen.

2. Ta bort ked-
jehjulskyddet.

3. Ta av svärdet
och sågkedjan.

4. Rengör maski-
nen.

5. Sätt i batteri-
packet och
starta maski-
nen.

Om kedjehjulet ro-
terar betyder det
att motorn funger-
ar som den ska.
Om inte, kontakta
återförsäljaren.

Problem Möjlig orsak Lösning

Motorn går och
kedjan roterar men
kedjan sågar inte.

Kedjan är slö. Vässa eller byt
sågkedjan.

Kedjan är felvänd.
Vänd kedjan så att
den löper i andra
riktningen.

Kedjan är för hårt
eller för löst
spänd.

Justera kedjans
spänning.

Maskinen startar
inte. Kedjebromsen är

ilagd.

Dra kedjebromsen
i riktning mot an-
vändaren för att
lägga ur den.

Maskinen och bat-
teriet är inte rätt
kopplade.

Se till att batteriets
spärrknapp klickar
till när du sätter i
batteripacket.

Batteriet är inte
tillräckligt laddat.

Ladda batteriet.

Lockout startbry-
taren och startbry-
taren ska inte hål-
las in samtidigt.

1. Tryck på lock-
out startbryta-
ren och håll
den intryckt.

2. Tryck på start-
brytaren för att
starta maski-
nen.

Batteriet är för
varmt eller för
kallt.

Se bruksanvisnin-
gen för batteriet
och laddaren.

Motorn går men
kedjan sågar inte
rätt, eller motorn
stannar efter unge-
fär 3 sekunder.

Maskinen är i sä-
kert läge för att
skydda kretskortet.

Släpp startbrytaren
och starta maski-
nen igen. Forcera
inte maskinen att
såga.

Batteriet är inte
laddat.

Ladda batteriet.
Läs bruksanvisnin-
gen batteriet och
laddaren för rätt
laddningsprocedur.

Kedjan är dåligt
smord.

Smörj kedjan för
att minska friktio-
nen. Använd al-
drig svärdet och
kedjan utan till-
räcklig smörjning.

Olämplig tempera-
tur för förvaring
av batteriet

Kyl batteripacket
tills det når normal
rumstemperatur.
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14 TEKNISKA DATA

Spänning 36 V DC, 40 V max

Obelastad hastighet 12 m/s

Svärdets längd 300 mm

Volym kedjeolja 200 ml

Vikt (utan batteripaket,
svärd, sågkedja och kedjeol-
ja)

2.9 kg

Uppmätt ljudtrycksnivå LpA= 85 dB(A)

Uppmätt ljudeffektnivå LwA= 95.4 dB(A), KwA= 3
dB(A)

Garanterad ljudeffektnivå LwA.d= 99 dB(A)

Vibration 2.7 m/s2, K = 1,5 m/s2

Kedja 90PX045X

Svärd 12A4CD3745/124MLEA041

Batterimodell LBP-36-80/LBP-36-150

Laddarmodell LC-3604

15 EG-FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare: YAMABIKO CORPORATION

Adress: 1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760
JAPAN

Representant: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Mr. Richard Glaser

Adress: Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen,
Nederländerna

Vi, YAMABIKO Corporation, förklarar under vårt eget
ansvar att den nedan angivna produkten överensstämmer med
följande direktiv.

Produktnamn: Motorsåg

Märke: ECHO

Säljmodell: DCS-310

(”DCS” betyder motorsåg)

Serienummer: C87535001001 till C87535100000

Direktiv Harmoniserade standarder/Procedur

2006/42/EG EN 62841-1: 2015+AC: 2015, EN
62841-4-1: 2020

2014/30/EU EN 55014-1: 2017+A11: 2020, EN
55014-2: 2015

2011/65/EU,
2015/863/EU

EN IEC 63000: 2018

2000/14/EG,
2005/88/EG

Bilaga VI

Ljudeffektnivå: Uppmätt: 95.4 dB(A)/Garanterad: 99
dB(A)

EG-typundersökning certifikatnummer: MD-277 utgiven av
SGS Fimko Ltd (0598), Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finland.

Tokyo, October 1st 2021

_____________________________________

Hisashi Kobayashi / Administrativ chef

Kvalitetssäkringsavdelning

YAMABIKO CORPORATION

16 BRITTISK FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare: YAMABIKO CORPORATION

Adress: 1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760
JAPAN

Representant: UKCA Experts Ltd.

Mr. Richard Glaser

Adress: Dept 302, 43 Owston Road, Carcroft, Don-
caster, DN6 8DA, Storbritannien

Vi, YAMABIKO Corporation, förklarar under vårt eget
ansvar att den nedan angivna produkten överensstämmer med
följande förordningar.

Produktnamn: Bärbar motorsåg

Märke: ECHO

Säljmodell: DCS-310

(”DCS” betyder motorsåg)

Serienummer: C87535001001 till C87535100000

Förordningar Specifika standarder

Leverans av maskin(sä-
kerhets)föreskrifter 2008

EN 62841-1: 2015+AC: 2015,
EN 62841-4-1: 2020

Föreskrifter elektromagne-
tisk kompatibilitet 2016

EN 55014-1: 2017+A11: 2020,
EN 55014-2: 2015

264

Svenska

SV


