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Sv

 

enska

 

Åtgär

 

der före användning av ny 
motorsåg

 

•

 

Läs igenom bruksanvisningen noggrant.

• Kontrollera skärutrustningens montering och 
justering. Se anvisningar under rubrik Montering.

• Tanka och starta motorsågen. Se anvisningar under 
rubrikerna Bränslehantering och Start och Stopp.

• Använd inte motorsågen förrän tillräckligt med 
kedjesmörjolja har nått sågkedjan. Se anvisningar 
under rubrik Smörjning av skärutrustningen.

• Långvarig exponering för buller kan ge bestående 
hörselskador. Använd därför alltid godkända 
hörselskydd.

 

Viktigt

!

 

V

 

ARNING! Under inga förhållanden får 
maskinens ursprungliga utformning 
ändras utan tillstånd från tillverkaren. 
Använd alltid originaltillbehör. Icke 
auktoriserade ändringar och/eller 
tillbehör kan medföra allvarliga skador 
eller dödsfall för föraren eller andra.

!

 

V

 

ARNING! En motorsåg kan felaktigt 
eller slarvigt använd vara ett farligt 
redskap, som kan orsaka allvarlig, till 
och med livshotande, skada. Det är 
mycket viktigt att du läser och förstår 
innehållet i denna bruksanvisning.

!

 

V

 

ARNING! Ljuddämparen innehåller 
kemikalier som kan vara 
cancerframkallande. Undvik kontakt med 
dessa kemikalier ifall ljuddämparen 
skulle gå sönder. 

!

 

V

 

ARNING! Långvarig inandning av 
motorns avgaser, kedjeoljedimma och 
damm från sågspån kan utgöra en 
hälsorisk.

!

 

V

 

ARNING! Denna maskin alstrar under 
drift ett elektromagnetiskt fält. 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.

!

 

V

 

ARNING! Tillåt aldrig barn att använda 
eller vara i närheten av maskinen. 
Eftersom maskinen är utrustad med 
återfjädrande stoppkontakt och kan 
startas med låg hastighet och kraft på 
starthandtaget, kan även små barn under 
vissa omständigheter åstadkomma den 
kraft som behövs för att starta maskinen. 
Detta kan innebära risk för allvarlig 
personskada. Avlägsna därför 
tändhatten när maskinen inte är under 
uppsikt.

 

VIKTIGT!

 

Denna motorsåg för sk

 

ogsbruk är konstruerad för 
skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Nationella bestämmelser kan begränsa användningen 
av maskinen.

Du bör endast använda de svärd/
sågkedjekombinationer vi rekommenderar i kapitel 
Tekniska data.

Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har 
druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan 
påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.

Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar 
under rubrik ”Personlig skyddsutrustning”.

Modi era aldrig denna maskin så att den ej längre fi
överensstämmer med originalutförandet, och använd 
den inte om den verkar ha blivit modi erad av andra. fi
Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ 
underhålls-, kontroll- och serviceinstruktioner i denna 
bruksanvisning. Vissa underhålls- och serviceåtgärder 
skall utföras av tränade och kvali cerade specialister. fi
Se anvisningar under rubrik Underhåll.

Använd aldrig andra än i denna bruksanvisning 
rekommenderade tillbehör. Se anvisningar under 
rubrikerna Skärutrustning och Tekniska data.

OBS! Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsvisir för 
att minska risken för skador från slungande föremål. En 
motorsåg är kapabel till att slunga iväg föremål, såsom 
sågspån, små trästycken, etc, med stor kraft. Detta kan 
orsaka allvarlig skada, speciellt på ögonen.

!

 

V

 

ARNING! Att köra en motorsåg i ett 
instängt eller dåligt ventilerat utrymme 
kan orsaka dödsfall genom kvävning 
eller kolmonoxidförgiftning.

!

 

V

 

ARNING! En felaktig skärutrustning 
eller en felaktig svärd/
sågkedjekombination ökar risken för 
kast! Använd endast de svärd/
sågkedjekombinationer vi 
rekommenderar, samt följ 

lningsinstruktionen. Se anvisningar fi
under rubrik Tekniska data.
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An

 

vänd alltid sunt förnuft

 

Det är omöjligt att täc

 

ka alla tänkbara situationer du kan 
ställas inför vid användande av motorsåg. Var alltid 
försiktig och använd sunt förnuft. Undvik situationer som 
du anser dig otillräckligt kvali cerad för. Om du efter att ha fi
läst dessa instruktioner fortfarande känner dig osäker 
angående tillvägagångssätt, skall du rådfråga en expert 
innan du fortsätter. Tveka inte att kontakta din 
återförsäljare eller oss om du har frågor angående 
användning av motorsåg. Vi står gärna till tjänst och ger 
dig råd som hjälper dig att använda din motorsåg på ett 
bättre och säkrare sätt. Gå gärna en utbildning i 
motorsågsanvändning. Din återförsäljare, 
skogsvårdskola eller ditt bibliotek kan upplysa dig om 
vilket utbildningsmaterial och vilka kurser som nns fi
tillgängliga.

 Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra design och 
teknik - förbättringar som ökar din säkerhet och 
effektivitet. Besök din återförsäljare regelbundet för att se 
vilken nytta du kan ha av de nyheter som introduceras. 

 

P

 

ersonlig skyddsutrustning

 

An

 

vänd alltid:

• Godkänd skyddshjälm

• Hörselskydd

• Skyddsglasögon eller visir

• Handskar med sågskydd

• Byxor med sågskydd

• Stövlar med sågskydd, stålhätta och halkfri sula

• Första förband ska alltid nnas till hands.fi
• Brandsläckare och spade

Klädseln i övrigt bör vara åtsittande utan att begränsa 
dina rörelsemöjligheter.

 

Maskinens säkerhetsutrustning

 

I detta a

 

vsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer 
är, samt deras funktion. För kontroll och underhåll se 
anvisningar under rubrik Kontroll, underhåll och service 
av motorsågens säkerhetsutrustning. Se anvisningar 
under rubrik Vad är vad?, för att hitta var dessa detaljer är 
placerade på din maskin.

Maskinens livslängd kan förkortas och risken för olyckor 
kan öka om underhåll av maskinen inte utförs på rätt sätt 
och om service och/eller reparationer inte utförs 
fackmannamässigt. Om du behöver ytterligare 
upplysningar kontakta närmaste serviceverkstad.

 

K

 

edjebroms med kastskydd

 

Din motorsåg är utr

 

ustad med kedjebroms, vilken är 
konstruerad att stoppa sågkedjan vid kast. En kedjebroms 
reducerar risken för olyckor, men det är endast Du som 
användare som kan förhindra dem.

!

 

V

 

ARNING! Merparten av olyckor med 
motorsåg inträffar när sågkedjan träffar 
användaren. Vid all användning av 
maskinen skall godkänd personlig 
skyddsutrustning användas. Personlig 
skyddsutrustning eliminerar inte 
skaderisken, men den reducerar effekten 
av en skada vid ett olyckstillbud. Be din 
återförsäljare om hjälp vid val av 
utrustning.

 

VIKTIGT! Gnistor kan k

 

omma från ljuddämparen, 
svärdet och kedjan eller annan källa. Ha alltid verktyg 
för brandsläckning tillgängliga ifall du skulle behöva 
dem. På så sätt hjälper du till att förhindra skogsbränder.

!

 

V

 

ARNING! Använd aldrig en maskin med 
defekt säkerhetsutrustning. 
Säkerhetsutrustningen ska kontrolleras 
och underhållas. Se anvisningar under 
rubrik Kontroll, underhåll och service av 
motorsågens säkerhetsutrustning. Om 
din maskin inte klarar alla kontrollerna 
ska serviceverkstad uppsökas för 
reparation.
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