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ANVÄNDARHANDBOK
VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du
förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov.

BRUKERHÅNDBOK
VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene nøye og pass
på at De forstår dem før De bruker trimmeren og oppbevar den for senere bruk.

KÄYTTÖOHJEKIRJA
TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta.
Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

BRUGERHÅNDBOG
VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og
vær sikker på, at De forstår dem, før De anvender græstrimmeren og gemme til
senere henvisning.
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MANUAL DO OPERADOR
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas
instruções e tenha certeza de entendê--las antes de usar a cortadores de
relva e guarde para consulta futura.
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IDENTIFIERING (VAD ÄR VAD?)

Lock till kedjeolja

Förlängnings riggrör

Riggrör

Kvistsåg

Kedja

Svärd Svärdmutter

Hängare

Bruksanvisning
Axelrem

Insexnyckel

Axelremsfäste

Transportskydd

Skruvar

Kedjeolja

Svärdfäst

Anslutningsdel

Verktyg före
kedjejustering
(svärdverktyg)

FÖRKLARING AV SYMBOLER

A. VARNING! Denna kvistsåg kan vara farlig! Vårdslös eller felaktig användning kan
orsaka allvarliga och även dödliga skador.

B. Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder kvistsågen.
C. Använd alltid:

Skyddshjälm där det finns risk, hörselskydd, godkända ögonskydd, halkfria och stadiga
stövlar, och godkända skyddshandskar.

D. VARNING! Kast kan uppstå när svärdsspetsen kommer i kontakt med ett föremål
och orsakar en reaktion som kastar svärdet uppåt och bakåt mot användaren. Detta
kan orsaka allvarlig personlig skada.

E. FARA! Använd inte maskinen nära elkablar eller kraftledningar. Håll kvistsågen på
minst 10 meters avstånd från alla kraftledningar. Håll barn, åskådare och husdjur på
minst 15 meters avstånd från arbetsplatsen. Låt inte andra personer eller husdjur up-
pehålla sig i närheten när du startar eller använder kvistsågen.

A. C.

B.

E.D.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING: När trädgårdsmaskiner an-
vänds måste alltid vissa grundläggande säker-
hetsföreskrifter följas för att reducera risken för
brand och allvarliga personskador. Läs och följ
alla instruktioner. Underlåtenhet att följa instruk-
tionerna kan leda till allvarliga personskador.
Eftersom en kvistsåg är ett träbearbetande
verktyg som arbetar med hög hastighet måste
särskilda försiktighetsåtgärder följas för att re-
ducera risken för olyckor. Vårdslös eller felaktig

användning av maskinen kan orsaka allvarliga
och även dödliga skador.
Det är användarens ansvar att följa de instruk-
tioner och varningar angående tillbehöret och
drivenheten som finns både i instruktionsboken
och på delarna. Läs hela instruktionsboken för
både tillbehöret och drivenheten innan du an-
vänder maskinen! Gör dig helt införstådd med
hur reglagen fungerar och hur maskinen skall
användas på rätt sätt Begränsa användningen
av denna utrustning till personer som har läst
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och förstått och kommer att följa instruktionerna
och varningarna på maskinen och i dessa
bruksanvisningar. Låt aldrig barn använda
denna maskin.
ANVÄNDARSÄKERHET

VARNING: Då detta tillbehör kopplas
till drivenheten skapas ett elektromagnetiskt
fält under användning. Detta fält kan under
vissa omständigheter ge påverkan på aktiva
eller passiva medicinska implantat. För att
reducera risken för allvarliga eller livshotande
skador rekommenderar vi därför personer
med implantat att rådgöra med läkare samt
tillverkaren av det medicinska implantatet
innan denna maskin används.
S Bär skyddsutrustning. Bär alltid arbetsskor

med stålhätta, åtsittande kläder, kraftiga
långbyxor, skjorta med långa ärmar; kraftiga
och halksäkra handskar, skyddsglasögon
(gärna ventilerade och dimfria) eller ansikt-
smask, godkänd skyddshjälm och hörsels-
kydd. Användare som ofta arbetar med mas-
kinen bör kontrollera sin hörsel regelbundet
eftersom motorbullret kan orsaka hörselska-
dor. Fäst upp långt hår ovanför axlarna. Fäst
eller avlägsna löst sittande kläder och smyck-
en eller klädesplagg med löst hängande rem-
mar, snören, fransar, tofsar, etc.

Tätt
åtsittande
klädsel

Skydds---
stövlar

Skyddsbyxor

Kraftiga
handskar

Ögon---
skydd

Hörsel--
skydd

Hjälm

S Var uppmärksam. Använd inte utrustnin-
gen om du är trött, sjuk, uppjagad eller om
du är påverkad av alkohol, droger eller
läkemedel. Var uppmärksam på vad du gör
och använd ditt sunda förnuft.

S Håll alla delar av din kropp borta frånkedjan
när motorn är i gång.

S Starta eller kör aldrig maskinen i ett stängt
utrymme eller inne i en byggnad. Inandning
av avgaserna kan vara dödande.

S Håll handtagen rena från olja och bränsle.
S Planera arbetet noga i förväg. Starta inte

sågningen förrän du har ett fritt arbet-
sområde, ett säkert fotfäste och en plane-
rad reträttväg.

S Stäng av motorn innan du lägger ned maski-
nen.

BRÄNSLESÄKERHET
S Blanda och fyll på bränsle utomhus.
S Håll gnistor och öppen eld på avstånd.
S Använd behållare som är godkända för

bränsle.
S Röka inte och tillåt inte rökning i närheten av

bränsle eller drivenheten.
S Undvik att spilla ut bränsle eller olja. Torka upp

allt bränslespill innan motorn startas.

S Flytta maskinen minst tre meter bort från
påfyllningsplatsen innan du startar motorn.

S Stäng av motorn och låt den kallna innan du
lossar tanklocket.

S Skruva loss tanklocket försiktigt.
SÄKERHET OCH UNDERHÅLL
S Koppla loss drivenhetens tändstift innan du

utför någon form av underhåll.
S Inspektera hela maskinen före varje

användningstillfälle. Byt ut skadade delar.
Kontrollera maskinen avseende
bränsleläckor. Kontrollera att alla fästdon är
på plats och ordentligt åtdragna.

S Underhåll utrustningen enligt rekommender-
ade procedurer.

S Överlåt allt service-- och underhållsarbete
till en auktoriserad serviceverkstad, föru-
tom de procedurer som förklaras i denna
bruksanvisning.

S Använd endast rekommenderade tillbehör
och reservdelar. Använd aldrig metalltrådar,
rep, snören, piskande tillbehör, etc.

S Kontrollera att kedjan stannar när motorn går
på tomgång ((se bruksanvisningarna för driv-
enheten för motor/förgasar- justering).

S Håll andra personer på avstånd när du juster-
ar förgasaren.

S Starta aldrig maskinen med kopplingshuset
demonterat. Kopplingen kan flyga av och or-
saka allvarliga personskador.

S Spruta aldrig vatten eller någon annan
vätska på maskinen. Rengör produkten
och dess dekaler med en fuktig svamp.

SÄKERHET UNDER ARBETET

VARNING: Inspektera området innan
du påbörjar arbetet. Avlägsna allt skräp och
alla hårda föremål såsom stenar, glas, me-
talltrådar, etc, somkan rikoschettera, slungas
iväg eller på annat sätt orsaka skador på per-
son eller egendom under arbetets gång.
S Håll barn, åskådare och husdjur på minst 15

meters avstånd från arbetsplatsen. Stäng
omedelbart av motorn om någon närmar sig
arbetsplatsen. Starta inte motorn när någon
står framför svärdet.

S Använd inte maskinen med bara en hand.
Operatör, medhjälpare, åskådare och an-
dra kan skadas allvarligt om maskinen
används med en hand. En kvistsåg är av-
sedd att hanteras med båda händerna.

S Använd endast maskinen utomhus på
välventilerade platser.

S Använd inte maskinen från en stege eller i
ett träd.

S Använd inte kvistsågen för att hugga ned
träd eller någon annandel av trädstammen.

S Använd maskinen endast för att såga gre-
nar med en diameter på max. 15 cm.

S Stå aldrig under grenen när du sågar. Se till
att du alltid står ur vägen för fallande grenar
och annat material.

S Såga inte småskog och ungträd med
kvistsågen. Smala växtdelar kan fastna i ked-
jan och piska mot dig och få dig ur balans.

S Se noga till att kedjan inte har kontakt med
något föremålnär du startar motorn. Försök
aldrig att starta maskinen när svärdet befin-
ner sig i ett skär.
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S Öka inte trycket på maskinen i slutet av
skäret. Du kan annars tappa kontrollen när
skäret fullbordas.

S Kör inte maskinen med högt varvtal när du
inte sågar.

S Om maskinen stöter emot eller trasslar in
sig i något främmande föremål, stäng ome-
delbart av motorn och kontrollera om mas-
kinen skadats. Låt en auktoriserad servi-
ceverkstad reparera eventuella skador
innan du använder maskinen igen.

S Använd inte en kvistsåg som är skadad, fe-
laktigt justerad eller ofullständigt monterad.
Byt omedelbart ut svärdet eller kedjan om
dessa delar skadas på något sätt.

S Stängalltid av maskinen när du förflyttar dig
från en plats till en annan. Stäng av motorn
innan du lägger ned maskinen.

S Använd utrustningen endast i dagsljus eller
i god artificiell belysning.

S Använd maskinen endast för arbeten som
beskrivs i denna bruksanvisning.

KAST

VARNING: Undvik en kast som kan
resultera i allvarlig skada. En kast är en snabb
och plötslig rörelse bakåt, uppåt eller framåt
med guidestången som uppstår då sågens
kedja nära den övre tippen på guidestången
kommer i kontakt med ett föremål såsom en
stam eller gren, eller när träet kommer för nära
och klämmer sågens kedja i skåran. Kontakt
med ett främmande föremål i träet kan också
resultera i förlorad kontroll över kedjesågen.
S En roterande kast kan även uppstå när den

rörliga kedjan kommer i kontakt med ett
föremål vid den övre tippen av guidestången.
Denna kontakt kan orsaka kedjan att gräva
sig in i föremålet, vilket stoppar kedjan i en
kort stund. Resultatet är en blixtsnabb kast
vilken stöter guidestången uppåt och bakåt
mot operatören.

S En nypningskast kan uppstå när träet
närmar sig och klämmer den rörliga
sågkedjan i skåran längsmed toppen av
guidestången och sågkedjan plötsligt stannar.
Detta plötsliga stopp av sågkedjan resulterar i
en omkastning av kedjekraften som används
för att såga träet och får sågen att röra sig i
den motsatta riktningen av kedjeroteringen.
Sågen förs rakt bakåt mot operatören.

S En indragning kan uppstå när den rörliga
kedjan får kontakt med ett föremål i träet i
skåran längsmed botten på guidestången
och sågkedjan plötsligt stannar. Denna
plötsliga hävning drar sågen framåt och iväg
från operatören och kan lätt få operatören att
förlora kontrollen över sågen.

MINSKA RISKEN FÖR KAST
S Var medveten om att kast kan inträffa. Med

en grundläggande förståelse för kast kan du
minska det överraskningsmoment som bidrar
till olyckor.

S Låt aldrig kedjan komma i kontakt med något
föremål vid svärdspetsen när kedjanär i rörel-
se.

S Håll arbetsområdet fritt från hinder, t ex
andra träd, grenar, stenar, staket, stubbar
osv. Ta bort eller undvik alla hinder

motorsagen skulle kunna vidröra när du så-
gar en viss stock eller gren.

S Se till att motorsagen är vass och lagom
sträckt. En slak eller slö kedja kan öka ris-
ken för kast. Följ tillverkarens instruktioner
för filning och underhåll av kedjan. Kontrol-
lera sträckningen regelbundet med motorn
avslagen, aldrig med motorn igång. Se till
att svärdsmuttrarna är ordentligt åtdragna
när du har sträckt kedjan.

S Såga alltid med full gas från första början.
Om kedjan går långsammare är det större
risk för kast.

S Såga en stock i taget.
S Var extra försiktig när du för in svärdet i ett

tidigare skär.
S Försök aldrig starta ett skär med svärdets

yttersta spets.
S Se upp för stockar eller andra krafter som

kan stänga ett skär och nypa fast eller falla
mot kedjan.

S Använd de kastmotverkande svärd och
kedjor som rekommenderas för din såg.

BEHÅLL KONTROLLEN

S Håll ett fast grepp om maskinen med båda
händerna när motorn är i gång och släpp
inte taget. Ett fast grepp bidrar till att reduc-
era risken för backslag och att du
upprätthåller kontrollen över maskinen.
Håll fingarna om stödhandtaget och tum-
men under handtaget. Håll din högra hand
med ett fast grepp runt gashandtaget oav-
sett om du är höger -- eller vänsterhänt.

S Stå stadigt med din vikt jämnt fördelad på
båda fötterna.

S Stå något till vänster om kvistsågen så att
du inte befinner dig i direkt linje med med
sågande kedjan.

SÄKERHET MOT KAST
Nedanstående utrustning finns på din såg för
att minska risken för kast, men dessa kan
aldrig helt eliminera denna farliga händelse.
Som motorsågsanvändare får du aldrig helt
förlita dig på säkerhetsutrustningen. Dumås-
te följa alla säkerhetsföreskrifter, instruktio-
ner och underhållsanvisningar i den här
handboken för att försöka undvika kast och
andra krafter som kan orsaka allvarlig skada.
S Svärd som motverkar kast. Svärdet är kon-

struerat med liten radie vid spetsen, vilket
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minskar storleken på det farliga området
längst ut på svärdet (kastsektorn)

Svärd med
stor radie

Svärd med
liten radieKastsektor

Kastsektor

S Kedja som motverkar kast. Kedjan är kon-
struerad med en konturerad underställ-
ningsklack och en styrlänk som avleder
kastkraften och låter träet gradvis föras till
skärtanden.

Kedja som motverkar
kast Underställningsklack

Förlängd styrlänk
Avleder kastkraften
och låter träet gradvis
föras till skärtanden

TRANSPORT OCH FÖRVARING
S Stäng av drivenheten innan du lämnar arb-

etsplatsen.
S Låt drivenheten och drevhuset kallna före

förvaring eller transport i ett fordon.

S Förvara maskin och bränsle på en plats där
bränsleångor inte kan nås av gnistor eller
öppen eld från varmvattenberedare, elmo-
torer, strömbrytare, spisar, etc.

S Förvara maskinen så att kedjan inte kan or-
saka personskador.

S Sätt alltid på transportskyddet före transport
eller förvaring.

S Förvara aggregatet högt upp påen sval och
torr plats inomhus, utom räckhåll för barn.

S Säkra maskinen under transport.
OBSERVERA! Personer som lider av
cirkulationsrubbningar eller onormala
svullnader och som utsätter sig för vibrationer
genom långvarigt användande av bensindrivna
handredskap kan få skador på blodkärl eller
nerver i fingrar, händer och leder. Långvarig
användning i kall väderlek har påvisat skador på
blodkärlen hos annars friska människor. Om
symptom som domning, smärta, kraftlöshet,
förändringar i hudens färg eller struktur eller
förlorad känsel i fingrar, händer eller leder
uppträder, ska du omedelbart sluta använda
redskapet och söka medicinsk hjälp. Ett
antivibrationssystem garanterar inte att dessa
problem inte uppstår. Den som använder
motorredskap regelbundet måste hålla
noggrann kontroll på sin fysiska hälsa och
skicket på redskapet.

SPARA BRUKSANVISNINGEN

MONTERING

INNEHÅLL I KARTONGEN
Kontrollera kartongens innehåll mot följande
lista.
S Kvistsågtillbehör
S Förlängnings riggrör
S Axelrem
S Övre axelremsfäste
S Nedre axelremsfäste (med mellanlägg)
S Skruvar till axelremsfäste (2)
S Hängare
S Transportskydd
S Verktyg före kedjejustering (svärdverktyg)
S Insexnyckel
S Kedjeolja

VARNING: Försäkra dig om att
trimmern är riktigt monterad och att alla fästen
sitter fast.
Inspektera delarna avseende skador.
Använd inte skadade delar.

VERKTYG SOM DU BEHÖVER
S Insexnyckel (medföljer)
S Verktyg före kedjejustering (svärdverktyg)

(medföljer)

VARNING: Koppla alltid loss driven-
hetens tändstift före demontering eller mont-
ering av tillbehör.

DEMONTERING AV TILLBEHÖR
FÖRSIKTIGHET! Vid demontering eller
montering av tillbehör, placera drivenheten och
tillbehöret på ett plant och stabilt underlag.

1. Lossa anslutningsdelen genom att vrida
knoppen moturs.

Tillbehör

Anslutningsdel

Knopp

LOSSA

DRA ÅT
2. Tryck förreglings/frigöringsknappen ner

och håll den nere.

Förreglings/frigöringsknappen

Anslutningsdel
Övre rörExtrautrustning

3. Ta ett stadigt tag i motorn och övre röret
och dra trimmerverktyget eller annan
extrautrustning ur anslutningsdelen.

MONTERING AV TILLBEHÖR
FÖRSIKTIGHET! Vid demontering eller
montering av tillbehör, placera drivenheten och
tillbehöret på ett plant och stabilt underlag.

5



OBS: Maskinen ansluts till motorns ändaxel
med hjälp av ett kopplingssystem. För extra
räckvidd kan (medföljande) förlängningsaxel
användas.
FÖRSIKTIGHET: Använd förlängning-
saxeln endast tillsammans med kvist-
sågstillbehöret.
1. Lossa anslutningsdelen på

förlängningsaxeln och på motorns
ändaxel genom att vrida rattarna moturs.

Tillbehör

Anslutningsdel

Knopp

LOSSA

DRA ÅT
2. Avlägsna rörpluggen från

kvistsågstillbehöret (om den finns).
3. Ställ förreglings/frigöringsknappen av

tillbehöret i styrspåret i anslutningsdelen
på förlängningsaxeln.

4. Tryck tillbehöret in i anslutningsdelen tills
förreglings/ frigöringsknappen knäpper till
i hålet.

Anslutningsdel Hål

Övre rör
Förreglings/
frigörings-
knappen

Tillbehör

Styrspår

5. Upprepa ovanstående steg för att ansluta
förlängningsaxeln till motorns ändaxel.

6. Innan du använder maskinen, var noga
med att dra åt båda rattarna ordentligt i
medurs riktning.

VARNING: Kontrollera att förreglings/
frigöringsknappen är låst i spärrhålet på
bägge kopplingarna och att rattarna är
ordentligt åtdragna innan du använder
utrustningen. Alla tillbehör är avsedda att
användas i spärrhålet om inte annat anges i
det aktuella tillbehörets bruksanvisning.
Användning av fel hål kan medföra allvarliga
personskador eller skador på enheten.

Förreglings/frigöringskna
ppen är låst i spärrhålet

MONTERING AV AXELREM

VARNING: Justering av axelrem och
handtag skall göras med motorn avstängd och
skall utföras innan maskinen används. Axel-
remsfästet måste monteras enligt figuren
ovanför stödhandtaget på den övre axeln (där
drivenheten sitter).
OBS! Det nedre axelremsfästet är försett
med två mellanlägg. Dessa används till att
anpassa maskinen för användning med dri-
venheter som har en övre axeldiameter på
2,5 cm (axelremsfästet låser inte ordentligt
runt denna axel utan de två mellanläggen).
Mellanläggen måste först brytas av helt från
fästet och sedan placeras över skruvhålen i
det nedre axelremsfästet. Mellanläggen
behövs inte för drivenheter med en övre axel-
diameter på 2,2 cm.

Mellanlägg

NEDRE AXELREMSFÄSTE

Mellanlägg
positionerade för

användning på en
övre axel med 2,5

cm diameter

1. Placera det övre axelremsfästet över den
övre axeln, ovanför handtaget.

2. Positionera det nedre axelremsfästet un-
der den övre axeln och inrikta skruvhålen
i det övre och undre fästet (använd vid be-
hov mellanläggen mellan fästena, dvs. för
en övre axeldiameter på 2,5 cm).

övre axel-
remsfäste

Skruv

Nedre axel-
remsfäste

DRIVENHET

TILBEHÖR

3. Sätt i två skruvar i de två skruvhålen.
4. Fäst axelremsfästet genom att dra åt

skruvarna med insexnyckeln.
5. Justera axelremmens längd och balans in-

nan du startar motorn eller påbörjar arbetet.
6. För inditt huvudoch dinhögra armgenom

axelremmen och låt remmen vila på din
vänstra axel. Kontrollera att kroken sitter
på höger sida av din midja.

OBS! Axelremmen är svängd ett halvt varv
så att remmen ligger plant på axeln.
7. Justera remmen så att kroken befinner

sig 7,5 -- 15 cm nedanför midjan.
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9. �	� �Œ� ���0�2���1�2�0 �2� �#�" �����2�& �1�#���/�0�2���!�0�" � �/����� �*�" µ�0�2�.���* �2�&�� �/� ���2���+�� �2� �# ���!�.���.����� �* �1�2�� µ�*�2�� �2���" 
����µ�.�". 

10. �	� �Œ� ���0�2���1�2�0 �2� �#�" �1�#���/�0�2���!�0�" � �/����� �*�" �2���" �.���#�1���/�.�" �1�2�  �.�#�������� �2���" ����µ�.�".  
11. �	�!�.�������2�0 �2�� ����µ�. �0µ�Œ�!�)�" µ���$�!�� �� �.���#�1���/�. ���. �0�3�.�!µ�)�1�0�� �1�2�  �.�#�������� �2���" µ�Œ���!�.�". ���0���.���&���0���2�0 

�)�2�� �)��� �� � �� �1�#���/�0�2���!�0�" � �/����� �� ���!���1��� ���2�.�� µ���1�. �1�2�  �2�  �.�#�������� �2���" ����µ�.�". 
12. �	�+�!�. , �2� �Œ� ���0�2���1�2�0 �2�  �1�3�������2���!�. �2���" ����µ�.�" �0���.�1�3�.������� ���2�.�" �)�2�� �  �Œ�0���!� �" �!�*��µ���1���" ���!���1���0�2�.�� 

�1�2���� �����2�& � �Œ�� �2���" ����µ�.�". 

 
13. �	� �Œ� ���0�2���1�2�0 �2�  �Œ�.����µ���/�� �1�3������µ�.�2� �" ����µ�.�" ���.�� �1�3�����2�0 µ�)���  µ�0 �2�  �$���!��. ������  �2�  �1�3�����0�2�0 

�Œ�0�!���1�1�)�2�0�!�  �1�2�  �1��µ�0���  �.�#�2�). ���!� �$�&�!���1�2�0 �1�2�  �2µ��µ�. ���
�,���ÿ���þ  �ù���
���ÿ�û�ù��. 
 

���
�,���ÿ���þ  �ù���
���ÿ�û�ù�� 
�û�0���2�0 �2�  �ü���ü�+���	�ü �	��  �	�ü���	����ù  �	�þ��  �ù���
���ÿ�û�ù�� �1�2�  �2µ��µ�. ���
���	�þ���þ���þ .  
 

 
�ù�����,�þ���ü�
���þ  
�������ü�ÿ�û�������ÿ�þ���þ : �ü���2�0�����1�2�0 �2�. �Œ�.�!�.�����2�& ���� µ�.�2�. µ�0�2�� �.�Œ�) �������0 �$�!���1��: 
· �ù�3���1�2�0 ���. ���!�#�+�1�0�� �2�  �0�����!�2��µ�. �Œ�!���� �2���� �.�Œ� �������0�#�1�� �� �2�� µ�0�2�.�3� �!��. 
· �ù�Œ� �������0�*�1�2�0 �2�  �0�����!�2��µ�. µ�0 �)���. �2�. �Œ�!� �1�2�.�2�0�#�2������ �1�2�� �����1�� �2� �#�". �	� �Œ� ���0�2���1�2�0 �2�  �0�����!�2��µ�. 

���2�1�� �+�1�2�0 ���. µ���� µ�Œ� �!�0�� ���. �Œ�!� ���.�����1�0�� �2�!�.�#µ�.�2���1µ�) � �Œ� ��� �/���Œ� �2�0 �.���$µ���!�) �.���2�����0��µ�0��� . 
· �ù�Œ� �������0�*�0�2�0 �2�  �0�����!�2��µ�. �%������, �1�0 �/�!� �1�0�!�), �1�2�0�����) ���.�� ���.����  �.�0�!�����)µ�0���  �0�1�&�2�0�!�����) �$�+�!� , 

µ�.���!���� �.�Œ�) �Œ�.���/����. 
 
�ü�������ÿ�ù���þ  �ù�����,�þ���ü�
���þ  
���!� �0�2� ��µ���1�2�0 �2�  �0�����!�2��µ�. �����. �.�Œ� �������0�#�1�� �1�2�  �2����� �" �2���" �1�.�����)�� �� �0���� �/�0�� �Œ�!�)���0���2�.�� ���. 
�$�!���1��µ� �Œ� �������0�� �����. �Œ�0�!���1�1�)�2�0�!�  �.�Œ�) 30 ��µ���!�0�". 
�ü���� �Œ�!�)���0���2�.�� �2�  �0�����!�2��µ�. �.���#�1� �Œ�!��� ��� �* �1�.�" ���. �.�Œ� �������0�#�2�0�� �����. �����Œ� ���. �$�!� �������� �Œ�0�!��� �/� : 
· ���.���.�!���1�2�0 � ���)�������!�  �2�  �0�����!�2��µ�.. 
· �����Œ�����0�2�0 �0���.�3�!�� �2���" �0���&�2�0�!�������" µ�0�2�.�����������" �0�Œ���3�����0���0�" �2���" ����µ�.�". 
· �����Œ�����0�2�0 �2���� �.���#�1���/�. ���.�� �2�#�������2�0 �2���� µ�0 �$� ���2�!�) �$�.�!�2�� �� �Œ�.����. 
· �ü���������2�0 � ���)�������!�  �2�  �0�����!�2��µ�. �����. �$�.���.�!���" �����/�0�" �� �Œ�.����µ���/���.. �ù���2�����.�2�.�1�2���1�2�0 � �Œ� ���.�/���Œ� �2�0 

�$�.���.�1µ�����., �3���.�!µ�����. �� �1�Œ�.�1µ�����. �0���.�!�2��µ�.�2�.. 
· �ù��� ��� �#���0���2�0 �2���" � �/�������0�" �.�Œ� �������0�#�1���" �2� �# �0���$�0���!���/��� �# � �/�������+�� �2���" ���������2���!���.�" ���0�3�.�����" �����. 

�Œ�����!� �3� �!���0�" �1�$�0�2������ µ�0 �2�  �1�&�1�2�) �2�!�)�Œ�  �.�Œ� �������0�#�1���" ���.�� �2���� �0�Œ� �$���.���� �$�!���1��. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ñ���!�  ����µ�.�" 

�����2�& � �Œ�� 

���0���!� �" �!�*��µ���1���" 

6



 70

 

 
�������ü�ÿ�û�������ÿ�þ���þ : �	���!�0���2�0 �2�� �1�&�1�2�� ���&�����. �.�������1�2�!�&�1���" �1�*µ�3�&���. µ�0 �2���" �Œ�!� �/���.���!�.�3���" �2� �# 
���.�2�.�1���0�#�.�1�2�� �����. �2���� �.���#�1���/�. �Œ� �# �$�!���1��µ� �Œ� ���0���2�0. �ü���� �� ���&�����. �.�������1�2�!�&�1���" �0�����.�� �0�1�3�.��µ������, 
�.�#�������0�2�.�� �  �������/�#��� �" �����&�2�1��µ�.�2� �" �Œ� �# µ�Œ� �!�0�� ���. � �/�������1�0�� �1�0 �1� ���.�!�) �2�!�.�#µ�.�2���1µ�). 
 

4. �ü���������2�0 ���.�� µ�0���+�1�2�0 �2�  �*�%� �" �2�&�� � �/�����+�� ������� �#�" ��� �Œ���". 

 
�x �	� �Œ� ���0�2���1�2�0 �2�  �0�!���.���0���  � �/����� �*  ������� �#�" ��� �Œ���" �1�2�  �/�)���2�� ��� �Œ���".  
�x �ü���� �  � �/�����)�" ������� �#�" ��� �Œ���" ���!���1���0�2�.�� �Œ���  �Œ�����& �.�Œ�) �2�  �0�!���.���0���  � �/����� �*  ������� �#�" ��� �Œ���", 

����µ���!�0�2�0 �2� �� � �/�����) �+�1�2�0 ���. ���!���1���0�2�.�� �1�2�  ���/���  �0�Œ���Œ�0�/�  µ�0 �2�  �Œ�����& µ���!� �" �2� �# �0�!���.���0��� �# 
� �/����� �*  ������� �#�" ��� �Œ���". 

�x ����µ���!�0�2�0 µ�0 �0�Œ���Œ�0�/�� ����µ�. �+�1�2�0 �� µ�Œ�!� �1�2������ ���&�����. �2� �# � �/����� �* ������� �#�" ��� �Œ���" ���. �0�����.�� 
�1�2�!� �����#����. �2�0�2�!�.���&�������� 
���þ���ü�ÿ����þ: �	�  �Œ�����& �����!�  �2� �# � �/����� �*  ������� �#�" ��� �Œ���" �Œ�!���Œ�0�� ���. �0�����.�� �0�Œ���Œ�0�/� . 
����µ���!�0�2�0 �2�  µ���1�) µ�Œ�!� �1�2�����) �2µ��µ�. µ�0 �0�Œ���Œ�0�/�� ����µ�. �+�1�2�0 ���. �0�����.�� �1�2�!� �����#���). 

 

�ü���� �$�!�0�������0�1�2�0 �0�Œ���Œ����� �� ��� �����0���. �� �/�0�� �0���1�2�0 �1����� �#�!� �� �����. �2�� �/���.�/�����.�1���. �.�#�2��, �.�Œ�0�#���#�����0���2�0 �1�2� �� 
�0��� �#�1��� �/� �2��µ�����  �.���2���Œ�!�)�1�&�Œ�  �1���!�����". 
 

�ù���	�ÿ���ù�	�ù���	�ù���þ  �ù���
���ÿ�û�ù�� 
�������ü�ÿ�û�������ÿ�þ���þ : �-� �!���2�0 �Œ�!� �1�2�.�2�0�#�2������ �������2���. �)�2�.�� �$�0���!�����0�1�2�0 �2���� �.���#�1���/�.. �þ �.���#�1���/�. �0�����.�� 
��� �3�2�0�!�� ���.�� µ�Œ� �!�0�� ���. �1�.�" ���)�%�0�� �.���)µ�� ���.�� �)�2�.�� �0�����.�� �.���������2��. 
�ü�����.�� �3�#�1��� ��� �������) �����. µ���. ���.����� �*�!���. �.���#�1���/�. ���. �2�0���2�+���0�� ���.�2�� �2�. �Œ�!�+�2�. 15 ���0�Œ�2�� ���0���2� �#�!�����.�". �,�.  
�Œ�!���Œ�0�� ���. �0�Œ�.���0���������0�2�0 �2�  �2�����2�&µ�. �2���" �.���#�1���/�.�" �1�.�" ���.�� ���. �2�  �!�#��µ���1�0�2�0 �)�Œ�&�" �.�Œ�.���2�0���2�.��. �û�0���2�0 �2�  
�2µ��µ�. �	�ü���	����ù  �	�þ��  �ù���
���ÿ�û�ù�� 
�ù���2�����.�2�.�1�2���1�2�0 �2���� �Œ�.������ �.���#�1���/�. �)�2�.�� �3���.�!�0�� �� ���.�2�.�1�2�!�.�3�0��. ���!���1��µ� �Œ� �����1�2�0 µ�)���  �2���� �.���#�1���/�. 
�$�.µ����� �* �����&�2�1��µ�.�2� �" �Œ� �# �Œ�!� �������Œ�0�2�.�� �1�2�� �����1�2�. �.���2�.�����.���2�����+�� �0�Œ���1���0�#���".  
 

�+�ÿ�ù �	�þ��  �ù���	�ÿ���ù�	�ù���	�ù���þ  �	�þ��  �ù���
���ÿ�û�ù��: 
1. ���0�2�.���������1�2�0 �2�  �/���.���)�Œ�2�� ON/STOP �1�2�� �����1�� STOP ���.�� �.�Œ� �1�#���/���1�2�0 �2�  µ�Œ� �#����. 
2. �ù�3�.���!���1�2�0 �2�  �Œ�.����µ���/�� �1�3������µ�.�2� �" ����µ�.�". 
3. �ù�3�.���!���1�2�0 �2�  �1�3�������2���!�. �2���" ����µ�.�". 
4. ���0�!���1�2�!���%�2�0 �2�� �����/�. �!�*��µ���1���" �.�!���1�2�0�!�)�1�2�!� �3�. µ�0 �2�  �$���!�� µ���$�!�� �  �Œ�0���!� �" �!�*��µ���1���" µ�)�����" ���. 

�.��� �#µ�Œ�� �2� �� �.���.�1�2� �����.. 
5. �������1�����1�2�0 �2�� ����µ�. �Œ���1�& �.�Œ�) �2�  ���!�.�� ������ ���.µ�Œ�����.�", µ���$�!�� �� ����µ�. ���. �1�2�.µ�.�2���1�0�� �.��� �#µ�Œ�+���2�.�" 

�1�2�  ���!�.��������. 
6. �ù�3�.���!���1�2�0 �2���� �Œ�.������ �.���#�1���/�.. 
7. �ù�3�.���!���1�2�0 �Œ�!� �1�0���2������ �2���� ���.����� �*�!���. �.���#�1���/�. �.�Œ�) �2�� �1�#�1���0�#�.�1���.. ���!�.�2���1�2�0 �2���� �.���#�1���/�. µ�0 

�2� �#�" �1�#���/�0�2���!�0�" � �/����� �*�" �)�Œ�&�" �3�.�����0�2�.��. 

 
 
 
8. �	� �Œ� ���0�2���1�2�0 �2���� �.���#�1���/�. �1�2�  ���!�.�������� ���.µ�Œ�����.�", �2� �Œ� ���0�2�+���2�.�" �2� �#�" �1�#���/�0�2���!�0�" � �/����� �*�" �1�2�  

���!�.�������� ���.µ�Œ�����.�". 

�ñ���!�  
����µ�.�" 

�	�ù �û�����	�ÿ�ù  
�������þ��  �����ü���ü�ÿ ���ù �ú���ü�����
��  ��������  
�	�þ��  ���ù�	�ü�
�,�
�����þ  ���ü���ÿ���	�����-�þ��  

�û�)���2���. 
��� �Œ���" 

���/�����)�"  
������� �#�" ��� �Œ���"

���#���/�0�2���!�0�" � �/����� ��
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8. Haka fast remkroken i det övre fästet och
lyft upp maskinen till arbetsposition.

Axelrem

Axelremsfäste

JUSTERING AV HANDTAG

VARNING: När du justerar handtaget,
se noga till att handtaget befinner sig rakt
ovanför kopplingen i änden av motoraxeln för
att säkerställa korrekt balans.

Handtag

Anslutningsdel
MONTERING AV HÄNGARE
En hängare medföljer för förvaring av tillbehöret
efter användning.
För att montera hängaren på tillbehöret:
1. Demontera rörpluggen från tillbehöret

(om den finns).
2. Ställ förreglings/frigöringsknappen av till-

behöret i anslutningsdelens styrspår.
3. Tryck hängaren intill tillbehöret, tills

förreglings/ frigöringsknappen knäpper till
i hålet.

ANVÄNDNING

SMÖRJNING AV SVÄRD OCH
KEDJA
Svärdet och kedjan behöver smörjas. Ked-
jesmörjaren ger kedjan och svärdet en konti-
nuerligsmörjning. Var nogamedatt fylla påol-
jebehållaren före användning (kapacitet: 136
mL). Utan olja förstörs svärdet och kedjan
snabbt. För lite olja orsakar överhettning, vil-
ket indikeras av att det kommer rök från ked-
jan, och/eller missfärgning av svärdet. Oljan
doseras automatiskt när maskinen används.
Använd endast svärd-- och kedjeolja för att
smörja svärdet och kedjan.
S Använd aldrig spillolja för denna smörjning.
S Stängalltid av motorn innan du skruvar loss

locket till oljebehållaren.
ARBETSSTÄLLNING

Skyddsglasögon
och hörselskydd

ANVÄND ALLTID:

Långbyxor

Kraftiga stövlar

Huvudskydd

FARA: Sträck inte upp armarna
ovanför axlarna när du sågar. Stå inte under
grenen som du sågar. Stå stadigt med bägge
fötterna på marken. Använd inte maskinen
från en stege eller i ett träd.

VARNING: Bär alltid hjälm, skydds-
glasögom, hörselskydd samt fot-- och
kroppsskydd för att reducera risken för per-
sonskador när du använder kvistsågen.

VARNING: Långvarig eller kontinuerlig
exponering för höga bullernivåer kan orsaka
permanenta hörselskador. Bär godkända
hörselskydd när du använder kvistsågen.
När du skall använda kvistsågen, fäst axel-
remmen i fästet, stå som figuren visar och
kontrollera följande:
S Sträck ut din vänstra arm och håll

stödhandtaget med vänster hand.
S Håll gashandtaget med höger hand med

fingret på gasreglaget.
S Håll motoränden på en nivå under din midja.
S Håll axelremsdynan centrerad över din

vänstra axel och varningsdekalen centrer-
ad på din rygg.

S Låt maskinens hela vikt vila på din vänstra
axel.

SÅGNING

VARNING: Se upp för backslag. Låt
aldrig den roterande kedjan komma i kontakt
med andragrenar eller föremål vid svärdspet-
sen när du sågar. Sådan kontakt kan orsaka
allvarliga personskador.
BRUKSANVISNING FÖR KVIST-
SÅGSTILLBEHÖR
S Arbeta sakta och försiktigt och håll maski-

nen i ett fast grepp med båda händerna. Se
till att du alltid har en stabil och välbalanser-
ad kroppsställning.

S Planera sågmomentet noga i förväg. Kontrol-
lera i vilken riktning grenen kommer att falla.

S Se upp för fjädrande slanor. Slanor är sma-
la grenar som kan fastna i kedjan och pis-
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kas mot dig eller få dig att tappa balansen.
Var mycket försiktig när du sågar smågre-
nar eller smala växtdelar.

S Se upp för andra grenar direkt bakom gre-
nen som sågas. Om kedjan stöter emot ba-
komvarande grenar kan maskinen skadas.

S Se upp för återfjädring. Se upp för grenar
som är böjda eller belastade. Se upp så att
du inte träffas av grenen eller maskinen när
spänningen i träfibrerna frigörs.

S Se till att arbetsområdet är fritt från hinder.
Röj undan hindrande grenar så att du inte
riskerar att snubbla på dem.

S Såga av långa grenar i flera delar.
SÅGTEKNIK
När du är redo att börja såga, ge motorn full
gas och appliceraett lätt sågtryck. Såga INTE
med en fram-- och tillbakagående rörelse.

Sågteknik

Andra skäret

Tredje skäret

Krage

Första skäret

1. Gör det första skäret 15cm från trädstam-
men på grenens undersida. Använd
svärdets ovansida för detta skär. Såga
ungefär en tredjedel av grenens tjocklek.

OBS! När du sågar det andra och tredje
skäret, vila maskinens fot mot grenen som
sågas, se figur, för att hindra grenen från att
piska tillbaka.

Fot

2. Flytta sedan 5 -- 10 cm längre ut på gre-
nen för att göra ett andra skär som sågar
av grenen helt.

3. Såga därefter det sista skäret 2,5 -- 5 cm
från trädstammen för att inte skada trädet.

UNDERHÅLL

VARNING: Stäng alltid av maskinen
och koppla loss tändstiftskabeln innan du
utför någon form av underhåll.

LETA EFTER SKADADE ELLER
SLITNA DELAR
Kontakta auktoriserad serviceverkstad för
utbyte av skadade eller slitna delar.
S Oljetank -- Avbryt användningen av

kvistsågen om oljetanken visar tecken på
skador eller läckor.

KONTROLL MED AVSEENDE PÅ
LÖSA FÄSTDON OCH DELAR
S Svärdmutter
S Fästdon

INSPEKTERA OCH RENGÖR
MASKIN OCH MÄRKNINGAR
S Kontrollera maskinen efter varje

användningstillfälle så att inga skadade
eller lösa delar finns. Rengör maksinen
med en trasa fuktad med ett milt
rengöringsmedel.

S Torka av maskinen med en ren och torr
trasa.

KONTROLLERA KEDJANS
SPÄNNING

VARNING: Bär skyddshandskar när
du hanterar kedjan. Kedjan är vass och kan
skära dig även när den inte roterar. Stöd
svärdets undersida när du justerar kedjan.
Kedjans spänning är mycket viktig. Kedjan
sträcks när maskinen används, särskilt de
första gångerna du använder maskinen. Kon-
trollera alltid kedjans spänning varje gång du
skall använda maskinen eller fylla på bränsle.
1. Flyttakedjan runt svärdet medsvärdverk-

tygets skruvmejsel och kontrollera att den
inte har knutit sig någonstans. Kedjan
skall rotera fritt.

Verktyg före kedjejustering
(svärdverktyg)

Svärd
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�ü�!���.���0���. �Œ� �# �.�Œ�.���2� �*���2�.��: 
�x ���2�!� �����#���� ����µ�. �/���.µ���2�!� �# 4,5 mm ���.�� �����1�� ����µ�.�" 
�x �ü�Œ���Œ�0�/�� ����µ�. 
�x �ü�!���.���0���  � �/����� �*  ������� �#�" ��� �Œ���" 
 

�+�ÿ�ù ���ù �ù�������ÿ���ü�	�ü  �	�þ��  �ù���
���ÿ�û�ù: 
1. ���0�2�.���������1�2�0 �2�  �/���.���)�Œ�2�� ON/STOP �1�2�� �����1�� STOP ���.�� �.�Œ� �1�#���/���1�2�0 �2�  µ�Œ� �#����. 
2. �ü���������2�0 �0���� �� �.���#�1���/�. �2�0���2�+���0�2�.�� �1�&�1�2��. ���#��µ���1�2�0 �2�  �2�����2�&µ�. �2���" �.���#�1���/�.�", �0���� �.�Œ�.���2�0���2�.��. 

�ù���.�2�!�����2�0 �1�2���� �0���)�2���2�. �	�ü���	����ù  �	�þ��  �ù���
���ÿ�û�ù��.  
3. �ù��� �����1�2�0 �2�. �/�)���2���. ��� �Œ���". 

�x �+���. ���. �.��� �����1�0�2�0 �2�. �/�)���2���. ��� �Œ���", �2� �Œ� ���0�2���1�2�0 �2�� �����1�� �2���" ����µ�.�" �1�0 �0�Œ���Œ�0�/�� �����1�� (90°) 
�+�1�2�0 ���. �.��� �#µ�Œ���0�� �1�2�. �Œ�����& �����!�.  �2�&�� �/� ���2���+�� ��� �Œ���" ���.�� �2� �# � �/����� �*  ������� �#�" ��� �Œ���". 
���þ���ü�ÿ����þ: �þ �.���#�1���/�. �/���.�����2�0�� �/�)���2���. ��� �Œ���" �1�2���� �.�!���1�2�0�!�� ���.�� �1�2�� �/�0������ �Œ���0�#�!��. 

 
�x �ü�#���#���!�.µµ���1�2�0 �2���" �0���/�0�����0���" �2���" �����1���" �2���" ����µ�.�" 30° �Œ�.�!�����������. µ�0 �2�� ����µ�. ���.�� �Œ�!� �" �2�  

�������2�!�  �2���" �.���#�1���/�.�". 

 
�x �ù��� �����1�2�0 �2�. �/�)���2���. ��� �Œ���" �1�2�� µ���. �Œ���0�#�!�� �2���" �.���#�1���/�.�" �Œ�!�+�2�.. ����µ���!�0�2�0 �.�Œ�) �2�  

�0�1�&�2�0�!�����) �2µ��µ�. �������0 �/� ���2��� �* ��� �Œ���" �Œ�!� �" �2�  �0���&�2�0�!�����). ���2�� �1�#�����$�0���., ���#�!���1�2�0 �2�  
�.���#�1� �Œ�!��� ���  ���.�� �0�Œ�.���.�������0�2�0 �2�� �/���.�/�����.�1���. �����. �2���� ��������  �Œ���0�#�!�� �2���" �.���#�1���/�.�". 

�x ����µ���!�0�2�0 µ�)���  �1�2���� ���.�2�0�*���#���1�� �Œ�!� �" �2�. �0µ�Œ�!�)�". ����µ���! �0�2�0 �������0 �����!�  �/� ���2��� �* ��� �Œ���" 2 �� 
3 �3� �!���". 

�x �õ���. �2�. �/�)���2���. ��� �Œ���" �Œ�!���Œ�0�� ���. ���$� �#�� �2�  ���/���  µ����� �" ���.�2�� �2�  ����µ���!���1µ�.. 
�x ����µ���!�0�2�0 �2�. �/�)���2���. �)�1�  �$�!�0�������0�2�.�� �+�1�2�0 ���. �.�Œ� ���.�2�.�1�2�.��� �*�� �2�#�$�)�� �3��� �!���" �1�2�. �����!�.  �2�&�� 

�/� ���2���+�� ��� �Œ���" (�Œ���0�#�!�����) ���.�� �����& �2µ��µ�. �/� ���2��� �* ��� �Œ���"). 

 
�x ����µ���!�0�2�0 �2���� �.���#�1���/�. �1�*µ�3�&���. µ�0 �2���" �Œ�!� �/���.���!�.�3���" �Œ� �# �.���.�3���!� ���2�.��. 
�x  
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