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Part list

1. Rear handle
2. Throttle interlock
3. Throttle trigger
4. Ignition switch
5. Front hand guard (Chain brake lever)
6. Saw chain
7. Guide bar
8. Sprocket wheel
9. Spiked bumper
10. Retaining nut
11. Bolt
12. Oiling port
13. Chain catcher
14. Drive sprocket
15. Clutch
16. Tension screw
a. Tension pin
17. Cover
18. Air vents
19. Choke knob
20. Air !lter cover
a. Fixation screw
21. Air !lter
22. Attachment point
23. Spark plug connector
24. Recoil starter handle
25. Adjustment screw
26. Chain oil tank cap
27. Fuel tank cap
28. Primer
29. Front handle
30. Guide bar cover
31. Multitool
32. Chain !le
33. Slot head screwdriver
34. Fuel mixing container
35. Ignition switch
36. Throttle interlock
37. Choke knob
38. Throttle trigger
39. Oiler and adjustment screw for lubrication

Technical speci!cations

General

Dimensions:                  320 x 240 x 240 mm
Mass (without guide bar and chain, with empty 
tanks):                                                                  3.2 kg
Mass (with guide bar and chain, with empty 
tanks):                                                  approx. 3.7 kg
Fuel tank capacity:                                 230 cm3 (ml)
Petrol type:                  #97 unleaded petrol 
Engine oil type:                     2-stroke engine oil
Mixture ratio: petrol /oil                             40:1
Chain lubrication oil tank capacity:     160 cm3 (ml)

Engine

Engine model:                                    SPS1E34F2
Engine type:                     air cooled 2-stroke
Engine displacement:                     25.4 cm3
Max. engine power (in accordance with ISO 7293) 
                                                                                    0.9 kW
Engine idling speed range:     3000 ± 300 min-1 
Racing speed                                  11000 min-1

Fuel consumption (in accordance with ISO 7293) 
at max. engine performance:                      0.5 kg/h
Speci!c fuel consumption (in accordance with to 
ISO 7293) at max. engine performance: 
                                                                           550 g/kWh
Spark plug                                              L8RTF
Spark plug gap:                                    0.6-0.7 mm
Saw chain and guide bar
Saw chain type                        91P040X,Oregon
Guide bar type                100SDEA041, Oregon
Cutting length                                    21 cm (10”)
Chain pitch                      9.525 mm (0.375”)
Chain gauge                           1.27 mm (0.05”)
Drive sprocket                    6 teeth x 9.525 mm
Max. chain speed                                            21 m/s
Sound values
Sound pressure level at operator position, LpA 
98.26 dB(A)
Uncertainty K:                                        2.5 dB(A)
Measured sound power level LWA         110.92 dB(A)
Uncertainty K:                                        2.5 dB(A)
Guaranteed sound power level LWA:          114 dB(A)
Vibration values
Front handle, afront hv,eq       max. 6.950 m/s2
Rear handle, arear hv,eq       max. 8.461 m/s2

Part list Technical speci!cations
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Uncertainty K                                          1.5 m/s2

The sound values have been determined 
according to noise test code given in EN ISO 
11681-2, using the basic standard ISO 22868.
The sound intensity level for the operator may 
exceed 80 dB(A) and ear protection measures are 
necessary.
The declared vibration value has been 
measured in accordance with a standard test 
method (according to EN ISO 11681-2, using 
basic standard ISO 22867) and may be used 
for comparing one product with another. The 
declared vibration value may also be used in a 
preliminary assessment of exposure.

WARNING! Depending on the actual 

use of the product the vibration 

values can di#er from the declared 

total! Adopt proper measures to 

protect yourself against vibration 

exposures! Take the whole work 

process including times the 

product is running under no load or 

switched o# into consideration!

Proper measures include among 

others regular maintenance and 

care of the product and application 

tools, keeping hands warm, 

periodical breaks and proper 

planning of work processes!

Symbols

On the product, the rating label and within these 
instructions you will !nd among others the 
following symbols and abbreviations. Familiarise 
yourself with them to reduce hazards like 
personal injuries and damage to property.

kW Kilowatt
cm3 Cubic centimetre
min-1 Per minute
mm Millimetre
kg Kilogram
dB(A) Decibel (A-rated)
m/s2 Metres per second squared

yyWxx Manufacturing date code; year of 
manufacturing (20yy) and week 
of manufacturing (Wxx).

l Litre

Lock / to tighten or secure

Unlock / to loosen

Caution / Warning.

Read the instruction manual.

Wear a helmet, safety goggles 

and hearing protection.

Wear protective gloves.

Wear protective slip-resistant 
footwear.

Wear respiratory protection!

Wear a face mask!

 Use appropriate protection for 
foot-leg and hand-arm.

Risk of !re / 'ammable materials

Hot surface, do not touch. 
The high temperatures on the 
product’s surfaces and structural 
parts could cause burns if 
touched. The product can also 
remain hot for a long period of 
time after operation!

GB
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This product produces noxious 
exhaust fumes. If the product is 
not used properly, these fumes 
can lead to poisoning, a loss of 
consciousness or death!
Always unplug the spark plug 
connector before performing 
inspection, maintenance and 
cleaning work!
Kickback! Tip contact may cause 
the guide bar to move suddenly 
upward and backwards what 
may cause serious injury to user.
Contact of the guide bar tip with 
any object should be avoided.

Always use the product with two 
hands. Do not use one handed 
when operating the product.

Objects thrown by the product 
could hit the user or other 
bystanders. Always ensure that 
other people and pets remain at 
a safe distance from the product 
when it is in operation. In 
general, children must not come 
near the area where the product 
is. 
Only use petrol/oil mixture 
with a ratio of 40:1. Do not use 
any other mixture ratio. Always 
switch the product o+ and let it 
cool down, before refuelling it.
Naked 'ames in the work area, 
around the product and in the 
vicinity of 'ammable materials 
are prohibited! 
Do not smoke in the work area, 
around the product and in the 
vicinity of 'ammable materials!

Do not use in rain or wet 
conditions.

Choke positions

Choke – CLOSE position

Choke – OPEN position

Primer

Engine manual start; Recoil 
starter

Correct direction of cutting-teeth

Chain oil !ll

Indication of chain oil adjuster 
screw; location: bottom

Chain brake (the  symbol 

shows the position in which the 
brake is released)

Ignition switch positions

This product is for trained tree 
service operators only.

114 dB

Guaranteed noise value in dB

The product complies with the 
applicable European directives 
and an evaluation method of 
conformity for these directives 
was done.

Safety warnings

1. This product is not intended for use by children
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and
knowledge.

Safety warnings
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2. Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the product.
 

WARNING! This chain saw is of a 

special type designed especially 

for tree service. The product is only 

to be used by a trained operator 

using a carefully designed, safe 

work system. Only under these 

de!ned conditions the chain saw 

is intended for tree service. The 

chain saw is generally intended to 

be used with two hands in the same 

way as a conventional chain saw.

Petrol powered chain saw safety warnings

1. This product is dangerous if used carelessly or 
incorrectly and can cause serious or even fatal 
injuries.

2. Read all instructions carefully. When using 
petrol powered products, always follow stated 
safety precautions to reduce the risk of serious 
personal injury and/or damage to the product.

3. The product should only be operated by 
those who have read and understood all safety 
and operating instructions in this manual. Local 
regulations can restrict the age of the operator.

4. Keep your work area free from pets, animals, 
children and bystanders.

5. Follow instructions for lubricating, chain 
tensioning and changing accessories. Improperly 
tensioned or lubricated chain may either break 
or increase the chance for kickback. It may cause 
the chain to snap, which could lead to serious or 
even fatal injuries.

6. Running this product in a con!ned or badly 
ventilated area can result in death due to 
asphyxiation or carbon monoxide poisoning. The 
product is for outdoor use only.

7. Take extreme care in wet and freezing weather 

conditions. Do not work in rain, windy or stormy 
weather.

8. Do wear a face and breathing mask. The use 
of this product can generate exhaust gases, 
lubrication oil mist and saw dust containing 
chemicals known to cause respiratory damage.

9. Do use safety steel toe capped footwear, sturdy 
cut retardant snug-!tting protective clothing, 
protective gloves, eye, hearing and head 
protection devices.

10. Do always visually check the product before 
use.
11. Do not attempt to tackle any job that you are 
not adequately trained for.

12. Do not allow other persons to be near when 
starting or cutting with the product.

13. Keep bystanders and animals at least 15 
metres (50’) out of the work area.

14. Do not operate the product if it has faulty 
safety equipment or damaged parts!

15. Do not under any circumstances modify 
the product. Modi!cations can result in serious 
personal injury or death.

16. Do not start cutting until you have a clear 
work area, secure footing, and a planned retreat 
path from the falling tree.

17. All product servicing & maintenance, other 
than the items listed in the user manual, safety 
and maintenance instructions, should be 
performed by an authorised service centre.

18. A !rst time user should have practical 
instruction in the use of the product and 
protective equipment from an experienced 
operator.

19. National regulation can restrict the use of the 
product.
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Clothing and protective equipment

1. Do secure long hair so that it is above shoulder 
level.
2. Do not wear loose !tting clothing or jewellery 
as this could be drawn into the engine, catch the 
chain or undergrowth.
3. Use the following safety clothing and 
protective equipment when operating the 
product:
4. Helmet with visor and neck guard - (EN397 
compliant)
5. Hearing protectors
6. Breathing mask
7. Gloves with approved saw protection 
(compliant to EN 381-4, EN 381-7, EN420:1, EN 
388 Class 0)
8. Protective leggings with approved saw 
protection (compliant to EN 381-5, EN 340 Class 1)
9. Slip-resistant steel toe cap boots with approved 
saw protection (compliant to EN 345-2 Class 2)
10. First Aid kit in case of injury.

Fuel handling

1. Fuel vapour pressure may build up inside the 
fuel tank depending on the fuel used, weather 
conditions and the tank venting system. To 
reduce the risk of burns and other personal 
injuries, remove the !lter cap carefully to allow 
any pressure build up to release slowly.

2. Fuel and fuel vapour are highly 'ammable. 
Take care when handling fuel and chain oil.

3. Be aware of !re risks, explosion and inhalation 
risks.

4. Do not smoke while operating the product, 
handling fuel or near fuel.

5. Ensure the spark plug lead is secure, a loose 
lead may cause electrical arcing that could ignite 
combustible fumes and cause a !re or explosion.

6. Do always switch o+ the engine !rst before 
re!lling the fuel or oil tanks.

7. Do keep chain oil levels topped up, failure to 
maintain oil levels will damage your product and 
shorten the chain life.

8. Do check regularly for leaks from the fuel cap 
and fuel lines.

9. Do use caution when handling fuel. To avoid 
any accidental !res, move the product at least 
3 metres (10’) from the fuelling point before 
starting the engine.

10. Do tighten the fuel cap thoroughly after 
re!lling the fuel tank.

11. Do not operate the product if it is leaking fuel 
or chain oil.

12. Do not remove the fuel tank cap while the 
engine is running.

13. Do not store cans of fuel or re!ll the fuel tank 
in any place where there is a boiler, stove, wood 
!re, electrical sparks, welding sparks, or other 
sources of heat or !re which might ignite the fuel.

14. If any fuel spillage occurs during refuelling, 
use a dry rag to wipe up spills and allow 
remaining fuel to evaporate before turning the 
engine on again.

15. If you have spilt fuel on yourself or on your 
clothes, change your clothes and wash any part 
of your body that has come in contact with fuel 
before turning the engine on again.

16. If fuel is ignited, put out the !re with a dry 
powder !re extinguisher.

Getting started

1. Do not operate the product indoors, it 
produces poisonous exhaust fumes whilst the 
engine is running and may be colourless and 
odourless.

2. Do not wrap the recoil starter rope around your 
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hand whilst starting the product. This may result 
in injuries to your hand or !ngers.

3. Do keep handles dry, clean, and free from oil 
and grease. Greasy, oily handles are slippery 
causing loss of control.

4. Do not operate the product with a slack chain. 
A slack chain may jump o+ the guide bar and 
cause serious or even fatal injury.

5. Do not operate the product with one hand! 
Serious injury to the operator or bystanders may 
result from one handed operation.

6. Keep all parts of the body away from the saw 
chain when the chain saw is operating. Before 
you start the chain saw, make sure the saw 
chain is not contacting anything and free from 
obstructions. A moment of inattention while 
operating chain saws may cause entanglement 
of your clothing or body with the saw chain.

7. Do shut o+ the engine before setting the 
product down.

8. Before using the product and after any impact 
or dropping, check for signs of wear or damage 
and repair as necessary.

Operation 

1. When sawing ensure the product does not 
touch any foreign materials such as rocks, fences, 
nails etc. Such objects may be 'ung out and 
could result in damage to the product or serious 
personal injury or even death.

2. Never operate the product on a ladder or other 
insecure support.

3. If the chain jams in the cut: STOP THE ENGINE. 
Do not try to pull the product free. Use a lever to 
open the cut and free the chain. Failure to do so 
could result in serious injuries or death.

4. Do only cut with the engine at high speeds.

5. Do use extreme caution when cutting small 
size bushes and saplings. Slender material may 
catch the saw chain and whip toward you or put 
you o+ balance.

6. Do operate the product only in well ventilated 
areas.

7. Do not operate the product with one hand! 
This product is intended for two handed use only, 
with your right hand on the rear handle and your 
left hand on the front handle. You cannot control 
reactive forces and you may lose control of the 
saw, which can result in the skating or bouncing 
of the bar and chain along the limb or log.

8. Do not operate the product if you are tired.

9. Do not operate the product if you have any 
medical conditions that might be aggravated by 
strenuous work. Check with your doctor before 
operating this machine.

10. Do not operate the product under the 
in'uence of drugs, alcohol or medication.

11. Do not touch the exhaust during use - IT GETS 
VERY HOT.

12. Do not operate a product that is damaged, 
improperly adjusted, or not completely and 
securely assembled. Be sure that the saw chain 
stops moving when the throttle trigger is 
released.

13. Do not operate this product in a tree unless 
you have been speci!cally trained to do so. 
Operation of the product while up in a tree may 
result in personal injury.

14. Do not operate your product near or around 
'ammable liquids or gases.

15. Do not smoke whilst operating the product.

16. Do not lock the product over !xed stands.
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17. Do not operate the product indoors, it
produces poisonous exhaust fumes whilst the
engine is running and may be colourless and
odourless.

18. Do not grip the handles with constant or
excessive pressure, this will increase the feeling
of vibration and the risk of ‘white!nger’ disease.

19. Do not over reach when operating the
product or cut above shoulder height.

20. Do not operate the product if it is leaking fuel
or chain oil.

21. When cutting a limb (branch) that is under
tension, be alert for spring back so that you will
not be struck when the tension in the wood
!bres is released.

22. Always keep proper footing and operate the
chain saw only when standing on !xed, secure
and level surface. Slippery or unstable surfaces
such as ladders may cause a loss of balance or
control of the chain saw.

23. Cut wood only. Do not use the product for
purposes not intended. For example: do not use
chain saw for cutting plastic, masonry or non-
wood building materials. Use of the chain saw for
operations di+erent than intended could result in
a hazardous situation.

Transport and storage

1. Do ensure the engine is o+ and engage the
chain brake before transporting the product.

2. Do carry the product with the engine stopped,
the guide bar and saw chain to the rear, and the
exhaust away from your body.

3. Do use the guide bar cover and ensure that
is !tted to the product during transportation or
storage.

4. Only carry the product in a horizontal position.

Grip the front handle in a manner that the 
product is balanced horizontally.

5. Keep the hot exhaust away from your body
and the saw chain behind you.

6. Correctly secure your product when
transporting in a vehicle to prevent turnover, fuel
spillage and damage to the product.

7. Always store the product and fuel so that
there is no risk of leakages or fumes coming
into contact with sparks or naked 'ames from
electrical equipment, electric motors, relays/
switches, boilers etc.

8. For longer periods of storage or transportation
the fuel and chain oil tanks must be emptied.
Dispose of waste oil and fuel at a local petrol
station, local authority centre or where facilities
exist.

9. Do store fuel in an approved container
designed for that purpose.

10. Do ensure that the product is cleaned and
that a complete service is conducted before any
long-term storage.

Causes and operator prevention of kickback

Kickback may occur when the nose or tip of the 
guide bar touches an object, or when the wood 
closes in and pinches the saw chain in the cut.
Tip contact in some cases may cause a sudden 
reverse reaction, kicking the guide bar up and 
back towards the operator.

Pinching the saw chain along the top of the 
guide bar may push the guide bar rapidly back 
towards the operator.

Either of these reactions may cause you to lose 
control of the saw which could result in serious 
personal injury. Do not rely exclusively upon the 
safety devices built into your saw. As a chain saw 
user, you should take several steps to keep your 
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cutting jobs free from accident or injury. 

Kickback is the result of tool misuse and/or 
incorrect operating procedures or conditions and 
can be avoided by taking proper precautions as 
given below:

1. Maintain a !rm grip, with thumbs and 

!ngers encircling the chain saw handles, with 

both hands on the saw and position your 

body and arm to allow you to resist kickback 

forces. Kickback forces can be controlled by the 
operator, if proper precautions are taken. Do not 
let go of the chain saw.

2. Do not overreach and do not cut above 

shoulder height. This helps prevent unintended 
tip contact and enables better control of the 
chain saw in unexpected situations.

3. Only use replacement bars and chains 

speci!ed by the manufacturer. Incorrect 
replacement bars and chains may cause chain 
breakage and/or kickback.

4. Follow the manufacturer’s sharpening and 

maintenance instructions for the saw chain. 

Decreasing the depth gauge height can lead to 
increased kickback.

Vibration and noise reduction

To reduce the impact of noise and vibration 
emission, limit the time of operation, use low-
vibration and low-noise operating modes as well 
as wear personal protective equipment.
Take the following points into account to 
minimize the vibration and noise exposure risks:

1. Only use the product as intended by its design 
and these instructions.
2. Ensure that the product is in good condition 
and well maintained.
3. Use correct application tools for the product 
and ensure they in good condition.
4. Keep tight grip on the handles/grip surface.
5. Maintain this product in accordance with these 

instructions and keep it well lubricated (where 
appropriate).
6. Plan your work schedule to spread any high 
vibration tool use a longer period of time.

Emergency

Familiarise yourself with the use of this 

product by means of this instruction manual. 

Memorise the safety directions and follow 

them to the letter. This will help to prevent 

risks and hazards.

1. Always be alert when using this product, so 

that you can recognise and handle risks early. 

Fast intervention can prevent serious injury and 
damage to property.

2. Stop the engine and unplug the spark plug 

connector if there are malfunctions. Have the 
product checked by a quali!ed professional and 
repaired, if necessary, before you operate it again.

3. In case of !re stop the engine and 

unplug the spark plug connector. Take !re-
extinguishing measures immediately if the 
product switch is no longer accessible.
 

WARNING! Never use water to 

extinguish a product on !re. 

Burning fuel must be extinguished 

with special extinguishing agents. 

We recommend that you keep a 

suitable !re extinguisher within 

reach in your work area!

Residual risks

Even if you are operating this product in 

accordance with the provisions, residual risks 

will always still remain. The following dangers 

can arise in connection with the structure and 

design of this product:

1. Health defects resulting from vibration 
emission if the product is being used over longer 
period of time or not adequately managed and 
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properly maintained.

2. Injuries and damage to property to due to 
broken accessories or hidden objects that are 
suddenly dashed.

3. Injuries and damage to property to due to 
thrown and fallen objects.

4. Prolonged use of this product expose the 
operator to vibrations and may produce 
‘white!nger’ disease. In order to reduce the risk, 
please wear gloves and keep your hands warm. 
If any of the ‘white!nger’ symptoms appear, 
seek medical advice immediately. ‘White!nger’ 
symptoms include: numbness, loss of feeling, 
tingling, pricking, pain, loss of strength, changes 
in skin colour or condition. These symptoms 
normally appear in the !ngers, hands or wrists. 
The risk increases at low temperatures.
 

WARNING! This product produces 

an electromagnetic !eld during 

operation! This !eld may under 

some circumstances interfere with 

active or passive medical implants! 

To reduce the risk of serious or fatal 

injury, we recommend persons with 

medical implants to consult their 

physician and the medical implant 

manufacturer before operating this 

product!

Unpack

1. Unpack all parts and lay them on a 'at, stable 
surface.

2. Remove all packing materials and shipping 
devices if applicable.

3. Make sure the delivery contents are complete 
and free of any damage. If you !nd that parts are 
missing or show damage do not use the product 
but contact your dealer. Using an incomplete or 
damaged product represents a hazard to people 
and property.

4. Ensure that you have all the accessories 
and tools needed for assembly and operation. 
This also includes proper personal protective 
equipment.

You will need

(items not supplied)
Petrol
Engine oil
Fuel funnel with !lter
Sharpening set
Harness for tree service operations 

(items supplied)
Multitool
Chain !le
Slot head screwdriver
Fuel mixing bottle

Assembly
 

WARNING! The product must be 

fully assembled before operation! 

Do not use a product that is only 

partly assembled or assembled 

with damaged parts!

Follow the assembly instructions 

step-by-step and use the pictures 

provided as a visual guide to easily 

assemble the product 

Disconnect the spark plug 

connector (23) from the spark plug!

Always wear gloves during 

assembly!

Assemble the guide bar (7) and saw chain (6) 
before operation. 

Chain and guide bar

Use only guide bar (7) and saw chain (6) 
according to the technical data of the product.
 

Assembly

Unpack
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WARNING! Always use a saw chain 

designed as “low-kickback” or a 

saw chain which meets the low-

kickback requirements! A standard 

saw chain (a chain which does not 

have the kickback reducing guard 

links) should only be used by an 

experienced professional operator!

Nevertheless, a low-kickback saw chain does 

not completely eliminated kickback! A low-

kickback or “safety” chain should never be 

regarded as complete protection against 

injury! Therefore always use a low-kickback 

saw chain in conjunction with other kickback 

protection devices such as the front hand 

guard!

1. Place the product on a suitable 'at surface 
with the rear handle (1) facing upward.
 

WARNING! Before removing the 

cover (17), ensure the chain brake 

is disengaged. If in the engaged 

position, pull the front hand guard 

(5) backwards until it ‘clicks’ into 

position, see section “Product 

functions – Chain brake”.

2. Loosen the retaining nut (10) with the multitool 
(31) and remove it together with the cover (17).

3. Ensure the spiked bumper is properly !xed to 
the product. Tighten the screws as necessary.

4. Place the slot in the guide bar (7) over the bolt 
(11). Ensure to !t the guide bar (7) with the saw 
chain ‘cutter’ symbol at the top of the bar (Fig. 1).

5. Push the guide bar (7) to the left towards the 
drive sprocket (14) (behind the clutch (15) (Fig. 2).

WARNING! The direction of the saw 

chain ‘cutters’ must be as indicated 

by the symbol and arrow on the 

guide bar!

6. Place the saw chain (6) over the drive sprocket 
(14) behind the clutch (15) and !t around the 
guide bar (7). Make sure the chain is placed 
above the chain catcher (13) (Fig. 3). 

7. The saw chain movement is as indicated by 
the arrow (Fig. 4). Make sure the chain is properly 
placed over the sprocket wheel (8) of the guide 
bar (7).

8. Pull the guide bar (7) carefully towards the 
right to tighten the saw chain (6) (Fig. 5).

9. Re!t the cover (17). If necessary adjust the 
tension pin (16a) by turning the tension screw (16) 
with the multitool (31) in or out until it reaches a 
position where the pin can be inserted into the 
lower hole on the guide bar (7) (Fig. 6).

10. Secure the cover with the retaining nut (10) 
(Fig. 7).

NOTE: Fix the nut !nger tight only 

at this stage. The chain tension 

cannot be adjusted with the 

retaining nut tightened - it must be 

loosened !rst.

NOTE: The saw chain (6) has not 

yet been tensioned. Tension the 

chain as described under “Saw 

chain tensioning”. After operating 

the product for approximately 

one hour, adjust the chain tension 

again.

Saw chain tensioning

Always check the saw chain tension before use, 
after the !rst cuts and regularly during use, 
approx. every !ve cuts. Upon initial operation, 
new chains can lengthen considerably. This 
is normal during the break-in period and the 
interval between future adjustments will 
lengthen quickly.
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 WARNING! Disconnect the spark 

plug connector before adjusting 

saw chain tension!

The cutting edges of the saw chain 

are sharp! Always wear protective 

gloves when handling chain!

Always maintain proper chain 

tension! A loose chain increases the 

risk of kickback! A loose chain may 

jump out of the guide bar groove! 

This may injure the operator and 

damage the chain! A loose chain 

will cause rapid wear to the chain, 

guide bar and sprocket!

Tensioning the chain too tightly will overload 

the motor and cause damage, and insu$cient 

tension can cause chain derailing, whereas a 

correctly tightened chain provides the best 

cutting characteristics and prolonged working 

life! The chain life mainly depends upon 

su$cient lubrication and correct tensioning!

NOTE: The chain tension can not 

be adjusted with the retaining nut 

tightened - they must be loosened 

!rst.

1. Lift up the tip of the guide bar (7) and keep it
there as you adjust the tension (Fig. 8).

2. Turn the tension screw (16) until the chain ‘tie
straps’ are just touching the bottom edge of the
guide bar (7) (Fig. 9, 10).

3. Lift up the tip of the guide bar (7) and tighten
the retaining nut (10).

4. Pull the saw chain (6) along the top of the
guide bar (7) by hand from one end to the other,
several times. The chain should feel tight but still
move freely.

Tension test

1. Check the chain tension using one hand
to lift the saw chain (6) against the weight
of the product. The correct chain tension is
achieved when the saw chain can be lifted by
approximately 2 - 4 mm from the guide bar (7) in
the centre (Fig. 11, 12).

2. Adjust the tension if you !nd that the chain
saw is too loose or tight.

Chain lubrication

WARNING! The product is not 

!lled with chain oil. It is essential

to !ll the product with chain oil

before using it! Never operate the

product without chain oil as this

will result in extensive damage to

the product!!

Operating the saw chain dry or with too little 

chain oil will decrease cutting e$ciency, 

shorten the product life span and cause rapid 

wear to the saw chain and guide bar from 

overheating!

Insu$cient chain oil is evident by smoke or 

bar discoloration! Adequate lubrication of 

the saw chain during cutting operations is 

essential to minimise friction with the guide 

bar!

1. Place the product on a stable, level surface
with the oil tank cap (26) facing upward. We
recommend laying a non-'ammable sheet under
the product.

2. Unscrew and remove the oil tank cap (26) (Fig.
13).

3. Fill suitable lubricant into the tank using an oil
funnel !tted with a !lter to avoid debris entering
the tank. Do not over!ll and leave approximately
5 mm of space between the top of the oil and the
inside edge of the tank to allow for expansion (Fig.

Chain lubrication
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14).

NOTE: Use motor oil SAE#10W-30 

all year round or SAE#30-#40 in 

summer and SAE#20 in winter.

NOTE: Towards the end of the 

season, it is advisable to put only 

as much lubricant in the tank as 

you need for each cut, so that it 

is completely used up before you 

store the product.

4. Wipe up spilled lubricant with a soft cloth and 
re!t the oil tank cap (26). Use the multitool (31) 
to tighten the cap (26) properly.

NOTE: Always dispose of lubricant, 

used oil and objects contaminated 

with them in accordance with local 

regulations.

Checking

NOTE: Perform the following test 

before operating your product.

This product is equipped with an automatic 

oiling system! The oiling system automatically 

delivers the proper amount of oil to the bar 

and chain!

Checking the lubrication requires starting the 

engine. Before checking, the product must be 

fully assembled and all instructions must have 

been read.

1. Make sure the guide bar (7) and the saw chain 
(6) are in place when you check the oil delivery.

2. Start the engine; keep it running at medium 
power and check if the chain oil is delivered as 
shown in the !gure (Fig. 15).

3. Adjust the chain oil 'ow turning the on the 
adjustment screw (25) of the oiler on the bottom 
of the product using the screwdriver (32) (Fig. 

16).

Fuel

WARNING! This product is not 

supplied with fuel-oil mixture in 

the engine! Before operating this 

product it is essential to !ll it with 

fuel-oil mixture!

This product is equipped with a 2-stroke engine, 
the fuel and oil tank are combined and it is 
essential to !ll a fuel-oil mixture before operating 
this product. Observe the technical speci!cations 
for suitable fuel and engine oil.

WARNING! Fuel and oil are highly 

in&ammable! Fumes will explode if 

lit! Ensure that there are no naked 

&ames around the product! Do not 

smoke while !lling fuel and oil!

1. Place the product on a stable, level surface 
with the fuel tank cap (27) facing upward. We 
recommend laying a non-'ammable sheet under 
the product.

2. Mix a regular-grade unleaded petrol and a 
quality engine oil for air cooled 2 stroke engines 
in a suitable container (Fig. 17).

NOTE: Use an anti-oxidant added 

quality oil expressly labelled for 

air-cooled 2 stroke engine use 

(JASO FC GRADE OIL or ISO EGC 

GRADE). Do not use BIA or TWC (2 

stroke water-cooling type) mixed 

oil. The recommended mixing ratio 

for petrol:oil is 40:1.

NOTE: Never mix fuel and oil 

directly in the tank of the product.

3. Unscrew and remove the fuel tank cap (27).

Fuel
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4. Fill correctly mixed fuel/oil into the tank using 
a fuel funnel !tted with a !lter to avoid debris 
entering the tank. Do not over!ll and leave 
approximately 5 mm of space between the top of 
the fuel and the inside edge of the tank to allow 
for expansion (Fig. 18).

5. Avoid spilling and over!lling the tanks.

NOTE: Fuel and oil deteriorate over 

time. It may be di$cult to start the 

engine if you use fuel which has 

been kept for more than 30 days. 

Towards the end of the season, it is advisable 

to put only as much fuel in the tank as 

you need for each use, since it should be 

completely used up before storing the 

product. Empty remaining fuel from the tank 

when storing the product for over 30 days

6. Wipe up spilled lubricant with a soft cloth and 
re!t the fuel tank cap (27). Use the multitool (31) 
to tighten the cap (27) properly (Fig. 19).

NOTE: Always dispose of fuel, used 

oil and objects contaminated with 

them in accordance with local 

regulations.

Operating controls 

Set up

Assemble

  Adjust

Add fuel 

  Add chain oil 

Cold start

Engage chain brake

  Set ignition switch to “I”

Press primer

Pull choke knob

     Pull recoil starter handle

Disengage chain brake

Press throttle lever and interlock

Run idle

 Operate

Warm start 

Engage chain brake

Operating controls 
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Set ignition switch to “I”

Pull recoil starter handle

Disengage chain brake

Press throttle lever and interlock Run idle

 Run idle

 Operate

Stopping

Release throttle lever and interlock

 Set ignition switch to “O”

Empty tanks 

Clean and maintain

 Store

WARNING! This quick start 

provides only a short overview of 

how to start and stop the product! 

For safe use it is essential to read 

the entire instruction manual 

before "rst use!

Intended use

This petrol chain saw SPS202610CS is designated 
with a power output of 0.9 kW.
The product is intended for cutting logs and 
limbs with a thickness of max. 210 mm.
 

WARNING! The product may be 

used for tree service* work by 

a professionally trained and 

experienced operator** having 

read and understood the safety 

requirements provided within 

this instruction manual using 

appropriate personal protective 

equipment (PPE)!

For tree service operations appropriate 

harnesses, ropes, strops, carabiners and other 

equipment for maintaining secure and safe 

working positions for both yourself and the 

saw are required!

It must not be used for cutting other materials, 
such as plastic, stone, metal, wood that contains 
foreign objects, or materials that are harmful to 
health. This product should not be used outside 
of domestic premises e.g. for cutting !rewood in 
forested areas.

The product may only be used with the guide 
bar/saw chain combination stated within these 
instructions. The use of other types or sizes is not 
allowed.

For safety reasons it is essential to read the entire 
instruction manual before !rst operation and to 
observe all the instructions therein.

Intended use
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This product is intended for private domestic use 
only, not for any commercial trade use. It must 
not be used for any purposes other than those 
described.

*A tree service chain saw is a specialised chain 
saw of limited mass designed for use by a trained 
operator for pruning and dismantling standing 
tree crowns

** A trained operator is a person who has the 
competence and knowledge in the use and 
hazards associated with using a chain saw (for 
tree service work) as well as the precautions to be 
taken to limit these hazards.

Primer

Press the primer (28) when starting the product 
with a cold engine. Do not press the primer for 
the warm start.

Recoil starter handle

The recoil starter handle (24) is positioned at the 
side of the engine.
 

WARNING! Never twist the starter 

cord around your hand! Only pull 

on the handle!

 

WARNING! Do not suddenly release 

the recoil starter handle! Allow 

the rope to return slowly and in a 

controlled manner each time it is 

pulled! Do not pull out the recoil 

starter beyond the red colour band 

at the end of the recoil starter!

Chain brake

The chain brake is a safety mechanism activated 
by the front hand guard (5). When kickback 
occurs, the saw chain stops immediately.

The chain brake in the disengaged position, the 
product can be operated (Fig. 20).

The chain brake in the engaged position, the saw 
chain is stopped as soon as the chain brake is 
activated (Fig. 21).

Chain brake test – manual chain brake

The following function check should be carried 
out before each use. The purpose of the chain 
brake testing is to reduce the possibility of injury 
due to kickback.

1. Start the product as described below.

2. Press the throttle interlock (2), then fully press 
the throttle trigger (3) with your index !nger and 
hold in this position.

3. While the engine is running, activate the chain 
brake by rolling your left hand forward against 
the front hand guard (5). Saw chain (6) and 
engine should stop immediately.
 

WARNING! If the saw chain and 

engine fail to stop when the chain 

brake is engaged, take the product 

to the nearest authorised dealer 

or service centre! Do not use the 

product if the chain brake is not in 

working properly!

WARNING! The front hand guard 

should not be used for starting 

and stopping the product during 

normal operation!

Chain brake test – non-manual chain brake

 
WARNING! When checking the 

operation of the non-manual chain 

brake, use a soft surface substance 

like wood to provide the impact so 

the saw chain is not damaged!

Primer

Recoil starter handle

Chain brake
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The non-manual chain brake stops the operation 
of the saw chain in such a manner that the 
kickback action produced at the end of the guide 
bar non-manually actuates the chain brake.

To make sure that the non-manual chain brake 
operates properly, proceed as follows:
1. Stop the engine of the product.
2. Operate the front and rear handles with hands
(grip them lightly), so that the guide bar may be
placed at the height of about 55 cm (Fig. 22).

3. Softly detach the left hand from the front
handle, and touch the end of the guide bar
against the wood or the like placed below so that
the product receives an impact (at this time the
rear handle should be gripped lightly with right
hand).

4. The impact is transferred to the brake lever,
which actuates the chain brake.

Chain speed

NOTE: Perform the following test 

before operating your product.

Start the product as described below and keep 
it in idle speed. The saw chain (6) must not move 
when the engine is running idle. 

WARNING! If the saw chain shows 

any signs of moving, stop the 

engine immediately! Wait for all 

moving parts to stop! Contact a 

quali"ed specialist to re-adjust 

idling speed!

General operation

1. Check the product, as well as accessories for
damage before each use. Do not use the product
if it is damaged or shows wear.

2. Double check that accessories and the guide
bar/saw chain are properly !xed.

3. Check the fuel and chain oil level, re!ll if
necessary.

4. Always hold the product by its handles. Keep
the handles dry and free from lubrication to
ensure safe support.

5. Ensure that the air vents are always
unobstructed and clear. Clean them if necessary
with a soft brush. Blocked air vents may lead to
overheating and damage the product.

6. Switch the product o" immediately if you
are disturbed while working by other people
entering the working area. Always let the product
come to complete stop before putting it down.

7. Do not overwork yourself. Take regular breaks
to ensure you can concentrate on the work and
have full control over the product.

WARNING! In some countries 

regulations de"ne at what time 

of the day and on what special 

days products are allowed to be 

used and what restrictions apply! 

Ask your community for detailed 

information and observe the 

regulations in order to preserve 

a peaceful neighbourhood and 

avoid committing administrative 

o#ences!

Cold start

1. Make sure the chain brake is engaged (see
above).

2. Ensure the saw chain (6) does not come into
contact with anything before starting the engine.

3. Set the ignition switch (4) to its “I” position (on
position) (Fig. 23).

4. Press the primer (28) until the bubble is
completely !lled with fuel (5-8 times). Pull the
choke knob (19) to the start position (closed

Chain speed

General operation

Cold start
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position) (Fig. 24). 

5. Hold the product securely to the ground. Place 
your left hand on the front handle (29) and hold 
the rear end of rear handle with your right knee. 
Then pull the starter handle (24) vigorously 3 to 4 
times. Do not start the engine while handling the 
product with one hand (Fig. 25). 

WARNING! Allow the rope to return 

slowly and in a controlled manner 

each time it is pulled! Do not pull 

out the recoil starter beyond the 

red colour band at the end of the 

recoil starter!

6. When you hear several strokes (the engine 
has ignited), squeeze the throttle interlock and 
throttle lever. Pull the starter handle again until 
the engine starts.

NOTE: When you squeeze the 

throttle interlock (2) and throttle 

trigger (4 ) the choke knob (19) will 

return to the operating position.

7. Disengage the chain brake.

8. Squeeze the throttle interlock and throttle 
trigger. The saw chain runs.

9. Let the product run in idle for 10 to 15 seconds 
to let it warm up.

10. Push the front hand guard (5) to check if the 
chain brake works properly. Then disengage the 
chain brake.

11. Grip the product with both hands, left hand 
holding the front handle (29) (do not hold the 
front hand guard) and the right hand holding the 
rear handle (1).

Warm start

1. Make sure the chain brake is engaged (see 
above). 

2. Ensure the saw chain (6) does not come into 
contact with anything before starting the engine.

3. Set the ignition switch (4) to its “I” position (on 
position) (Fig. 26).

4. Leave the choke knob (19) in its opened 
position and do not prime (Fig. 27).

5. Hold the product securely to the ground. Place 
your left hand on the front handle (29) and hold 
the rear end of rear handle with your right knee. 
Then pull the starter handle (24) vigorously 3 to 4 
times. Do not start the engine while handling the 
product with one hand (Fig. 28). 

WARNING! Allow the rope to return 

slowly and in a controlled manner 

each time it is pulled! Do not pull 

out the recoil starter beyond the 

red colour band at the end of the 

recoil starter!

6. When you hear several strokes (the engine 
has ignited), squeeze the throttle interlock and 
throttle lever. Pull the starter handle again until 
the engine starts.

NOTE: When you squeeze the 

throttle interlock (2) and throttle 

trigger (3) the choke knob (19) will 

return to the operating position.

7. Disengage the chain brake.

8. Squeeze the throttle interlock and throttle 
trigger. The saw chain runs.

9. Let the product run in idle for 10 to 15 seconds 
to let it warm up.

10. Push the front hand guard (5) to check if the 
chain brake works properly. Then disengage the 
chain brake.

11. Grip the product with both hands, left hand 

position) (Fig. 24). 
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holding the front handle (29) (do not hold the 
front hand guard) and the right hand holding the 
rear handle (1).

Stopping

1. Release the throttle trigger (3) and let the 
product run in idle for a while.

2. Set the ignition switch (4) to its lower position 
“O” (o" position) (Fig. 29).

WARNING! The product will 

continue to work for some time 

even after the engine has been 

switched o#! Wait until it comes to 

a complete stop before you put the 

product down!

Basic operating / cutting procedure

1. To become pro!cient attend a recognised chain 
saw training course to learn how to operate chain 
saws safely and e"ectively. Familiarise yourself 
with all the controls and switches. Practise all 
movements with the product switched o". 

2. Always hold the product !rmly with both 
hands. Front handle (29) with the left hand and 
rear handle (1) with the right hand. Fully grip 
both handles at all times during operation. Never 
operate the product using only one hand.

3. Only use the product with a secure stance. 
Hold the product at the right-hand side of your 
body (Fig. 30).
 
4. Check the proper lubrication as described 
in section “Before you start - Chain lubrication” 
before performing any cut.

5. Ensure the saw chain (6) is running at full 
speed before it makes contact with the wood. 
Use the spiked bumper to secure the product 
onto the wood before starting to cut and use it as 
a leverage point while cutting (Fig. 31).

6. Reset the spiked bumper at a low point when 
cutting thicker logs by pulling the product 
slightly backwards until the gripping teeth 
release, and reposition at lower level to continue 
sawing. Do not remove the product completely 
from the wood.

7. Do not force the saw chain while cutting, let 
the chain do the work, using the gripping teeth 
to apply minimal leverage pressure.

8. Do not operate the product with arms fully 
extended or attempt to saw areas which are 
di#cult to reach, or on a ladder. Never use the 
product above shoulder height (Fig. 32).

9. Optimum sawing is achieved if the chain speed 
remains constant during cutting.

10. Be careful when reaching the end of the 
cut. The weight of the product may change 
unexpectedly as it cuts free from the wood. This 
can cause accidents to the legs and feet. Always 
remove the product from a wood cut while the 
product is running.

11. Check that the oil feed to the chain is 
operating correctly; run the chain saw at medium 
speed and ensure that the chain has received a 
consistent coating of oil.

Kickback

 
WARNING! Beware of kickback! 

Kickback can lead to dangerous 

loss of control of the product and 

result in serious or fatal injury to 

the operator or anyone standing 

close by! Always be alert because 

rotational kickback and pinch 

kickback are major product 

operational dangers and the 

leading cause of most accidents!!

Kickback may occur if the nose or tip of the guide 
bar touches an object, or if wood pinches the saw 
chain in the cut.

Basic operating / cutting procedure

Kickback
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In some cases, contact with the tip of the guide 
bar (7) may cause a lightning-fast reverse reaction, 
kicking the guide bar up and back toward the 
operator (Figs. 33 - 35).

1. Pinching the saw chain (6) along the bottom 
of the guide bar (7) may pull the product forward 
away from the operator (“skating”) (Fig. 36).

2. Pinching the saw chain (6) along the top of 
the guide bar (7) may push the guide bar rapidly 
back toward the operator (“bouncing”) (Fig. 37). 

3. Any of these reactions may cause losing control 
of the product, which could result in serious 
personal injury or even death.

4. With a basic understanding of ‘kickback’, the 
element of surprise can be reduced or eliminated. 
Sudden surprise contributes to the majority of 
accidents.

5. Keep a good !rm grip on the product with 
both hands, the right hand on the rear handle (1) 
and the left hand on the front handle (29), when 
the engine is running. Maintain a !rm grip with 
your thumbs and !ngers encircling the handles. 
A !rm grip will help you reduce ‘kickback’ and 
maintain control of the product.

6. You should carefully read all safety warnings 
and user instructions before attempting to 
operate this product.

To avoid kickback:

• Saw with guide bar at a $at angle.
• Never work with a loose, widely stretched or the 
heavily worn out chain.
• Ensure chain is sharpened correctly.
• Never saw above shoulder height.
• Never work with the tip of the guide bar.
• Always hold the product !rmly with both hands.
• Always use a low kickback chain.
• Apply the metal gripping teeth for leverage.
• Ensure correct chain tension.
• Do only cut with the engine at high speeds.

• Do not let the nose of the guide bar contact a 
log, branch, or any other obstruction which could 
be hit while you are operating the product.
• Follow manufacturer’s sharpening and 
maintenance instructions for the saw chain.
• Only use replacement guide bars and saw chains 
speci!ed by the manufacturer or equivalent 
replacements.
 

WARNING! Most ‘kickback’ 

accidents happen during limbing! 

Pay close attention to the position 

of the ‘kickback’ zone of the bar 

when you are ‘limbing’ branches 

that are under tension.

Felling a tree

1. When bucking and felling operations are being 
performed by two or more persons at the same 
time, the felling operations should be separated 
from the bucking operation by a distance of at 
least twice the height of the tree being felled. 
Trees should not be felled in a manner that 
would endanger any person, strike any utility line 
or cause any property damage. If the tree does 
make contact with any utility line, the company 
should be noti!ed immediately. 

2. The product operator should keep on the 
uphill side of the terrain as the tree is likely to roll 
or slide downhill after it is felled.

3. An escape path should be planned and cleared 
as necessary before cuts are started. The escape 
path should extend back and diagonally to the 
rear of the expected line of fall (Fig. 38).

4. Before felling is started, consider the natural 
lean of the tree, the location of larger branches 
and the wind direction to judge which way the 
tree will fall.

5. Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples 
and wire from the tree.

Felling a tree
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Notching undercut

Make the notch (Fig. 39, B) 1/3 the diameter of 
the tree, perpendicular to the direction of falls 
(Fig. 39). Make the lower horizontal notching 
cut !rst. This will help to avoid pinching either 
the saw chain or the guide bar when the second 
notch is being made.

Felling back cut

1. Make the felling back cut (Fig. 39, A) at least
50 mm higher than the horizontal notching cut
(Fig. 39). Keep the felling back cut parallel to the
horizontal notching cut. Make the felling back
cut so enough wood is left to act as a hinge.
The hinge (Fig. 39, C) wood keeps the tree from
twisting and falling in the wrong direction. Do
not cut through the hinge.

2. As the felling gets close to the hinge, the tree
should begin to fall. If there is any chance that
the tree may not fall in desired direction or it may
rock back and bind the saw chain, stop cutting
before the felling back cut is complete and use
wedges of wood, plastic or aluminium to open
the cut and drop the tree along the desired line
of fall.

3. When the tree begins to fall remove the
product from the cut, stop the engine, put the
product down, then use the retreat path planned.
Be alert for overhead limbs falling and watch
your footing.

Limbing and pruning

Limbing is removing the branches from a fallen 
tree. When limbing leave larger lower limbs to 
support the log o" the ground. Remove the small 
limbs in one cut (Fig. 40). Branches under tension 
should be cut from the bottom up to avoid 
binding the product.

WARNING! Never climb into a tree 

to limb or prune! Do not stand 

on ladders, platforms, logs, or in 

any position which may cause you 

to lose the balance or control of 

the saw! When pruning trees, it is 

important not to make the $ush cut 

next to main limp or trunk until you 

have cut o# the limb further out to 

reduce the weight! This prevents 

stripping the bark from the main 

member!

WARNING! If the limbs to be 

pruned are above chest height, 

hire a professional to perform the 

pruning!

Cutting spring poles

A spring pole is any log, branch, rooted stump, 
or sapling which is bent under tension by other 
wood so that it springs back if the wood holding 
it is cut or removed.

On a fallen tree, a rooted stump has a high 
potential of springing back to the upright 
position during the bucking cut to separate the 
log from the stump.

Watch out for spring poles, they are dangerous.

Bucking a log

Bucking is cutting a log into lengths. It is 
important to make sure your footing is !rm and 
your weight is evenly distributed on both feet. 

When possible, the log should be raised and 
supported by the use of limbs, logs or chocks.

1. Follow the simple directions for easy cutting.
When the log is supported along its entire length
(Fig. 41), it is cut from the top (overbuck).

2. When the log is supported on one end (Fig.
42), cut 1/3 the diameter from the underside
(underbuck). Then make the !nished cut by
overbucking to meet the !rst cut.

Cutting spring poles

Bucking a log
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3. When the log is supported on both ends (Fig. 
43), cut 1/3 the diameter from the top (overbuck). 
Then make the !nished cut by underbucking the 
lower 2/3 to meet the !rst cut.

4. When bucking on a slope always stand on 
the uphill side of the log (Fig. 44). When “cutting 
through”, to maintain complete control release 
the cutting pressure near the end of the cut 
without relaxing your grip on the product 
handles. Don’t let the chain contact the ground. 
After completing the cut, wait for the saw chain 
to stop before you move the product. Always 
stop the engine before moving from tree to tree.

5. Support small logs on a sawing stand or 
another log while bucking (Fig. 45).

6. If the wood diameter is large enough for you 
to insert a soft bucking wedge without touching 
the chain, you should use the wedge to hold the 
cut open to prevent pinching (Fig. 46).

Working with tree service chain saws 

from rope and harness
 

WARNING! The following 

operation may only be performed 

by professionally trained and 

experienced operators! The 

instructions present only a basic 

overview of rules and precautions 

to be observed when using the 

product as a train/service chain 

saw! They may therefore not be 

used as solely training material or 

displacement of an o%cial training 

course!

Overview

The following instructions set out working 
practices aimed at reducing the risk of injury 
from tree service chain saws when working at 
height from a rope and harness. While it may 
form the basis of guidance and training literature, 

it should not be regarded as a substitute for 
formal training. The given instructions are only an 
example of best working practice. National laws 
and regulations should always be followed.

The following instructions include

• general requirements that should be met before 
using a tree service chain saw for work at height 
from a rope and harness,
• preparations for using a tree service chain saw 
from a rope and harness, and

• use of a tree service chain saw for pruning and 
dismantling, including secure work positioning 
for two-handed use, starting the chain saw, 
cutting with the chain saw, restrictions on one-
handed use and freeing a trapped saw.
These instructions do not deal with techniques 
to control sections of branches and stems cut by 
the saw.

General requirements

Never work alone when operating this product 
at height from a rope and harness. Have a 
ground worker trained in appropriate emergency 
procedures to assist you.

Only use this product for tree service when 
you are trained in general safe climbing and 
work positioning techniques and are properly 
equipped with harnesses, ropes, strops, 
carabiners and other equipment for maintaining 
secure and safe working positions for both 
yourself and the product.

Preparing to use the saw in the tree

The chain saw should be checked, fuelled, started 
and warmed up by the ground worker and then 
switched o" before it is sent up to the operator in 
the tree.

The chain saw should be !tted with a suitable 
strop for attachment to the operator’s harness 
(Fig. 47):

Working with tree service chain saws 

from rope and harness
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1. secure the strop around the attachment point 
on the rear of the saw,

2. provide suitable carabiners to allow indirect (i.e. 
via the strop) and direct attachment (i.e. at the 
attachment point on the saw) of the saw to the 
operator’s harness,

3. ensure the saw is securely attached when it is 
being sent up to the operator,

4. ensure the saw is secured to the harness before 
it is disconnected from the means of ascent.

The ability to directly attach the saw to the 
harness reduces the risk of damage to equipment 
when moving around the tree. Always switch 
the saw o" when it is directly attached to the 
harness.

The saw should only be attached to the 
recommended attachment points on the harness. 
These may be at mid-point (front or rear) or at 
the sides. Where possible, attach the saw to the 
centre rear mid-point to keep it clear of climbing 
lines and to support its weight centrally down 
the operator’s spine (Fig. 48).

When moving the saw from any one attachment 
point to another, operators should ensure it is 
secured in the new position before releasing it 
from the previous attachment point.

Using the chain saw in the tree

An analysis of accidents with these saws during 
tree service operations shows the primary cause 
as being inappropriate one-handed use of the 
saw. In the vast majority of accidents, operators 
fail to adopt a secure work position that allows 
them to hold both handles of the saw. This results 
in an increased risk of injury due to

• not having a !rm grip on the saw if it kicks back,

• a lack of control of the saw, such that it is more 
likely to come into contact with climbing lines 

and the operator’s body (particularly the left 
hand and arm), and

• loss of control owing to an insecure work 
position and resulting in contact with the saw 
(unexpected movement during operation of the 
saw).

Securing the work position for two-handed use
In order to allow the saw to be held with both 
hands, as a general rule operators should aim for 
a secure work position in which they operate the 
saw at

• hip level, when cutting horizontal sections, and

• solar plexus level, when cutting vertical sections.
Where the operator is working close into vertical 
stems with low lateral forces on the work position, 
then a good footing could be all that is needed 
to maintain a secure work position. However, 
as operators move away from the stem, they 
will need to take steps to remove or counteract 
the increasing lateral forces by, for example, a 
redirect of the main line via a supplementary 
anchor point or use of an adjustable strop direct 
from the harness to a supplementary anchor 
point (Fig. 49).

Gaining a good footing at the working position 
can be assisted by the use of a temporary foot 
stirrup created from an endless sling (Fig. 50).

Starting the saw in the tree

When starting the saw in the tree, the operator 
should

1. apply the chain brake before starting:

2. hold the saw on either the left or right of the 
body when starting,

• on the left side, hold the saw with the left hand 
on the front handle and thrust the saw away from 
the body while holding the pull starter cord in 
the right hand, or
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• on the right side, hold the saw with the right 
hand on either handle and thrust the saw away 
from the body while holding the pull starter cord 
in the left hand.

The chain brake should always be engaged 
before lowering a running saw onto its strop.
Operators should always check that the saw has 
su#cient fuel before undertaking critical cuts.

One-handed use of the chain saw

 
WARNING! Do not use tree service 

chain saws one-handed when work 

position is unstable or in preference 

to a handsaw when cutting small 

diameter wood at the branch tips!

Only use the product one-handed where

• your cannot gain a work position enabling two-
handed use, and

• your need to support your working position 
with one hand, and

• the product is being used at full stretch, at right 
angles to and out of line with your body (Fig. 51).

Never

• cut with the kickback zone at the tip of the 
chain saw guide bar,

• “hold and cut” sections, or

• attempt to catch falling sections.

Freeing a trapped saw

It the saw becomes trapped during cutting

• switch o" the product and attach it securely to 
the tree inboard (i.e. towards the trunk side) of 
the cut or to a separate tool line,

• pull the product from the kerf whilst lifting the 

branch as necessary,

• if necessary, use a handsaw or second chain 
saw to release the trapped product by cutting a 
minimum of 30 cm away from the trapped one.
Whether a handsaw or a chain saw is used to free 
a trapped saw, the release cuts should always be 
outboard (toward the tips of the branch), in order 
to prevent the saw being taken with the section 
and further complicating the situation.

After use

1. Switch the product o", disconnect the spark 
plug connector and let it cool down.

2. Check, clean and store the product as 
described below.

Care and maintenance

The golden rules for care

 

WARNING! Always switch the product 

o#, disconnect the spark plug 

connector and let the product cool 

down before performing inspection, 

maintenance and cleaning work!

1. Keep the product clean. Remove debris from it 
after each use and before storage.

2. Regular and proper cleaning will help ensure 
safe use and prolong the life of the product.

3. Inspect the product before each use for worn 
and damaged parts. Do not operate it if you !nd 
broken and worn parts.
 

WARNING! Only perform repairs 

and maintenance work according to 

these instructions! All further works 

must be performed by a quali"ed 

specialist! 

Care and maintenance
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General cleaning

1. Clean the product with a slightly damp cloth 
and mild soap. Use a brush for areas that are hard 
to reach.

2. In particular clean the air vents (18) after every 
use with a cloth and brush.

3. Remove stubborn dirt with high pressure air 
(max. 3 bar).

NOTE: Do not use chemical, alkaline, 

abrasive or other aggressive 

detergents or disinfectants to 

clean this product as they might be 

harmful to its surfaces.

4. Check for worn or damaged parts. Replace 
worn parts as necessary or contact an authorised 
service centre for repair before using the product 
again.

General cleaning
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Maintenance table

Part To do Before/after 

each use

10 

hours

25 hours 50 hours / 

half year

100 hours 

/ once a 

year
Cylinder !ns clean x
Air !lter clean x
Spark plug check x
Spark plug clean x
Spark plug replace whenever necessary
Air !lter check x
Air !lter clean x
Air !lter replace whenever necessary
Fuel !lter check x
Fuel !lter clean x
Fuel !lter replace whenever necessary
Saw chain check x
Saw chain lubricate x
Saw chain clean x
Saw chain replace whenever necessary

Spare parts

The following parts of this product may be replaced by the consumer. Spare parts are available at an 
authorized dealer or through our customer service.

Description Model no.
Spark plug L7T/NHSP LD; RCJ7Y/Champion, L7TC/CDK, L8RTF/NHSP LD, 

BM6A/Torch
Saw chain/guide bar 91P040X (Oregon)
Chain catcher 6T X 9.525mm

Maintenance table

Spare parts
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Chain catcher

Replace a damaged or worn chain catcher with a 
new one of the same type.

1. Loosen the screw (Fig. 52, A) and remove it
together with the chain catcher (13).

2. Fix a new chain catcher to the product.

Sprocket wheel

NOTE: It is not necessary to remove the saw 
chain (6) to lubricate the sprocket. Lubrication 
can be done on the job.

1. Clean the sprocket wheel (8).

2. Using a disposable lube gun, insert the needle
nose into the lubrication hole (Fig. 53, A) and
inject grease until it appears at the outside edge
of the sprocket (Fig. 53).

3. Make sure that the chain brake is disengaged.
Rotate the saw chain (6) by hand. Repeat the
lubrication procedure until the entire sprocket
has been greased.

Guide bar and saw chain maintenance

Most guide bar problems can be prevented 
merely by keeping the product well maintained. 
Incorrect !ling and non-standard cutter and 
depth gauge settings are the causes of most 
guide bar problems, primarily resulting in uneven 
bar wear. As the bar wears unevenly, the rails 
widen, which may cause the chain to clatter 
and make it di#cult to complete straight cuts. 
If the guide bar is insu#ciently lubricated and 
the product is operated with a saw chain which 
is too tight, this will contribute to rapid bar 
wear. To help minimise bar wear, maintenance 
of the guide bar as well as the saw chain is 
recommended.

1. Disassemble the guide bar and saw chain in

reversed order from assembly.
2. Check the oiling port (12) for clogging and
clean if necessary to ensure proper lubrication of
the guide bar and saw chain during operation.
Use a soft wire small enough to insert into the oil
discharge hole (Fig. 54).

NOTE: The condition of the oil 

passages can be easily checked. If 

the passages are clear, the chain 

will automatically give o# a spray 

of oil within seconds of the product 

starting. Your product is equipped 

with an automatic oiling system.

3. Check the drive sprocket. If it is worn or
damaged due to strain, have it replaced by an
authorised service agent.

4. Clear residue from the rails on the guide bar
(7) using a screwdriver, putty knife, wire brush or
other similar tool. This will keep the oil passages
open to provide proper lubrication to the bar (7)
and saw chain (6) (Fig. 55).

5. Check the guide bar ‘rail’ for wear: Hold a ruler
(straight edge) against the side of the guide bar
and ‘cutter side plates’. If there is a gap between
the ruler and guide bar the guide bar ‘rail’ is
normal. If there is no gap (ruler $ush against the
side of the guide bar) the guide bar ‘rail’ is worn
and needs to be replaced with a new one of the
same type (Fig. 56).

6. Turn the guide bar 180° to allow even wear,
thereby extending the life span of the guide bar
(7).

7. Check the saw chain for possible wear and
damages. Replace it with a new one if required.
Experienced user can sharpen a dull saw chain
(see section “Saw chain sharpening” below).

8. Re!t the saw chain (6) and the guide bar (7) as
described under “Assembly”.

Chain catcher

Sprocket wheel

Guide bar and saw chain maintenance
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Saw chain sharpening

NOTE: Never saw with a blunt chain. 

The saw chain is blunt if you have to 

push the product into the tree and 

the chips are very small. 

1. Have the saw chain (6) sharpened 
professionally at an authorised service centre 
or sharpen the chain yourself by using a proper 
sharpening kit. Also observe the sharpening 
instructions supplied with the sharpening kit.
 

WARNING! Only sharpen the saw 

chain yourself if you are trained and 

have experience! Use proper tools 

to sharpen the saw chain!

2. The height di"erence between the tooth and 
the ridge is the cutting depth. When sharpening 
the saw chain (6) you have to consider the 
following points (Fig. 57).
- File angle
- Cutting angle
- File position
- Diameter of round !le
- File depth

3. To sharpen the chain proceed as follows:
- Use protective gloves.
- Ensure the chain is correctly tensioned.
- Engage the chain brake to lock the chain on the 
bar.

4. Use the chain !le, whose diameter is 1.1 times 
the cutting tooth depth. Make sure 20 % of the 
!le diameter is above the cutter’s top plate.

NOTE: A "le guide is available from 

most reputable tool merchants and 

is the easiest way to hold the "le at 

the correct position.

5. File at an angle perpendicular to the bar, and at 
an angle of 25° to the direction of travel (Fig. 58).

6. File each tooth from the inside towards outside 

only. File one side of the chain !rst than turn the 
saw around and repeat the process.

7. Sharpen each tooth equally by using the same 
number of strokes.

8. Keep all cutter lengths equal. Check the safety 
depth gauge height every 5 sharpenings. If the 
depth gauges are also trimmed it is essential that 
the original pro!le be restored.

9. Use a depth gauge measuring instrument to 
check the height of the depth gauge. Depth 
gauge measuring jigs are available from most 
reputable tool merchants (Fig. 59).

Air "lter

Inspect the air !lter (21) regularly. Clean or 
replace it with a new one if necessary.

1. Loosen the !xation screw (20a) and remove the 
air !lter cover (20) (Fig. 60).

2. Remove the air !lter (21) (Fig. 60).

3. Tap the !lter (21) on a stable surface to remove 
dust. Use compressed air (max. 3 bar) to remove 
stubborn dust.

4. Re!t the !lter, attach the !xation cover and 
air !lter cover (20) and secure it with the !xation 
screw (20a).

Spark plug

Inspect the spark plug every 25 hours or prior to 
long-term storage over 30 days if the use has not 
been this high. Clean or replace with a new spark 
plug if necessary.

1. Remove the air !lter cover (20) as described. 
Disconnect the spark plug connector (23) (Fig. 
61). 

2. Use the multitool (31) to loosen and remove 
the spark plug (Fig. 62). 

Air "lter

Spark plug
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3. Check the spark plug for damage and wear. The 
colour of the electrode should be light-brown 
coloured.

4. Remove debris from the electrode with a 
soft wired brush; avoid heavy cleaning of the 
electrode.

5. Dry the spark plug with a soft cloth if it is wet 
from fuel.

6. Check the spark plug gap. It should be 0.6 – 0.7 
mm (Fig. 63).

7. Replace with a new spark plug if either the 
electrode or the insulation is damaged.

8. When replacing the spark plug, !rst screw it 
in hand tight and then lightly tighten it with the 
multitool (31).
 

WARNING! Do not over-tighten the 

spark plug to avoid any damage!

9. Attach the air !lter cover (20) and secure it with 
the !xation screw (20a).

Fuel tank

1. Empty the fuel tank when storing the product 
over 30 days to prevent the fuel deteriorating.

2. Unscrew and remove the fuel tank cap (27) and 
use a proper fuel pump to empty the fuel into a 
suitable container.

Fuel "lter

The fuel tank of this product is !tted with a !lter 
located at the free end of the fuel pipe. If it be 
necessary to clean or replace the fuel !lter, please 
contact an authorised service centre or a similarly 
quali!ed person.

Carburettor

The carburettor is pre-set by the manufacturer. 
Should it be necessary to make any changes 
please contact an authorised service centre or 
a similarly quali!ed person. Do not attempt to 
make any adjustments by yourself.

Silencer

If it be necessary to modify or replace the silencer, 
please contact an authorised service centre or a 
similarly quali!ed person.

Repair

This product does not contain any parts that 
can be repaired by the consumer. Contact an 
authorised service centre or a similarly quali!ed 
person to have it checked and repaired.

Storage

1. Clean the product as described above.

2. Attach transportation guards, if applicable.

3. Store the product and its accessories in a dry, 
frost-free, well-ventilated place.

4. Always store the product in a place that 
is inaccessible to children. The ideal storage 
temperature is between 10 and 30°C. 

5. Store the product in its bag or cover it with a 
suitable cloth to protect it against dust.

6. Empty the tank(s) if you are not going to use 
the product for an extended period of time (more 
than 3 months) and before storing it for the 
winter.

Transportation

1. Switch the product o" and disconnect the 
spark plug connector before transporting it 

Fuel tank

Fuel "lter

Carburettor

Silencer

Repair

Storage

Transportation
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anywhere.

2. Attach transportation guards, if applicable.

3. Always carry the product by its handle. You can 
also use the bag for transportation.

4. Protect the product from any heavy impact 
or strong vibrations which may occur during 
transportation in vehicles.

5. Secure the product to prevent it from slipping 
or falling over, loss of fuel, damage and injury.

Problem Possible cause Solution
1. Engine does not start 1.1. Not enough fuel in fuel 

tank
1.1. Add fuel

1.2. Primer has been not 
pressed at cold start

1.2. Press the primer and 
restart

1.3. Primer has been pressed 
at warm start

1.3. Dry spark plug

1.4. Spark plug is wet 1.4. Dry spark plug
1.5. Spark plug is damaged 1.5. Replace spark plug
1.6. Spark plug connector lose 1.6. Attach properly

2. Engine stops 2.1. Not enough fuel in fuel 
tank

2.1. Add fuel

2.2. Cutting device is blocked 2.2. Remove blockage
3. Unsatisfactory cutting 
performance

1.1 Saw chain not tensioned 
properly

1.1 Tension properly

1.2 Blunt saw chain 1.2 Sharpen or replace the 
saw chain

4. Excessive vibration/noise 
or exhaust

4.1. Saw chain is dull/damaged 4.1. Replace with a new one
4.2. Bolts/nuts are loosen 4.2. Tighten bolts/nuts
4.3. Petrol/oil is incorrect 4.3. Empty out unused petrol/

oil and re!ll with the 
correct petrol/oil

Trouble shooting

Suspected malfunctions are often due to causes 
that the users can !x themselves. Therefore check 
the product using this section. In most cases the 
problem can be solved quickly.
 

WARNING! Only perform the steps 

described within these instructions! All further 
inspection, maintenance and repair work must 
be performed by an authorised service centre or 
a similarly quali!ed specialist if you cannot solve 
the problem yourself!

Trouble shooting
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Recycling and disposal

1. Waste products should not be disposed of with
household waste. Please recycle where facilities
exist. Check with your Local Authority or local
store for recycling advice.

2. Petrol, oil, used oil, mixtures of oil and petrol
and objects contaminated with oil, e.g. cleaning
cloths; do not belong with household waste.
Dispose of oil-contaminated items in accordance
with the local guidelines and hand them in at
recycling centres.

3. The product comes in a packaging that
protects it against transportation damage. Keep
hold of the packaging until you are sure that all
the parts have been delivered and the product
is functioning properly. Recycle the packaging
afterwards.

Recycling and disposal
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Το προϊόν σας

1. Πίσω λαβή
2. Ασφάλεια γκαζιού
3. Διακόπτης γκαζιού
4. Διακόπτης ανάφλεξης
5. Προστασία μπροστινής λαβής (Φρένο)
6. Αλυσίδα
7. Λάμα
8. Γρανάζι λάμας
9. Δαγκάνα
10. Παξιμάδι
11. Βίδα
12. Αντλία λαδιού
13. Οδηγός αλυσίδας
14. Καμπάνα
15. Συμπλέκτης
16. Ρεγουλατόρος
a. Πύρος ρεγουλατόρου
17. Κάλυμμα
18. Εγκοπές εξαερισμού
19. Τσοκ
20. Κάλυμμα φίλτρου αέρος
a. Βίδα φίλτρου
21. Φίλτρο αέρος
22. Σημείο πρόσδεσης
23. Μπουζί
24. Λαβή χειρόμιζας
25. Βίδα ρύθμισης
26. Τάπα ρεζερβουάρ λαδιού αλυσίδας
27. Τάπα ρεζερβουάρ
28. Φούσκα
29. Μπροστινή λαβή
30. Κάλυμμα λάμας
31. Εργαλείο ρύθμισης
32. Λίμα αλυσίδας
33. Κατσαβίδι
34. Δοχείο μίξης
35. Διακόπτης ανάφλεξης
36. Ασφάλεια γκαζιού
37. τσοκ
38. Διακόπτης γκαζιού
40. Αντλία και βίδα ρύθμισης για λίπανση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικά

Διαστάσεις:                   320 x 240 x 240 mm
Βάρος (Χωρίς λάμα και αλυσίδα, με άδεια 
ρεζερβουάρ):                                              3.2 kg
Βάρος(Μέ λάμα και αλυσίδα, με άδεια 
ρεζερβουάρ):                            Περίπου. 3.7 kg
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου: 
                                                                        230 cm3 (ml)
Τύπος βενζίνης:              #97 αμόλυβδη βενζίνη 
Τύπος λαδιού μοτέρ:           Λάδι 2χρόνου κινητήρα
Αναλογία μίξης: βενζίνη /λάδι                             40:1
Χωρητικότητα λαδιού αλυσίδας:         160 cm3 (ml)

Μοτέρ

Μοντέλο:                                                        SPS1E34F2
Τύπος:                                    αερόψυκτος 2χρονος
Κυβισμός:                                                             25.4 cm3
Μέγιστη ισχύς (Σύμφωνα με το ISO 7293)    0.9 kW
Στροφές ρελαντί:                         3000 ± 300 min-1 
Στροφές                                                      11000 min-1

Κατανάλωση καυσίμου (σύμφωνα με το  ISO 
7293) σε μέγιστη λειτουργία κινητήρα: 0.5 kg/h
Ειδική κατανάλωση καυσίμου (σύμφωνα με το 
ISO 7293) σε μέγιστη λειτουργία κινητήρα: 
                                                                           550 g/kWh
Μπουζί                                                                  L8RTF
Κενό μπουζί:                                    0.6-0.7 mm
Λάμα και αλυσίδα
Τύπος αλυσίδα                       91P040X, Oregon
Τύπος λάμα                100SDEA041, Oregon
Μήκος κοπής                                    21 cm (10”)
Βήμα αλυσίδας                      9.525 mm (0.375”)
Chain gauge                           1.27 mm (0.05”)
Γρανάζι αλυσίδας                 6 δόντια x 9.525 mm
Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας                        21 m/s
Τιμές θορύβου
Πίεση θορύβου, LpA                                   98.26 dB(A)
Αβεβαιότητα K:                                        2.5 dB(A)
Μετρημένο επίπεδο θορύβου LWA       110.92 dB(A)
Αβεβαιότητα K:                                        2.5 dB(A)
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου LWA:             114 dB(A)

Τιμές κραδασμών
Μπροστινή λαβή, afront hv,eq      max. 6.950 m/s2

Το προϊόν σας Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Πίσω λαβή, arear hv,eq       max. 8.461 m/s2
Αβεβαιότητα K                                          1.5 m/s2

Οι τιμές θορύβου έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το 
τεστ θορύβου που δόθηκε στο EN ISO 11681-2, 
χρησιμοποιώντας το στάνταρ ISO 22868.
Το επίπεδο θορύβου μπορεί να υπερβεί το 80 
dB(A) και είναι απαραίτητη η χρήση ωτοασπίδων.
Οι τιμές των κραδασμών έχουν μετρηθεί 
σύμφωνα με το τεστ (σύμφωνα με το EN ISO 
11681-2, χρησιμοποιώντας το στάνταρ ISO 
22867) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο. 
Οι τιμές των κραδασμών μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για την αρχική αξιολόγηση της 
έκθεσης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανάλογα με την πραγματική 

χρήση το προϊόντος οι τιμές κραδασμών 

μπορεί να διαφέρουν από τις αναγραφόμενες! 

Υιοθετήστε τις κατάλληλες προφυλάξεις για 

να προστατεύσετε τον εαυτό σας από την 

έκθεση στους κραδασμούς! Λάβετε υπόψιν 

σας όλη την διαδικασία της εργασίας όπως 

επίσης και τα διαλείμματα!

Κατάλληλα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, η τακτική συντήρηση και η φροντίδα 

των προϊόντων και εφαρμογή εργαλείων, 

κρατώντας τα χέρια ζεστά, περιοδικές 

διακοπές και σωστός σχεδιασμός των 

μεθόδων εργασίας!

Σύμβολα

Στο μηχάνημα, το ταμπελάκι και στις οδηγίες θα 
βρείτε μεταξύ άλλων και τα παρακάτω σύμβολα 
και συντομογραφίες. Εξοικειωθείτε μαζί τους για 
την αποφυγή τραυματισμών και υλικών ζημιών  .

kW
cm³
min

-1

mm
kg
dB(A)
m/s²
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Προειδοποιήσεις ασφαλείας

1. Το προϊόν δεν είναι για χρήση από παιδιά ή

άτομα που δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας

του.

2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν

παίζουν με το μηχάνημα.

Προσοχή! Το πριόνι είναι ειδικά σχεδιασμένο 

για την κοπή δέντρων. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που 

γνωρίζουν καλά την λειτουργία του. 

Λειτουργείστε το μηχάνημα μόνο κρατώντας 

το και με τα δυο χέρια. 

Προειδοποιήσεις ασφαλείας αλυσοπρίονου 

βενζίνης

1. Το προϊόν είναι επικίνδυνο εάν δεν

χρησιμοποιηθεί σωστά και μπορεί να προκαλέσει

σοβαρούς τραυματισμούς.

2. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά.

Όταν χρησιμοποιείτε βενζινοκίνητα προϊόντα

ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας για

να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή υλικής

ζημιάς.

3. Το μηχάνημα θα πρέπει να λειτουργείται μόνο

από εκείνους που έχουν διαβάσει και κατανοήσει

τις οδηγίες χρήσης. Τοπικοί κανονισμοί μπορεί να

περιορίσουν την ηλικία του χρήστη.

4. Κρατήστε κατοικίδια, παιδιά και άλλα άτομα

μακριά από τον χώρο εργασίας.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες λίπανσης,

τεντώματος αλυσίδας και αλλαγής εξαρτημάτων.

Η ακατάλληλη λίπανση ή τέντωμα αλυσίδας

μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο της αλυσίδας,

που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

6. Η λειτουργία του μηχανήματος σε κλειστό χώρο

χωρίς καλή εξαέρωση μπορεί να προκαλέσει

δυσκολία στην αναπνοή η δηλητηρίαση

μονοξειδίου του άνθρακα. Το μηχάνημα είναι

μόνο για εξωτερική χρήση. 

7. Προσέξτε όταν λειτουργείτε το μηχάνημα

σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μη το

χρησιμοποιείτε στην βροχή.

8. Φορέστε μάσκα προσώπου και σκόνης. Η

χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να παράγει

καυσαέρια, αναθυμιάσεις λαδιού και σκόνη που

προκαλούν προβλήματα στην αναπνοή.

9. Φορέστε πάντα υποδήματα, ρούχα, γυαλιά και

γάντια προστασίας όπως επίσης και ωτοασπίδες

και κράνος προστασίας.

10. Ελέγξτε καλά το μηχάνημα πριν από κάθε

χρήση.

11. Μην προσπαθήσετε να εκτελέσετε μια

εργασία την οποία δεν γνωρίζετε.

12. Μην αφήνετε άλλα άτομα να είναι κοντά όταν

ξεκινάτε ή λειτουργείτε το μηχάνημα.

13. Κρατήστε τους παρευρισκόμενους και τα

κατοικίδια τουλάχιστον 15 μέτρα μακριά από τον

χώρο εργασίας.

14. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα εάν έχει

προβληματικά εξαρτήματα ασφαλείας ή

ανταλλακτικά.

15. Μην πραγματοποιήσετε καμία τροποποίηση

στο μηχάνημα. Οι τροποποιήσεις μπορεί να

προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

16. Μην ξεκινήσετε την εργασία σας εάν δεν έχετε

καθαρό χώρο εργασίας, σταθερό πάτημα και ένα

προγραμματισμένο τρόπο διαφυγής.

17. Οι επισκευές, σέρβις, συντηρήσεις, άλλες από

αυτές που αναφέρονται στις οδηγίες θα πρέπει να

πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο

τεχνικό προσωπικό.

18. Ένας νέος χρήστης θα πρέπει να δεχτεί κάποια

εκπαίδευση από έναν πιο έμπειρο χρήστη.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας
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19. Εθνικοί κανονισμοί μπορεί να περιορίσουν 

την χρήση του μηχανήματος. 

Ρούχα και είδη προστασίας

1. Δέστε τα μακριά μαλλιά. 

2. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα διότι 

μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του 

μηχανήματος. 

3. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω είδη προστασίας 

όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα

4. Κράνος με προσωπίδα και προστασία αυχένα - 

(συμμορφωμένο με το EN397)

5. Ωτοασπίδες

6. Μάσκα σκόνης

7. Γάντια με προστασία κοπής (συμμορφωμένα 

με το EN 381-4, EN 381-7, EN420:1, EN 388 Κλάση 

0)

8. Προστατευτικά περικνήμια με προστασία 

κοπής (συμμορφωμένο με το EN 381-5, EN 340 

Κλάση 1)

9. Αντιολισθητικά υποδήματα προστασίας 

(συμμορφωμένο με το EN 345-2 Κλάση 2)

10. Κιτ πρώτων βοηθειών για περίπτωση ανάγκης. 

Χειρισμός καυσίμων

1. Αναθυμιάσεις καυσίμου μπορεί να 

συσσωρευτούν στο ρεζερβουάρ ανάλογα με 

τα καύσιμα που χρησιμοποιείτε, τις καιρικές 

συνθήκες και το σύστημα εξαερισμού του 

ρεζερβουάρ. Για να μειώσετε τον κίνδυνο 

εγκαυμάτων ή άλλων τραυματισμών, βγάλτε την 

τάπα προσεκτικά για να απελευθερώσετε την 

πίεση μέσα από το ρεζερβουάρ. 

2. Τα καύσιμα και οι αναθυμιάσεις είναι εξαιρετικά 

εύφλεκτα. Δώστε προσοχή όταν χειρίζεστε τα 

καύσιμα και το λάδι της αλυσίδας. 

3. Προσέξτε τις φωτιές, τις εκρήξεις και τους 

κινδύνους εισπνοής. 

4. Μην καπνίζετε όταν λειτουργείτε το μηχάνημα 

ή όταν χειρίζεστε καύσιμα. 

5. Σιγουρευτείτε ότι το μπουζοκαλώδιο είναι 

σωστά τοποθετημένο. Ένα χαλαρό καλώδιο 

μπορεί να δημιουργήσει σπίθες που μπορεί να 

προκαλέσουν ανάφλεξη των αναθυμιάσεων, 

φωτιά ή έκρηξη. 

6. Σβήστε τον κινητήρα πριν να συμπληρώσετε 

καύσιμα.

7. Κρατήστε το λάδι της αλυσίδας γεμάτο, η μη 

τήρηση των επιπέδων του λαδιού θα προκαλέσει 

ζημιά στο μηχάνημά σας. 

8. Ελέγξτε συχνά για διαρροές από την τάπα και 

τα σωληνάκια καυσίμου.

9. Προσοχή όταν χειρίζεστε καύσιμα. Για την 

αποφυγή φωτιάς, μεταφέρετε το μηχάνημα 

τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από το σημείο 

συμπλήρωσης καυσίμου πριν να ξεκινήσετε τον 

κινητήρα. 

10. Σφίξτε καλά την τάπα του ρεζερβουάρ.

11. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν έχει 

διαρροή λαδιού ή καυσίμου. 

12. Μην βγάλετε την τάπα του ρεζερβουάρ όταν 

το μηχάνημα λειτουργεί. 

13. Μην αποθηκεύετε δοχεία καυσίμου και μην 

συμπληρώνετε βενζίνη κοντά σε εστίες φωτιάς, 

σπιθών ή άλλων πηγών θερμότητας που μπορεί 

να αναφλέξουν τα καύσιμα. 

14. Εάν χυθούν καύσιμα καθώς συμπληρώνετε 

στο ρεζερβουάρ, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό 

πανί για να τα καθαρίσετε. 

15. Εάν χυθεί βενζίνη στα ρούχα σας ή πάνω 

σας θα πρέπει να αλλάξετε τα ρούχα σας και 

να πλυθείτε καλά πριν να λειτουργήσετε το 

μηχάνημα. 

16. Εάν η βενζίνη πάρει φωτιά θα πρέπει να την 

σβήσετε με πυροσβεστήρα στεγνής σκόνης. 



47

Εκκίνηση

1. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εσωτερικό 

χώρο παράγει επικίνδυνες αναθυμιάσεις. 

2. Μην τυλίγετε το σχοινί της χειρόμιζας γύρω 

από το χέρι σας όταν ξεκινάτε το μηχάνημα. 

Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. 

3. Κρατήστε τις λαβές καθαρές, στεγνές και χωρίς 

λάδι και γράσο. Οι βρώμικες λαβές μπορεί να σας 

κάνει να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος. 

4. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν η 

αλυσίδα είναι χαλαρή. Μια χαλαρή αλυσίδα 

μπορεί να βγει από την λάμα και να προκαλέσει 

σοβαρό τραυματισμό. 

5. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα με το ένα χέρι! 

Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός 

εάν χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος. 

6. Μείνετε μακριά από την αλυσίδα όταν το 

μηχάνημα λειτουργεί. Πριν να ξεκινήσετε το 

εργαλείο σιγουρευτείτε ότι δεν ακουμπάει κάπου. 

Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρό τραυματισμό. 

7. Σβήστε το μηχάνημα πριν να το ακουμπήσετε 

κάτω. 

8. Πριν να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα μετά 

από κάποια πτώση, ελέγξτε για φθορές και 

επισκευάστε εάν χρειάζεται. 

Λειτουργία

1. Όταν λειτουργείτε το μηχάνημα σιγουρευτείτε 

ότι δεν θα ακουμπήσει πάνω σε ξένα αντικείμενα 

όπως πέτρες, φράχτες, καρφιά κλπ. Αυτά τα 

αντικείμενα μπορεί να εκτοξευτούν και να 

προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. 

2. Μην εργάζεστε πάνω σε σκάλα ή σε άλλη 

ασταθής επιφάνεια. 

3. Εάν κολλήσει η αλυσίδα κατά την 

κοπή: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. Μην 

προσπαθήσετε να τραβήξετε το μηχάνημα για να 

το ελευθερώσετε. Χρησιμοποιήστε ένα μοχλό για 

να ανοίξετε την κοπή και να ελευθερώσετε την 

αλυσίδα. 

4. Πραγματοποιήστε κοπές μόνο σε υψηλές 

ταχύτητες. 

5. Δώστε μεγάλη προσοχή όταν κόβετε μικρά 

δέντρα ή θάμνους.  Λεπτά υλικά μπορεί να σας 

κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος. 

6. Λειτουργείστε το μηχάνημα μόνο σε καλά 

αεριζόμενους χώρους. 

7. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με το ένα 

χέρι. Αυτό το προïόν είναι σχεδιασμένο για χρήση 

μόνο με δυο χέρια. Δεν μπορείτε να ελέγξετε το 

πριόνι εάν το κρατάτε με το ένα χέρι. 

8. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα εάν είστε 

κουρασμένοι. 

9. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν είστε 

κάτω από την επήρεια φαρμάκων που το 

απαγορεύουν.

10. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα εάν είστε κάτω 

από την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. 

11. Μην ακουμπήσετε την εξάτμιση κατά την 

χρήση. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΗ. 

12. Μην χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα που είναι 

φθαρμένο, ακατάλληλα ρυθμισμένο ή εάν δεν 

έχει συναρμολογηθεί σωστά. Σιγουρευτείτε ότι η 

αλυσίδα σταματάει όταν αφήνετε το γκάζι. 

13. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα ενώ βρίσκεστε 

πάνω σε δέντρο εκτός εάν έχετε την κατάλληλη 

εκπαίδευση για αυτό. 

14. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα κοντά σε 

εύφλεκτα υλικά. 

15. Μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της 
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λειτουργίας

16. Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε σταθερή 

βάση. 

17. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε 

εσωτερικό χώρο, διότι παράγει καυσαέρια . 

18. Μην κρατάτε τις λαβές με μεγάλη πίεση, διότι 

θα αυξηθούν οι κραδασμοί και υπάρχει κίνδυνος 

παρουσίασης της ασθένειας των άσπρων 

δακτύλων. 

19. Μην τεντώνεστε όταν λειτουργείτε το 

μηχάνημα. 

20. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα εάν υπάρχει 

διαρροή καυσίμου ή λαδιού. 

21. Όταν κόβετε ένα κλαδί που είναι κάτω από 

πίεση, προσέξτε μην σας χτυπήσει όταν η πίεση 

ελευθερωθεί. 

22. Κρατήστε σταθερό πάτημα και λειτουργείστε 

το μηχάνημα μόνο όταν στέκεστε σε σταθερή 

και επίπεδη επιφάνεια. Διαφορετικά μπορεί να 

χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος. 

23. Κόψτε ξύλα μόνο. Μην χρησιμοποιήσετε το 

μηχάνημα για άλλη χρήση από αυτήν για την 

οποία έχει σχεδιαστεί. Για παράδειγμα: Μην το 

χρησιμοποιήσετε για την κοπή πλαστικού και 

οικοδομικά υλικά. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 

Μεταφορά και αποθήκευση

1. Για να εξασφαλίσετε ότι το μηχάνημα δεν 

λειτουργεί ενεργοποιήστε το φρένο της αλυσίδας 

πριν την μεταφορά. 

2. Μεταφέρετε το μηχάνημα μόνο όταν ο 

κινητήρας είναι σταματημένος, έχετε τοποθετήσει 

την λάμα και την αλυσίδα και κρατάτε την 

εξάτμιση μακριά από το σώμα σας. 

3. Τοποθετήστε το κάλυμμα της λάμας κατά την 

μεταφορά. 

4. Μεταφέρετε το μηχάνημα μόνο σε οριζόντια 

θέση. Κρατήστε την μπροστινή λαβή έτσι ώστε το 

εργαλείο να είναι σε οριζόντια θέση. 

5. Κρατήστε την εξάτμιση μακριά από το σώμα 

σας και κρατήστε το πριόνι πίσω σας. 

6. Ασφαλίστε το μηχάνημα κατά την μεταφορά 

για να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροών ή ζημιάς 

του εργαλείου. 

7. Αποθηκεύστε το μηχάνημα και τα καύσιμα 

έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροών ή 

αναθυμιάσεων να έρθουν σε επαφή με φλόγες ή 

άλλες πηγές ανάφλεξης. 

8. Για μεγαλύτερα διαστήματα αποθήκευσης θα 

πρέπει να αδειάζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου και 

λαδιού.  

9. Αποθηκεύστε τα καύσιμα σε δοχείο κατάλληλο 

για την χρήση αυτή. 

10. Σιγουρευτείτε ότι το μηχάνημα είναι καθαρό 

και πλήρως επισκευασμένο πριν την μακροχρόνια 

αποθήκευση. 

Αιτίες και τρόπους αποφυγής κλοτσήματος

Κλότσημα συμβαίνει όταν η μύτη της λάμας 

ακουμπήσει πάνω σε κάποιο αντικείμενο ή όταν 

πιαστεί το μηχάνημα στο ξύλο. 

Η επαφή της μύτης σε μερικές περιπτώσεις 

μπορεί να προκαλέσει απότομη κίνηση προς τα 

πίσω, κλοτσώντας την λάμα προς τα πάνω και 

προς τον χρήστη. 

Η επαφή του πάνω μέρους της αλυσίδας μπορεί 

να σπρώξει την λάμας απότομα προς τον χρήστη. 

Κάθε μια από αυτές τις αντιδράσεις μπορεί 

να κάνει τον χρήστη να χάσει τον έλεγχο του 

μηχανήματος, η οποία να καταλήξει σε σοβαρό 

τραυματισμό. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στα 

εξαρτήματα ασφαλείας του πριονιού. Ο χρήστης 
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θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα για να μειώσει 

τον κίνδυνο τραυματισμών ή ατυχημάτων. 

Το κλότσημα είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης 

και/ή λάθος διαδικασίες λειτουργίας και μπορεί 

να αποφευχθεί εάν λάβετε τα κατάλληλα μέτρα 

ασφαλείας όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Κρατήστε σταθερά το μηχάνημα και με

τα δύο χέρια και κρατήστε σταθερό πάτημα

τοποθετώντας το σώμα σας έτσι ώστε να

απορροφάει τις δυνάμεις κλοτσήματος. Το

κλότσημα μπορεί να ελεγχθεί από τον χρήστη,

εάν λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Μην

αφήσετε το πριόνι.

2. Μην τεντώνεστε.  Αυτό αποτρέπει την

ανεπιθύμητη επαφή της μύτης και επιτρέπει τον

καλύτερο έλεγχο του πριονιού σε απροσδόκητες

καταστάσεις.

3. Χρησιμοποιήστε λάμες και αλυσίδες που

προτείνει ο κατασκευαστής. Η λάθος λάμα

και αλυσίδα μπορεί να προκαλέσει κλότσημα ή

σπάσιμο αλυσίδας.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες τροχίσματος

και συντήρησης του κατασκευαστή για την

αλυσίδα. Η μείωση στο ύψος του οδηγού βάθους

μπορεί να προκαλέσει κλότσημα.

Κραδασμοί και μείωση θορύβου

Για να μειώσετε το επίπεδο θορύβου και 

κραδασμών, μειώστε τον χρόνο λειτουργίας, 

χρησιμοποιήστε μεθόδους εργασίας με 

μειωμένους κραδασμούς και θόρυβο όπως 

επίσης να φοράτε προσωπικά είδη προστασίας. 

Ακολουθήστε τα παρακάτω σημεία για την 

μείωση των κραδασμών και του θορύβου:

1. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο για τον

λόγο που έχουν σχεδιαστεί και βάσει με τις

οδηγίες χρήσης.

2. Σιγουρευτείτε ότι το μηχάνημα είναι σε καλή

κατάσταση.

3. Χρησιμοποιήστε τα σωστά εξαρτήματα για το

μηχάνημα και σιγουρευτείτε ότι είναι σε καλή

κατάσταση

4. Κρατήστε σταθερό κράτημα στο μηχάνημα

5. Συντηρήστε το μηχάνημα αυτό σύμφωνα με

αυτές τις οδηγίες και προσέξτε την λίπανσή του

(όπου χρειάζεται).

6. Οργανώστε την εργασία σας για να

εξαπλωθούν οι κραδασμοί σε μεγαλύτερο

χρονικό διάστημα.

Προσοχή!

Γνωρίστε την χρήση του μηχανήματος μέσω 

των οδηγιών αυτών. Απομνημονεύστε τις 

οδηγίες ασφαλείας και ακολουθήστε τις κατά 

γράμμα. Αυτό θα μειώσει του κινδύνους.

1. Δώστε προσοχή όταν χρησιμοποιείτε το

μηχάνημα αυτό έτσι ώστε να αναγνωρίσετε

και αντιμετωπίσετε τους κινδύνους νωρίς.

Η γρήγορη παρέμβαση μπορεί να μειώσει τον

κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού και υλικών

ζημιών.

2. Σταματήστε τον κινητήρα και βγάλτε

το μπουζοκαλώδιο εάν παρουσιαστούν

προβλήματα. Δώστε το μηχάνημα για έλεγχο

και επισκευή σε εξουσιοδοτημένο σέρβις, εάν

χρειάζεται, πριν να το λειτουργήσετε ξανά.

3. Στην περίπτωση φωτιάς σταματήστε το

μηχάνημα και βγάλτε το μπουζοκαλώδιο. Να

έχετε πάντα πυροσβεστήρα στον χώρο εργασία .

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε νερό για 

να σβήσετε μια φωτιά στο προϊόν. Τα 

φλεγόμενα καύσιμα θα πρέπει να σβήνονται 

με ειδικά υλικά. Σας προτείνουμε να έχετε 

έναν κατάλληλο πυροσβεστήρα στον χώρο 

εργασίας!

Επιπλέον κίνδυνοι

Ακόμα και εάν λειτουργείτε το μηχάνημα 
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σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης υπάρχουν 

κάποιοι επιπλέον κίνδυνοι που εξακολουθούν 

να υπάρχουν. Οι παρακάτω κίνδυνοι μπορεί να 

προκύψουν σχετικά με την κατασκευή και τον 

σχεδιασμό του μηχανήματος:

1. Προβλήματα υγείας από τους κραδασμούς εάν 

χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις.

2. Τραυματισμοί και υλικές ζημιές από σπασμένα 

ανταλλακτικά ή άλλα αντικείμενα στο χώρο 

εργασία. 

3. Τραυματισμοί και υλικές ζημιές από 

εκτοξευόμενα αντικείμενα.

4. Η παρατεταμένη χρήση του προϊόντος 

εκθέτουν τον χρήστη σε κραδασμοί που μπορεί 

να προκαλέσουν την ασθένεια του λευκού 

δακτύλου. Για την μείωση του κινδύνου, φορέστε 

γάντια και κρατήστε τα χέρια σας ζεστά.  Εάν 

παρουσιάσετε κάποια από τα συμπτώματα της 

ασθένειας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον 

ιατρό σας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: 

μούδιασμα, απώλεια αίσθησης, μυρμήγκιασμα,  

πόνος, απώλεια δύναμης, αλλαγή στο 

χρώμα του δέρματος. Αυτά τα συμπτώματα 

παρουσιάζονται στα δάχτυλα, χέρια και στους 

καρπούς. Η πιθανότητα αυξάνεται στις χαμηλές 

θερμοκρασίες.  

 

Προσοχή! Το μηχάνημα δημιουργεί 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά την 

χρήση! Μπορεί να παρεμβάλει με ιατρικά 

εμφυτεύματα που μπορεί να έχει ο χρήστης! 

Επικοινωνήστε με τον ιατρό σας πριν την 

χρήση!

Άνοιγμα συσκευασίας

1. Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα και αφήστε τα σε 

μια επιφάνεια.

2. Βγάλτε όλα τα υλικά συσκευασίας και 

μεταφοράς.

3. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν 

παραδοθεί και δεν έχουν ζημιές. Εάν δείτε ότι 

λείπουν εξαρτήματα επικοινωνήστε με τον 

προμηθευτή σας. Η χρήση ενός μηχανήματος 

που δεν είναι ολοκληρωμένο είναι επικίνδυνο για 

τον χρήστη. 

4. Σιγουρευτείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα 

και τα εργαλεία που χρειάζεστε για την 

συναρμολόγηση. Αυτό περιλαμβάνει και τα είδη 

ατομικής προστασίας. 

Θα χρειαστείτε

(είδη που δεν περιλαμβάνονται)

Βενζίνη

Λάδι κινητήρα

Χωνί με φίλτρο

Σετ τροχίσματος

Ιμάντας για λειτουργία σε δέντρα 

(είδη που περιλαμβάνονται)

Πολυεργαλείο

Λίμα αλυσίδας

Κατσαβίδι

Δοχείο μίξης καυσίμου

Συναρμολόγηση

Προσοχή! Το προϊόν θα 

πρέπει να συναρμολογηθεί 

ολοκληρωτικά πριν την χρήση! Μην 

χρησιμοποιείτε ένα προϊόν το οποίο 

δεν είναι συναρμολογημένο ή έχει 

σπασμένα ανταλλακτιά.

Ακολουθήστε τις οδηγίες 

συναρμολόγηση και 

συμβουλευτείτε και τις εικόνες 

που παρέχονται για εύκολη 

συναρμολόγηση Βγάλτε το 

μπουζοκαλώδιο (23) από το μπουζί!

Φορέστε πάντα γάντια κατά την 

συναρμολόγηση!

Θα χρειαστείτε

Συναρμολόγηση

Άνοιγμα συσκευασίας
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Συναρμολογήστε την λάμα (7) και την αλυσίδα 

(6) πριν την λειτουργία. 

Αλυσίδα και λάμα

Χρησιμοποιήστε την λάμα (7) και την αλυσίδα 

(6) σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

μηχανήματος.

Προσοχή! Χρησιμοποιήστε πάντα αλυσίδα 

που είναι σχεδιασμένη για μείωση 

κλοτσήματος ή που πληρεί αυτές τις 

απαιτήσεις!

Βέβαια μια τέτοια αλυσίδα δεν εξαλείφει 

την πιθανότητα κλοτσήματος! Μια 

αλυσίδα ασφαλείας δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως ολοκληρωμένη προστασία 

κατά των τραυματισμών. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιήστε την αλυσίδα πάντα σε 

συνδυασμό με άλλα εξαρτήματα προστασίας. 

1. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια επίπεδη 

επιφάνεια με την πίσω λαβή (1) προς τα πάνω.

Προσοχή! Πριν να βγάλετε το κάλυμμα 

(17), σιγουρευτείτε ότι το φρένο δεν είναι 

ενεργοποιημένο. Εάν είναι ενεργοποιημένο, 

τραβήξτε την μπροστινή προστασία (5) προς 

τα πίσω μέχρι να κουμπώσει στην θέση του, 

βλέπε παράγραφο «Λειτουργία μηχανήματος 

– φρένο αλυσίδας».

2. Χαλαρώστε το παξιμάδι (10) με το 

πολυεργαλείο (31) και βγάλτε το μαζί με το 

κάλυμμα (17).

3. Σιγουρευτείτε ότι η δαγκάνα είναι καλά 

τοποθετημένη στο μηχάνημα. Σφίξτε τις βίδες 

εάν χρειάζεται. 

4. Τοποθετήστε την εγκοπή της λάμας (7) πάνω 

από την βίδα (11). Σιγουρευτείτε ότι έχετε 

τοποθετήσει την λάμα (7) με το σύμβολο των 

δοντιών της αλυσίδας προς τα πάνω στην λάμα 

(εικόνα. 1).

5. Πιέστε την λάμα (7) προς τα αριστερά προς 

το γρανάζι (14) (πίσω από τον συμπλέκτη (15) 

(εικόνα. 2).

Προσοχή! Η κατεύθυνση των δοντιών θα 

πρέπει να είναι όπως υποδεικνύει το σύμβολο 

και το βέλος στην λάμα !

6. Τοποθετήστε την αλυσίδα (6) πάνω από το 

γρανάζι (14) πίσω από τον συμπλέκτη (15) 

και τοποθετήστε την γύρω από την λάμα (7). 

Σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα βρίσκεται πάνω από 

τον οδηγό (13) (εικόνα. 3).

7. Η κίνηση της αλυσίδας υποδεικνύεται από το 

βέλος (εικόνα. 4). Σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα 

έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω από το γρανάζι της 

αλυσίδας (8) στην λάμα.(7).

 

8. Τραβήξτε την λάμα (7) προσεχτικά προς τα 

δεξιά για να σφίξετε την αλυσίδα (6) (εικόνα. 5).

9. Τοποθετήστε το κάλυμμα (17). Εάν χρειάζεται 

ρυθμίστε τον πύρο σύσφιξης (16a) γυρνώντας 

την βίδα (16) με το πολυεργαλείο (31) προς τα 

μέσα ή προς τα έξω μέχρι να φτάσει στο σημείο 

όπου ο πύρος μπορεί να τοποθετηθεί στη κάτω 

τρύπα της λάμας (7) (εικόνα. 6).

10. Σφίξτε το κάλυμμα με το παξιμάδι (10) (εικόνα. 

7).

Σημείωση: Σφίξτε το παξιμάδι με το χέρι 

στο στάδιο αυτό. Η αλυσίδα δεν μπορεί να 

τεντωθεί εάν το παξιμάδι είναι σφιγμένο – θα 

πρέπει να το ξεσφίξετε πρώτα.

Σημείωση: Η αλυσίδα δεν (6) δεν έχει 

τεντωθεί ακόμα. Σφίξτε την αλυσίδα όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο «σφίξιμο 

αλυσίδας». Αφού λειτουργήσετε το μηχάνημα 

για μια ώρα περίπου σφίξτε την αλυσίδα ξανά.

Τέντωμα αλυσίδας

Ελέγξτε πάντα το τέντωμα της αλυσίδας πριν από 

κάθε χρήση, μετά από την πρώτη χρήση και κατά 
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την διάρκεια της λειτουργίας, περίπου σε κάθε 5 

κοπές. Κατά την πρώτη λειτουργία, οι καινούριες 

αλυσίδες μπορεί να ξεχειλώσουν αρκετά. Είναι 

φυσιολογικό η αλυσίδα να μεγαλώνει κατά την 

διάρκεια της χρήση. 

Προσοχή! Βγάλτε το 

μπουζοκαλώδιο πριν να ρυθμίσετε 

το τέντωμα της αλυσίδας!

Η αλυσίδα είναι πολύ αιχμηρή! 

Φοράτε πάντα γάντια προστασίας!

Να έχετε πάντα σωστό τέντωμα 

στην αλυσίδα! Μια χαλαρή 

αλυσίδα μπορεί να προκαλέσει 

κλότσημα! Μια χαλαρή αλυσίδα 

μπορεί να βγει από την λάμα! Αυτό 

μπορεί να τραυματίσει τον χρήση 

και να προκαλέσει ζημιά στην 

αλυσίδα. Μην χαλαρή αλυσίδα θα 

προκαλέσει σοβαρή φθορά στο 

μηχάνημα. 

Το υπερβολικό τέντωμα της 

αλυσίδας θα υπερφορτώσει το 

μοτέρ και θα προκαλέσει ζημιά. 

Η διάρκεια ζωής της αλυσίδας 

εξαρτάται από την σωστή λίπανση 

και το σωστό τέντωμα! 

Σημείωση: Η αλυσίδα δεν μπορεί 

να τεντωθεί εάν το παξιμάδι 

είναι σφιγμένο – θα πρέπει να το 

ξεσφίξετε πρώτα. 

1. Σηκώστε την μύτη της λάμας (7) και κρατήστε 

την όσο ρυθμίζεται την αλυσίδα (εικόνα. 8).

2. Γυρίστε την βίδα ρύθμισης (16) μέχρι οι 

δέστρες της αλυσίδας να ακουμπήσουν πάνω 

στην λάμα (7) (εικόνα. 9, 10).

3. Σηκώστε την μύτη της λάμας (7) και σφίξτε το 

παξιμάδι (10).

4. Τραβήξτε την αλυσίδα  (6) παράλληλα με την 

λάμα (7) με το χέρι, από την μια μεριά προς την 

άλλη, αρκετές φορές. Η αλυσίδα θα πρέπει να 

είναι σφιχτή αλλά να κινείται ελεύθερα.

Τεστ σφιξίματος

1. Ελέγξτε το τέντωμα της αλυσίδας (6) 

σηκώνοντας την με το χέρι χρησιμοποιώντας 

το βάρος του μηχανήματος. Το σωστό τέντωμα 

υπάρχει όταν η αλυσίδα σηκώνετε περίπου 2 - 4 

mm από την λάμα (7) σε κέντρο. (εικόνα. 11, 12).

2. Ρυθμίστε ξανά εάν δείτε ότι το τέντωμα δεν 

είναι σωστό.

Λίπανση αλυσίδας

Προσοχή! Το μηχάνημα δεν παραδίδεται 

με λάδι αλυσίδας. Είναι σημαντικό να 

συμπληρώσετε λάδι αλυσίδας πριν 

χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα! Μην 

λειτουργήσετε το εργαλείο χωρίς λάδι 

αλυσίδας διότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

μεγάλη ζημιά στο προϊόν!!

Η λειτουργία του μηχανήματος χωρίς 

ή με πολύ λίγο λάδι θα μειώσει την 

αποτελεσματικότητα της κοπής, θα μειώσει 

την βιωσιμότητα του μηχανήματος και θα 

προκαλέσει υπερβολική ζημιά στην λάμα και 

την αλυσίδα από υπερθέρμανση!

Η ανεπαρκή ποσότητα λαδιού μπορεί να 

παρατηρηθεί από καπνό ή αποχρωματισμό 

της λάμας! Η επαρκή λίπανση της αλυσίδας 

είναι αναγκαστική για την ελαχιστοποίηση της 

τριβής της λάμας. 

1. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια σταθερή και 

επίπεδη επιφάνεια με την τάπα λαδιού (26) προς 

τα πάνω. Σας προτείνουμε να τοποθετήσετε ένα 

μη εύφλεκτο πανί κάτω από το μηχάνημα.

2. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα λαδιού (26) 

(εικόνα. 13).

3. Συμπληρώστε με κατάλληλο λάδι το 

Λίπανση αλυσίδας
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ρεζερβουάρ χρησιμοποιώντας ένα χωνί για 

να μην μπουν σκουπίδια στο ρεζερβουάρ. 

Μην υπερχειλίσετε το ρεζερβουάρ και αφήστε 

περίπου 5 χιλιοστά κενό ανάμεσα στο λάφι και 

το πάνω μέρος στο εσωτερικό του ρεζερβουάρ  

(εικόνα. 14).

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε 

λάδι SAE#10W-30 όλο το χρόνο 

ή SAE#30-#40 το καλοκαίρι και  

SAE#20 το χειμώνα.

Σημείωση: Προς το τέλος της 

σεζόν είναι σημαντικό να βάζετε 

όσο λάδι χρειάζεστε για κάθε 

κοπή στο ρεζερβουάρ για να το 

έχετε χρησιμοποιήσει πριν να 

αποθηκεύσετε το μηχάνημα.

4. Σκουπίστε ότι λάδι μπορεί να χυθεί και 

τοποθετήστε ξανά την τάπα (26). Χρησιμοποιήστε 

το πολυεργαλείο (31) για να σφίξετε την τάπα (26) 

σωστά.

 Σημείωση: Πετάξτε το λιπαντικό, 

το παλιό λάδι και τα είδη που 

τα περιέχουν σύμφωνα με τους 

τοπικούς κανονισμούς.

Έλεγχος

Σημείωση: Πραγματοποιήστε 

τον παρακάτω έλεγχο πριν την 

λειτουργία.

Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με 

ένα αυτόματο σύστημα λίπανσης! 

Το σύστημα διανέμει αυτόματα την 

κατάλληλη ποσότητα λαδιού στην 

λάμα και την αλυσίδα!

Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος 

θα πρέπει να ξεκινήσετε το 

μηχάνημα. Πριν τον έλεγχο το 

μηχάνημα θα πρέπει να είναι σωστά 

συναρμολογημένο και θα πρέπει 

να έχετε διαβάσει όλες τις οδηγίες 

χρήσης.

1. Σιγουρευτείτε ότι η λάμα (7) και η αλυσίδα (6) 

είναι τοποθετημένα όταν ελέγξετε την διανομή 

λαδιού.

2. Ξεκινήστε τον κινητήρα , αφήστε το να 

λειτουργήσει σε μέση ισχύ και ελέγξτε εάν 

διανέμετε το λάδι όπως φαίνεται στην εικόνα 

(εικόνα. 15).

3. Ρυθμίστε την ροή του λαδιού γυρνώντας την 

βίδα ρύθμισης (25) της αντλίας στο κάτω μέρος 

του μηχανήματος χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι 

(32) (εικόνα. 16).

Καύσιμα

Προσοχή! Το μηχάνημα δεν 

παραδίδεται με μίξη καυσίμου στο 

κινητήρα! Πριν την λειτουργία είναι 

σημαντικό να συμπληρώσετε με 

μίξη καυσίμου!

Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με δίχρονο 

κινητήρα, το ρεζερβουάρ καυσίμου και λαδιού 

είναι ενωμένο και είναι αναγκαίο να το γεμίσετε 

με μίξη καυσίμου – λαδιού πριν την λειτουργία. 

Διαβάστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά για 

κατάλληλο λάδι και βενζίνη. 

Προσοχή! Τα καύσιμα είναι 

ιδιαίτερα εύφλεκτα! Σιγουρευτείτε 

ότι δεν υπάρχουν φλόγες και άλλες 

πηγές φωτιάς κοντά στο μηχάνημα. 

Μην καπνίζετε! 

1. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια σταθερή, 

επίπεδη επιφάνεια με την τάπα καυσίμου (27) 

προς τα πάνω. Σας προτείνουμε να τοποθετήσετε 

ένα μη εύφλεκτο πανί κάτω από το μηχάνημα.

2. Ανακατέψτε αμόλυβδη βενζίνη και λάδι για 

δίχρονο κινητήρα σε ένα κατάλληλο δοχείο στην 

κατάλληλη αναλογία (εικόνα. 17).

Καύσιμα



54

Σημείωση: Use an anti-oxidant 

added quality oil expressly labelled 

for air-cooled 2 stroke engine use 

(JASO FC GRADE OIL or ISO EGC 

GRADE). Do not use BIA or TWC (2 

stroke water-cooling type) mixed 

oil. Η αναλογία βενζίνης λαδιού 

είναι 40:1.

Σημείωση: Μην πραγματοποιήσετε 

την μίξη του καυσίμου κατευθείαν 

μέσα στο ρεζερβουάρ.

3. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα (27).

4. Γεμίστε το ρεζερβουάρ με την σωστή μίξη 

χρησιμοποιώντας ένα χωνί με φίλτρο για να μην 

εισέρθουν σκουπίδια στο ρεζερβουάρ. Μην 

υπερχειλίσετε και αφήστε περίπου 5 χιλιοστά 

κενό στο πάνω μέρος του ρεζερβουάρ    (εικόνα. 

18).

5. Αποφύγετε να χύσετε καύσιμα.

Σημείωση: Η βενζίνη και το λάδι 

αλλοιώνονται με τον καιρό. 

Μπορεί να δυσκολευτείτε στην 

εκκίνηση του μηχανήματος 

εάν χρησιμοποιήσετε καύσιμα 

που έχουν αποθηκευτεί για 

περισσότερο από 30 μέρες.  

Στο τέλος της σεζόν σας 

προτείνουμε να συμπληρώνετε 

μόνο όσο καύσιμο χρειάζεστε 

για την κάθε εργασία, για να το 

χρησιμοποιήσετε όλο πριν να 

αποθηκεύσετε το μηχάνημα. 

Αδειάστε τα καύσιμα εάν πρόκειται 

να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για 

πάνω από 30 μέρες. 

6. Σκουπίστε καλά εάν χυθούν καύσιμα και 

τοποθετήστε ξανά την τάπα (27). Χρησιμοποιήστε 

το πολυεργαλείο (31) για να σφίξετε την τάπα (27) 

σωστά (εικόνα. 19).

Σημείο: Πετάξτε τα καύσιμα, τα 

παλιά λάδια και τα δοχεία που 

τα περιέχουν σύμφωνα με τους 

τοπικούς κανονισμούς.

Operating contr

Εγκατάσταση

  Συναρμολόγηση

  Ρύθμιση

Προσθέστε καύσιμα

  Προσθέστε λάδι αλυσίδας

Κρύα εκκίνηση

Ενεργοποιήστε το φρένο

Τοποθετήστε το διακόπτη ανάφλεξης 

στο “I”

Πιέστε την φούσκα

Τραβήξτε το τσοκ

     Τραβήξτε την λαβή της χειρόμιζας

Operating contr
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Απενεργοποιήστε το φρένο

Πιέστε τον διακόπτη γκαζιού και την 

ασφάλεια

Λειτουργήστε το ρελαντί

 Λειτουργήστε

Ζεστή εκκίνηση

Ενεργοποιήστε το φρένο

Τοποθετήστε το διακόπτη ανάφλεξης 

στο “I”

Τραβήξτε την λαβή της χειρόμιζας

Απενεργοποιήστε το φρένο

Πιέστε τον διακόπτη γκαζιού και την 

ασφάλεια

 Λειτουργήστε το ρελαντί

    Λειτουργήστε

Παύση

Πιέστε τον διακόπτη γκαζιού και την 

ασφάλεια

 Τοποθετήστε το διακόπτη ανάφλεξης 

στο “O”

Αδειάστε τα ρεζερβουάρ

Καθαρίστε και συντηρήστε

Αποθηκεύστε

Προσοχή! Αυτή η γρήγορη εκκίνηση 

παρέχει μόνο μια γενική εικόνα για 

την εκκίνηση και την παύση του 

μηχανήματος! Για ασφαλή χρήση 

είναι σημαντικό να διαβάσετε όλο 

το εγχειρίδιο χρήσης πριν την 

λειτουργία. 
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Κατάλληλη χρήση

Το αλυσοπρίονο βενζίνης SPS202610CS έχει ισχύ 

of 0.9 kW.

Το μηχάνημα είναι για την κοπή κλαδιών με 

μέγιστη διάμετρο 210 mm.

 

Προσοχή! Το μηχάνημα είναι μόνο για 

κλάδεμα δέντρων* από έναν χρήστη με την 

κατάλληλη εμπειρία** έχοντας διαβάσει 

προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας 

και χρησιμοποιώντας κατάλληλα είδη 

προστασίας!

Για εργασίες σε δέντρα χρησιμοποιήστε 

ιμάντες, σκοινιά και άλλα εξαρτήματα για την 

καλύτερη και ασφαλέστερη εργασία!

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για την κοπή 

άλλων υλικών, όπως πλαστικό, πέτρα, μέταλλο και 

ξύλο που περιέχει ξένα αντικείμενα. Το εργαλείο 

είναι μόνο για οικιακή χρήση.

Το μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο 

με την λάμα και την αλυσίδα που αναφέρονται 

στις οδηγίες αυτές.

Για λόγους ασφαλείας διαβάστε όλες τις οδηγίες 

χρήσης πριν την πρώτη χρήση.

Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο μόνο για ιδιωτική 

χρήση και όχι για εμπορική. Δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους. 

*Ένα πριόνι κλαδέματος είναι ένα ειδικό πριόνι 

με μικρό βάρος σχεδιασμένο για το κλάδεμα των 

δέντρων. 

** Ο έμπειρος χρήστης είναι ένα άτομο που έχει 

την γνώση να χρησιμοποιήσει το πριόνι όπως και 

να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Φούσκα

Πιέστε την φούσκα (28) όταν ξεκινάτε το 

μηχάνημα με κρύο κινητήρα. Μην πιέσετε την 

φούσκα όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.

Λαβή χειρόμιζας

Η λαβή της χειρόμιζας (24) είναι τοποθετημένη 

στο πλαϊνό μέρος του μηχανήματος.

 

Προσοχή! Μην τυλίξετε το σκοινί 

της χειρόμιζας γύρω από το χέρι 

σας! Τραβήξτε μόνο την λαβή!

 

Προσοχή! Μη αφήσετε απότομα την λαβή της 

χειρόμιζας! Ελέγξτε τον τρόπο επιστροφής 

της προς το μηχάνημα! Μην τραβήξετε την 

χειρόμιζα πέρα από το κόκκινο χρώμα στο 

τέλος της χειρόμιζας!

Φρένο αλυσίδας

Το φρένο είναι ένας μηχανισμός που 

ενεργοποιήστε από την μπροστινή ασφάλεια 

(5). Στην περίπτωση κλοτσήματος , η αλυσίδα 

σταματάει αυτόματα..

Το φρένο απενεργοποιημένο, το μηχάνημα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί (Fig. 20).

Το φρένο ενεργοποιημένο, η αλυσίδα είναι 

σταματημένη αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί το 

φρένο (Fig. 21).

Δοκιμή φρένου – χειροκίνητο φρένου

Ο παρακάτω έλεγχος λειτουργίας θα πρέπει να 

γίνεται πριν από κάθε χρήση. Ο λόγος ελέγχου 

είναι για να μειωθεί η πιθανότητα τραυματισμού 

ή κλοτσήματος.

1. Ξεκινήστε το προϊόν όπως περιγράφεται 

παρακάτω..

2. Πιέστε την ασφάλεια του γκαζιού (2), και πιέστε 

τον διακόπτης του γκαζιού (3) και κρατήστε τον.

3. Καθώς λειτουργεί το μηχάνημα, ενεργοποιήστε 

το φρένο της αλυσίδας σπρώχνοντας το αριστερό 

σας χέρι προς το προστατευτικό (5). Η αλυσίδα 

(6) και ο κινητήρας θα πρέπει να σταματήσει 

αμέσως.

 

Κατάλληλη χρήση

Φούσκα

Λαβή χειρόμιζας

Φρένο αλυσίδας
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Προσοχή! Εάν η αλυσίδα και 

ο κινητήρας δεν σταματήσει 

όταν είναι ενεργοποιημένο το 

φρένο, δώστε το μηχάνημα σε 

εξουσιοδοτημένο σέρβις για 

έλεγχο!

Προσοχή! Το φρένο δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται για 

την εκκίνηση και παύση του 

μηχανήματος κατά την κανονική 

λειτουργία!

Δοκιμή φρένου – αυτόματο φρένο

Προσοχή! Όταν ελέγχετε την 

λειτουργία του αυτόματου 

φρένου, χρησιμοποιήστε μια 

μαλακή επιφάνεια όπως ξύλο για 

να απορροφήσει την σύγκρουση 

έτσι ώστε να μην πάθει ζημιά το 

αλυσοπρίονο !

Το αυτόματο φρένο σταματάει την λειτουργία της 

αλυσίδας έτσι ώστε όταν κλοτσήσει το μηχάνημα 

το φρένο ενεργοποιείται αυτόματα. 

Για να σιγουρευτείτε ότι το αυτόματο φρένο 

λειτουργεί σωστά, ακολουθήστε τα παρακάτω:

1. Σταματήστε τον κινητήρα του μηχανήματος.

2. Κρατήστε τις λαβές με τα χέρια σας, και

κρατήστε την λάμα σε ένα ύψος περίπου 55cm

(Εικόνα. 22).

3. Αφήστε το αριστερό σας χέρι και ακουμπήστε

την μύτη της λάμας στο ξύλο έτσι ώστε να

υπάρχει μια μικρή σύγκρουση (το δεξί σας χέρι

θα πρέπει να κρατάει την πίσω λαβή.

4. Η σύγκρουσή θα πρέπει να ενεργοποιήσει το

φρένο.

Ταχύτητα αλυσίδας

Σημείωση: Πραγματοποιήστε 

την παρακάτω δοκιμή πριν να 

λειτουργήσετε το μηχάνημα.

Ξεκινήστε το μηχάνημα όπως αναφέρεται 

παρακάτω και κρατήστε το στο ρελαντί. Η 

αλυσίδα  (6) δεν θα πρέπει να κινείτε όταν το 

μηχάνημα βρίσκεται στο ρελαντί. 

Προσοχή! Εάν η αλυσίδα κινηθεί 

σταματήστε το κινητήρα 

κατευθείαν! Περιμένετε να 

σταματήσουν όλα τα κινούμενα 

μέρη! Επικοινωνήστε με 

εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο 

και επισκευή!

Γενική λειτουργία

1. Ελέγξτε το μηχάνημα και τα εξαρτήματα

για φθορές πριν από κάθε χρήση. Μην

χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εάν έχει ζημιά ή

σημάδια φθοράς.

2. Ελέγξτε ότι τα εξαρτήματα και η λάμα/αλυσίδα

είναι τοποθετημένα σωστά.

3. Ελέγξτε το επίπεδο καυσίμου και λαδιού και

συμπληρώστε εάν χρειάζεται.

4. Κρατήστε το μηχάνημα από τις λαβές.

Κρατήστε τις καθαρές και χωρίς λάδια για

μεγαλύτερη ασφάλεια.

5. Σιγουρευτείτε ότι οι εγκοπές εξαερισμού

είναι καθαρές. Καθαρίστε τις με μια βούρτσα.

Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε

υπερθέρμανση του κινητήρα.

6. Σβήστε το μηχάνημα αμέσως εάν εισέρθουν

άλλα άτομα στο χώρο εργασίας. Αφήστε το

μηχάνημα να σταματήσει τελείως πριν το

ακουμπήσετε κάτω.

Ταχύτητα αλυσίδας

Γενική λειτουργία
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7. Μην εργάζεστε υπερβολικά. Πραγματοποιήστε

συχνά διαλλείματα για να μπορείτε να ελέγχετε το

μηχάνημα και να συγκεντρώνεστε στην εργασία

σας.

Προσοχή! Σε μερικές χώρες 

υπάρχουν κανονισμούς όσο 

αφορά τις ώρες εργασίας! 

Επικοινωνήστε με την κοινότητά 

σας και ακολουθήστε τους τοπικούς 

κανονισμούς.  

Κρύα εκκίνηση

1. Σιγουρευτείτε ότι το φρένο είναι

ενεργοποιημένο (βλέπε παραπάνω).

2. Σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα (6) δεν έρχεται σε

επαφή με άλλα αντικείμενα πριν την εκκίνηση.

3. Τοποθετήστε τον διακόπτη ανάφλεξης (4) στην

θέση “I” (θέση On) (Εικόνα. 23).

4. Πιέστε την φούσκα (28) μέχρι να γεμίσει με

καύσιμα (5-8 φορές). Τραβήξτε το τσοκ (19) και

τοποθετήστε το στην θέση εκκίνησης (κλειστή

θέση) (εικόνα. 24).

5. Κρατήστε το μηχάνημα με ασφάλεια στο

έδαφος.  Τοποθετήστε το αριστερό σας χέρι στην

λαβή (29) και κρατήστε την πίσω λαβή με το δεξί

σας γόνατο. Τραβήξτε την λαβή της χειρόμιζας

(24) δυνατά 3 με 4 φορές. Μην ξεκινήσετε το

μηχάνημα κρατώντας το με το ένα χέρι (εικόνα.

25).

 Προσοχή! Αφήστε το σχοινί να 

επιστρέψει αργά και ελεγχόμενα 

στο μηχάνημα. Μην τραβάτε την 

χειρόμιζα πάρα από το κόκκινο 

σημάδι στο τέλος.

6. Όταν τραβήξετε μερικές φορές την χειρόμιζα

(ο κινητήρας έχει τεθεί σε λειτουργία), πιέστε την

ασφάλεια του γκαζιού και το γκάζι. Τραβήξτε την

λαβή της χειρόμιζας ξανά μέχρι να ξεκινήσει ο

κινητήρας.

Σημείωση: Όταν πιέζετε την 

ασφάλεια του γκαζιού (2) και το 

γκάζι (3) το τσοκ (19) θα γυρίσει 

στην θέση λειτουργίας.

7. Απελευθερώστε το φρένο.

8. Πιέστε την ασφάλεια του γκαζιού και το γκάζι.

Η αλυσίδα λειτουργεί.

9. Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει στο

ρελαντί για 10 με 15 δευτερόλεπτα για να

ζεσταθεί.

10. Πιέστε το μπροστινό προστατευτικό (5) για να

ελέγξετε εάν λειτουργεί το φρένο σωστά. Μετά

απελευθερώστε το φρένο.

11. Κρατήστε το μηχάνημα με τα δύο χέρια, το

αριστερό να κρατάει την μπροστινή λαβή (29)

(μην κρατάτε το μπροστινό προστατευτικό) και

με το δεξί κρατήστε την πίσω λαβή (1).

Ζεστή εκκίνηση

1. Σιγουρευτείτε ότι το φρένο είναι

ενεργοποιημένο (βλέπε παραπάνω).

2. Σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα (6) δεν ακουμπάει

σε κάποιο αντικείμενο πριν την εκκίνηση.

3. Ρυθμίστε τον διακόπτη ανάφλεξης (4) στην

θέση “I” (θέση on) (εικόνα. 26).

4. Αφήστε το τσοκ (19) στην ανοιχτή θέση και μην

πιέσετε την φούσκα (εικόνα. 27).

5. Κρατήστε το μηχάνημα στο έδαφος.

Τοποθετήστε το αριστερό σας χέρι στην λαβή

(29) και κρατήστε την πίσω λαβή με το δεξί

σας γόνατο. Τραβήξτε την λαβή της χειρόμιζας

(24) δυνατά 3 με 4 φορές. Μην ξεκινήσετε το

μηχάνημα κρατώντας το με το ένα χέρι (εικόνα.

28).
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Προσοχή! Αφήστε το σχοινί να 

επιστρέψει αργά και ελεγχόμενα 

στο μηχάνημα. Μην τραβάτε την 

χειρόμιζα πάρα από το κόκκινο 

σημάδι στο τέλος.

6. Όταν τραβήξετε μερικές φορές την χειρόμιζα  

(ο κινητήρας έχει τεθεί σε λειτουργία), πιέστε την 

ασφάλεια του γκαζιού και το γκάζι. Τραβήξτε την 

λαβή της χειρόμιζας ξανά μέχρι να ξεκινήσει ο 

κινητήρας.

Σημείωση: Όταν πιέζετε την 

ασφάλεια του γκαζιού (2) και το 

γκάζι (3) το τσοκ (19) θα γυρίσει 

στην θέση λειτουργίας.

7. Απελευθερώστε το φρένο.

8. Πιέστε την ασφάλεια του γκαζιού και το γκάζι. 

Η αλυσίδα λειτουργεί.

9. Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει στο 

ρελαντί για 10 με 15 δευτερόλεπτα για να 

ζεσταθεί.

10. Πιέστε το μπροστινό προστατευτικό (5) για να 

ελέγξετε εάν λειτουργεί το φρένο σωστά. Μετά 

απελευθερώστε το φρένο. 

11. Κρατήστε το μηχάνημα με τα δύο χέρια, το 

αριστερό να κρατάει την μπροστινή λαβή (29) 

(μην κρατάτε το μπροστινό προστατευτικό) και 

με το δεξί κρατήστε την πίσω λαβή (1).

Παύση

1. Απελευθερώστε το γκάζι (3) και αφήστε το 

μηχάνημα να λειτουργήσει για λίγο στο ρελαντί.

2. Τοποθετήστε τον διακόπτη ανάφλεξης (4) στην 

θέση “O” (στην θέση O�) (εικόνα. 29).

Προσοχή! Το μηχάνημα θα 

συνεχίσει να λειτουργεί για λίγη 

ώρα αφού σβήσετε τον κινητήρα. 

Περιμένετε να σταματήσει τελείως 

πριν το τοποθετήσετε κάτω. 

Βασική λειτουργία / διαδικασία κοπής

1. Για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία 

του μηχανήματος μπορείτε να εκπαιδευτείτε 

από κάποιον επαγγελματία. Γνωρίστε όλους τους 

διακόπτες. Κάντε δοκιμή όλες τις κινήσεις ενώ το 

μηχάνημα είναι σβηστό.

2. Κρατήστε το μηχάνημα και με τα δύο χέρια. 

Μπροστινή λαβή (29) with με το αριστερό χέρι 

και την πίσω λαβή (1) με το δεξί χέρι. Κρατήστε 

το μηχάνημα και με τα δύο χέρια κατά την 

λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με 

το ένα χέρι. 

3. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα σε ασφαλή 

στάση. Κρατήστε το εργαλείο από την δεξιά 

πλευρά του σώματός σας. (εικόνα. 30).

4. Ελέγξτε την λίπανση όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο “Πριν την 

εκκίνηση – λίπανση αλυσίδας” πριν να 

πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε κοπή.

5. Σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα (6) λειτουργεί στις 

μέγιστες στροφές πριν να πραγματοποιήσετε 

την κοπή. Χρησιμοποιήστε την δαγκάνα για να 

ασφαλίσετε το μηχάνημα πάνω στο ξύλο πριν να 

ξεκινήσετε την κοπή και χρησιμοποιήστε το ως 

σημείο μόχλευσης κατά την κοπή (εικόνα. 31).

6. Ρυθμίστε ξανά την δαγκάνα σε χαμηλό σημείο 

όταν κόβετε πιο χοντρούς κορμούς, τραβώντας 

το μηχάνημα ελάχιστα προς τα πίσω μέχρι να 

απελευθερωθούν τα δόντια και τοποθετήστε σε 

χαμηλότερο σημείο για να συνεχίσετε την κοπή. 

Μην αφαιρέσετε το μηχάνημα τελείως από το 

ξύλο. 

7. Μην ασκήσετε πολύ δύναμη στο μηχάνημα 

κατά την λειτουργία, αφήστε την αλυσίδα να 

κάνει την δουλεία.

8. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα τεντώνοντας 

Βασική λειτουργία / διαδικασία κοπής
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τελείως τα χέρια σας ή σε σημεία που είναι 

δύσκολα να φτάσετε. Μην χρησιμοποιείτε το 

μηχάνημα πάνω σε σκάλα (εικόνα. 32).

9. Το καλύτερο αποτέλεσμα κοπής θα επιτευχθεί 

εάν η ταχύτητα της αλυσίδας είναι σταθερή σε 

όλη την διάρκεια της κοπής.

10. Προσέξτε στο τέλος της κοπής. Το βάρος του 

μηχανήματος μπορεί να αλλάξει ξαφνικά όπως 

απελευθερώνεται από το ξύλο. Αυτό μπορεί 

να προκαλέσει τραυματισμούς. Αφαιρέστε το 

μηχάνημα από το ξύλο μόνο ενώ λειτουργεί 

ακόμα. 

11. Ελέγξτε ότι η αντλία λαδιού λειτουργεί σωστά. 

Λειτουργήστε το πριόνι σε μεσαία ταχύτητα και 

σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα έχει μια σταθερή 

στρώσει λαδιού. 

Κλότσημα

Προσοχή! Κίνδυνος κλοτσήματος! 

Το κλότσημα μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρό τραυματισμό στον 

χρήστη ή σε οποιονδήποτε 

βρίσκεται κοντά! Δώστε προσοχή 

στο κλότσημα περιστροφής και 

κολλήματος διότι είναι τα πιο κοινά 

και επικίνδυνα είδη κλοτσήματος!!

Το κλότσημα μπορεί να συμβεί εάν η μύτη της 

λάμας ακουμπήσει σε κάποιο αντικείμενο ή εάν η 

αλυσίδα κολλήσει στο ξύλο κατά την κοπή.

Σε μερικές περιπτώσεις η επαφή της μύτης της 

λάμας (7) Μπορεί να προκαλέσει αστραπιαία 

κίνηση προς τα πίσω, κλοτσώντας την λάμα πάνω 

και προς τον χρήστη (εικόνες. 33 - 35).

1. Το κόλλημα της αλυσίδας (6) στο κάτω μέρος 

της λάμας (7) μπορεί να τραβήξει το μηχάνημα 

μακριά από τον χρήστη (“skating”) (εικόνα. 36).

2. Το κόλλημα της αλυσίδας (6) στο πάνω μέρος 

της λάμας (7) μπορεί να σπρώξει το μηχάνημα 

προς τον χρήστη (“bouncing”) (εικόνα. 37). 

3. Οποιαδήποτε από αυτές τις αντιδράσεις μπορεί 

να κάνει τον χρήστη να χάσει τον έλεγχο και να 

προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

4. Με μια βασική γνώση του κλοτσήματος 

μπορείτε να μειώσετε την πιθανότητα 

αιφνιδιασμού. Ο αιφνιδιασμός συμβάλει στο 

μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων.  

5. Κρατήστε καλά το μηχάνημα και με τα δύο 

χέρια, το δεξί χέρι στην πίσω λαβή  (1) και το 

αριστερό στην μπροστινή λαβή (29), όταν ο 

κινητήρας λειτουργεί. Το σταθερό κράτημα 

θα σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο 

κλοτσήματος και να διατηρήσετε τον έλεγχο του 

μηχανήματος.

6. Διαβάστε προσεχτικά όλες τις οδηγίες 

ασφαλείας και χρήσης πριν την λειτουργία του 

μηχανήματος.

Για να αποφύγετε το κλότσημα:

• Κόψτε με την λάμα σε επίπεδη γωνία.

• Μην χρησιμοποιείτε μια χαλαρή ή πολύ 

φθαρμένη αλυσίδα.

• Σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα είναι αιχμηρή.

• Μην κρατάτε το μηχάνημα πάνω από το ύψος 

των ώμων σας.

• Μην κόβετε με την μύτη της λάμας.

• Κρατάτε το μηχάνημα και με τα δύο χέρια.

• Χρησιμοποιήστε μια λάμα μειωμένου 

κλοτσήματος.

• Χρησιμοποιήστε την δαγκάνα για μόχλευση.

• Χρησιμοποιήστε το σωστό τέντωμα στην 

αλυσίδα.

• Κόψτε μόνο σε μέγιστη ταχύτητα.

• Μην αφήσετε την μύτη της λάμα να έρθει 

σε επαφή με κάποιο κορμό, κλαδί ή άλλο 

αντικείμενο που μπορεί να χτυπήσει κατά την 

λειτουργία. 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για 

το τρόχισμα και την συντήρηση της αλυσίδας.

• Χρησιμοποιήστε μόνο λάμες και αλυσίδες που 

προτείνει ο κατασκευαστής.

Κλότσημα
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Προσοχή! Τα περισσότερα 

ατυχήματα κλοτσήματος 

συμβαίνουν κατά το κλάδεμα. 

Δώστε προσοχή στην τοποθέτηση 

της λάμας όταν πραγματοποιείτε 

κλάδεμα σε κάποιο δέντρο. 

Κόψιμο δέντρου

1. Όταν η κοπή πραγματοποιείτε από δύο ή

περισσότερα άτομα συγχρόνως οι εργασίες θα

πρέπει αν γίνονται χωριστά και σε απόσταση

τουλάχιστον διπλή από το ύψος του δέντρου. Τα

δέντρα θα πρέπει να κόβονται έτσι ώστε να μην

θέσουν σε κίνδυνο άλλα άτομα ή ώστε να μην

προκαλέσουν άλλες υλικές ζημιές.

2. Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στο

πάνω μέρος της πλαγιάς διότι το δέντρο είναι πιο

πιθανό να κυλίσει προς τα κάτω.

3. Θα πρέπει να οργανώσετε ένα σχέδιο διαφυγής

πριν να πραγματοποιήσετε την κοπή. Το δρόμος

διαφυγής θα πρέπει να βρίσκεται στο πίσω μέρος

και διαγώνια από την κατεύθυνση της πιθανής

πτώσης (εικόνα. 38).

4. Πριν την κοπή, θα πρέπει να λάβετε υπόψιν

την φυσική κατεύθυνση του δέντρου, την θέση

των μεγαλύτερων κλαδιών και την κατεύθυνση

του αέρα για να κρίνετε προς τα πού θα πέσει το

δέντρο.

5. Αφαιρέστε χώμα, πέτρες, καρφιά και σύρματα

που μπορεί να υπάρχουν στο δέντρο.

Χαμηλή εγκοπή

Πραγματοποιήστε μια εγκοπή (εικόνα. 

39, B) 1/3 της διαμέτρου του κορμού, 

κάθετα στην κατεύθυνση κοπής (εικόνα. 

39). Πραγματοποιήστε πρώτα μια χαμηλή 

οριζόντια κοπή. Αυτό θα σας βοηθήσει να μην 

κολλήσει ούτε η αλυσίδα ούτε η λάμα όταν θα 

πραγματοποιήσετε την δεύτερη εγκοπή.

Κοπή πτώσης

1. Δημιουργήστε την κοπή πτώσης (Fig. 39,

A) τουλάχιστον  50 mm πιο ψηλά από την

οριζόντια εγκοπή (εικόνα. 39). Η κοπή πτώση

θα πρέπει να είναι παράλληλη με την οριζόντια

εγκοπή. Πραγματοποιήστε την κοπή έτσι ώστε

να παραμείνει τόσο ξύλο όσο χρειάζεται να

λειτουργήσει ως μεντεσές. Ο μεντεσές (εικόνα.

39, C) εμποδίζει το δέντρο από το να πέσει προς

την λάθος κατεύθυνση. Μην κόψετε τον μεντεσέ.

2. Όσο η κοπή πλησιάζει στον μεντεσέ, το

δέντρο θα ξεκινήσει να πέφτει. Εάν υπάρχει

περίπτωση να μην πέσει το δέντρο προς την

επιθυμητή κατεύθυνση σταματήστε την κοπή και

χρησιμοποιήστε σφήνες για να ρίξετε το δέντρο

προς την σωστή κατεύθυνση.

3. Όταν ξεκινήσει το δέντρο να πέφτει, αφαιρέστε

το μηχάνημα από την κοπή, σταματήστε το

μηχάνημα, αφήστε το μηχάνημα κάτω και

αποχωρήστε από την διαδρομή που έχετε

σχεδιάσει. Προσέξτε για κλαδιά και άλλα εμπόδια.

Κλάδεμα

Το κλάδεμα είναι η αφαίρεση κλαδιών από 

ένα πεσμένο δέντρο. Όταν κλαδεύετε αφήστε 

μεγαλύτερα κλαδιά να στηρίζουν το κορμό από 

το έδαφος. Αφαιρέστε τα μικρότερα κλαδιά με 

μια κίνηση (εικόνα. 40). Τα κλαδιά που βρίσκονται 

υπό πίεση θα πρέπει να κόβονται από κάτω προς 

τα πάνω για να αποφύγετε το κόλλημα.

Προσοχή! Μην ανεβείτε πάνω σε 

ένα δέντρο για να το κλαδέψετε! 

Μην στέκεστε πάνω σε σκάλα, σε 

πλατφόρμα, κορμούς ή άλλα θέση 

που μπορεί να σας κάνει να χάσετε 

τον έλεγχο του μηχανήματος! Όταν 

κλαδεύετε είναι σημαντικό να μην 

πραγματοποιείτε την κοπή κοντά 

στον κορμό πριν να αφαιρέσετε 

κάποιο κομμάτι του κλαδιού πρώτα. 

Έτσι δεν αφαιρείτε το φλοιό του 

κορμού!

Κόψιμο δέντρου

Χαμηλή εγκοπή

Κλάδεμα
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 Προσοχή! Εάν τα κλαδιά που θέλετε 

να κόψετε είναι πιο ψηλά από το 

ύψος του ώμου σας θα πρέπει να 

πραγματοποιείται από κάποιον 

επαγγελματία.

Κοπή κλαδιών υπό πίεση

Ένα κλαδί υπό πίεση είναι ένα κλαδί που μπορεί 

να είναι κολλημένο κάτω από κάποιο άλλο κλαδί 

ή άλλο αντικείμενο. 

Σε ένα πεσμένο δέντρο ένα κλαδί υπό πίεση 

μπορεί να χτυπήσει τον χρήστη κατά την κοπή 

του. 

Δώστε προσοχή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος.

Τεμαχισμός κορμού

Τεμαχισμό είναι η κοπή του κορμού σε κομμάτια. 

Είναι σημαντικό να κρατάτε σταθερό πάτημα. 

Όταν είναι εφικτό σηκώστε τον κορμό σε κάποιο 

ύψωμα με την χρήση άλλων κορμών κλπ..

1. Ακολουθήστε τις απλές οδηγίες για εύκολη 

κοπή. Όταν ο κορμός στηρίζεται κατά όλο το 

μήκος του (εικόνα. 41) τον κόβετε από πάνω. 

2. Όταν ο κορμός στηρίζεται στην μια πλευρά 

(εικόνα. 42), πραγματοποιήστε μια κοπή στο 

1/3 της διαμέτρου από την κάτω πλευρά. Στην 

συνέχεια ολοκληρώστε την κοπή από την πάνω 

πλευρά.. 

3. Όταν ο κορμός στηρίζεται στις δυο άκρες του 

(εικόνα. 43), πραγματοποιήστε μια κοπή στο 

1/3 της διαμέτρου από την κάτω πλευρά. Στην 

συνέχεια ολοκληρώστε την κοπή στα 2/3 από την 

πάνω πλευρά.

4. Όταν κόβετε σε πλαγιά να στέκεστε πάντα 

από την πάνω μεριά του κορμού.  (εικόνα. 44). 

Όταν κόβετε για να διατηρήσετε τον έλεγχο της 

κοπής απελευθερώστε την πίεση κοντά στο τέλος 

της κοπής χωρίς να αφήσετε το κράτημα του 

μηχανήματος. Μην αφήσετε την αλυσίδα να έρθει 

σε επαφή με το έδαφος. Μετά την κοπή αφήστε 

το μηχάνημα να σταματήσει τελείως πριν να 

μεταφέρετε το εργαλείο. Το μηχάνημα θα πρέπει 

είναι σβηστό πριν να το μετακινήσετε. 

5. Στηρίξτε τους μικρούς κορμούς σε έναν πάγκο 

ή σε ένα άλλο κορμό. (εικόνα. 45).

6. Εάν η διάμετρος είναι αρκετά μεγάλη 

μπορείτε να τοποθετήσετε μια σφήνα χωρίς να 

ακουμπήσετε την αλυσίδα, για να κρατάει την 

κοπή ανοιχτή  (εικόνα. 46).

Εργασία σε δέντρο με ιμάντα
 

Προσοχή! Η παρακάτω εργασία θα 

πρέπει να πραγματοποιείται μόνο 

από επαγγελματίες ξυλοκόπους! 

Οι οδηγίες παρουσιάζουν μόνο μια 

γενική περιγραφή των κανόνων και 

προειδοποιήσεων που πρέπει να 

ακολουθηθούν για την χρήση αυτή. 

Περιγραφή

Οι παρακάτω οδηγίες είναι για την μείωση 

κινδύνων όταν εργάζεστε πάνω σε κάποιο 

δέντρο με ιμάντα. Ενώ μπορεί να σας δίνει τις 

βασικές οδηγίες, δεν θα πρέπει θεωρηθούν 

αντικατάσταση της πρακτικής άσκησης. Οι 

παρακάτω οδηγίες είναι μόνο ένα παράδειγμα 

για τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας. Τοπικοί 

κανονισμοί θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Οι παρακάτω οδηγίες περιλαμβάνουν

• Γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται 

πριν την χρήση με ιμάντα σε κάποιο ύψος

• Προετοιμασίες για την χρήση με ιμάντα από 

κάποιο ύψος

• Χρήση του πριονιού για κλάδεμα 

συμπεριλαμβανομένου την θέση εργασίας, 

εκκίνηση, κοπή και την απελευθέρωση του 

μηχανήματος στην περίπτωση που κολλήσει.

Οι οδηγίες δεν αναφέρουν τις τεχνικές για τον 

Κοπή κλαδιών υπό πίεση

Τεμαχισμός κορμού

Εργασία σε δέντρο με ιμάντα
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έλεγχο των κλαδιών που κόβετε. 

Γενικές απαιτήσεις

Μη εργάζεστε μόνοι σας όταν χρησιμοποιείτε το 

μηχάνημα με ιμάντα σε κάποιο ύψος. Να υπάρχει 

κάποιος στο έδαφος που να έχει βασικές γνώσεις 

πρώτων βοηθειών. 

Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα για αυτές τις 

εργασίες μόνο όταν γνωρίζετε καλά την χρήση σε 

ύψος με ιμάντα κλπ.

Προετοιμασία

Το μηχάνημα θα πρέπει να ελεγχθεί, να έχει 

καύσιμα, να εκκινηθεί και από το άτομο που 

βρίσκεται στο έδαφος πριν να δοθεί στον χρήστη 

που βρίσκεται στο δέντρο.

Το πριόνι θα πρέπει να είναι δεμένο από ένα 

λουρί για να συνδεθεί με τον ιμάντα του χρήστη  

(εικόνα. 47):

1. Τοποθετήστε το λουρί στο πίσω μέρος του 

πριονιού,

2. Να παρέχετε κατάλληλους συνδέσμους για 

έμμεση (μέσω του λουριού) ή άμεση (μέσω 

του σημείου πρόσδεσης στο πίσω μέρος του 

πριονιού) του πριονιού με τον ιμάντα του χρήστη,

3. Σιγουρευτείτε ότι το πριόνι είναι καλά δεμένο 

όταν το δίνεται στο χρήστη,

4. Σιγουρευτείτε ότι το πριόνι έχει δεθεί καλά 

στον ιμάντα πριν αν το λύσετε από τον τρόπο 

ανεβάσματος.

παράδειγμα δεσίματος του πριονιού στον 

χρήστη

Η ικανότητα να δέσετε το πριόνι απευθείας στον 

ιμάντα του χρήστη μειώνει τον κίνδυνο ζημιάς 

στο μηχάνημα όταν κινείστε γύρω από το δέντρο. 

Να σβήνετε το πριόνι όταν είναι συνδεδεμένο 

στον ιμάντα. 

Το πριόνι θα πρέπει να τοποθετηθεί μόνο από 

τα προτεινόμενα σημεία σύνδεσης στον ιμάντα. 

Μπορεί να είναι στην μέση ή μπροστά ή πίσω στο 

κέντρο. Όπου είναι εφικτό δέστε το πριόνι στο 

κεντρικό πίσω μέρος . (εικόνα. 48).

Όταν τοποθετείτε το μηχάνημα σε άλλο σημείο 

πρόσδεσης ο χρήστης θα πρέπει να είναι 

σίγουρος ότι το πριόνι έχει ασφαλίσει σωστά 

στο νέο σημείο πριν να το ελευθερώσει από το 

προηγούμενο σημείο.

Παράδειγμα πρόσδεσης του μηχανήματος το 

κεντρικό πίσω μέρος

Χρήση του πριονιού σε δέντρο

Μια ανάλυση των ατυχημάτων όσο αφορά την 

χρήση του μηχανήματος σε δέντρο αναφέρει ότι 

η ακατάλληλη χρήση με το ένα χέρι προκαλεί τα 

περισσότερα ατυχήματα. Επίσης ο χρήστης δεν 

έχει μια ασφαλή θέση εργασίας το οποίο αυξάνει 

την πιθανότητα τραυματισμών επειδή

• Δεν υπάρχει σταθερό κράτημα στην περίπτωση 

κλοτσήματος,

• Υπάρχει έλλειψη ελέγχου του πριονιού, που 

μπορεί να καταλήξει στην επαφή του χρήστη με 

το πριόνι

• Η έλλειψη ελέγχου του μηχανήματος εξαιτίας 

κακής στάσης εργασίας. 

Ασφάλεια θέσης εργασίας για λειτουργία με 

δυο χέρια

Για να κρατήσει ο χρήστης το μηχάνημα και με τα 

δυο χέρια θα πρέπει εξασφαλιστεί ασφαλή θέση 

εργασίας όπου να λειτουργούν το μηχάνημα

• Στο ύψος του γοφού για οριζόντιες κοπές

• Στο ύψος της κοιλιακής χώρας για κάθετες 

κοπές.

Όταν ο χρήστης δουλεύει κοντά στο μίσχο το 
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σταθερό πάτημα είναι αρκετό για την ασφάλειά 

του. Βέβαια όσο ο χρήστης απομακρύνεται από 

το μίσχο θα πρέπει να λάβει κάποια επιπλέον 

μέτρα ασφαλείας όπως για παράδειγμα να δέσει 

τον ιμάντα από ένα σταθερό κλαδί από πάνω.  

(εικόνα. 49).

παράδειγμα τοποθέτησης ιμάντα σε σταθερό 

κλαδί άλλου σημείου

Κρατήστε σταθερή θέση εργασίας 

χρησιμοποιώντας ένα προσωρινό στήριγμα 

ποδιού δημιουργώντας μια θηλιά με τον ιμάντα 

(εικόνα. 50).

προσωρινό στήριγμα με την χρήση θηλιάς 

Ξεκινώντας την εργασία στο δέντρο

Όταν ξεκινά την εργασία στο δέντρο ο χρήστης 

θα πρέπει

1. Να ενεργοποιήσει το φρένο πριν την εκκίνηση:

2. Να κρατάει το πριόνι είτε στην δεξιά είτε στην 

αριστερή πλευρά του σώματός του,

• Στην αριστερή πλευρά κρατήστε το πριόνι με 

το αριστερό χέρι από την μπροστινή λαβή και 

σπρώξτε το μηχάνημα μακριά από το σώμα σας 

κρατώντας την χειρόμιζα με το δεξί χέρι, ή

• Στην δεξιά πλευρά, κρατήστε το πριόνι με το 

δεξί χέρι από οποιαδήποτε λαβή και σπρώξτε το 

πριόνι μακριά από το σώμα σας κρατώντας την 

χειρόμιζα με το αριστερό σας χέρι.

Το φρένο θα πρέπει πάντα να είναι 

ενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε το πριόνι στο 

λουρί του. .

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει ότι το μηχάνημα 

έχει επαρκή καύσιμα πριν πραγματοποιήσει 

κρίσιμες κοπές.

Λειτουργία πριονιού με το ένα χέρι

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε 

το μηχάνημα με το ένα χέρι όταν 

η θέση εργασίας σας δεν είναι 

σταθερή!

Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα με το ένα χέρι 

μόνο όταν 

• Δεν μπορείτε να επιτύχετε στάση εργασίας για 

λειτουργία με δύο χέρια

• Πρέπει να στηρίξετε την στάση εργασίας σας με 

το ένα χέρι

• Το προϊόν χρησιμοποιείται σε πλήρη έκταση, 

στις σωστές γωνίες από το σώμα σας (εικόνα. 51).

παράδειγμα για χρήση με το ένα χέρι

Ποτέ μην

• Κόβετε με την μύτη της λάμας,

• Κρατάτε και κόβετε το ίδιο κομμάτι, ή

• Προσπαθήσετε να πιάσετε το κομμάτι που 

πέφτει.

Ελευθέρωση κολλημένου πριονιού

Εάν το πριόνι κολλήσει κατά την χρήση

• Σβήστε το μηχάνημα και τοποθετήστε το στο 

δέντρο με ασφάλεια (i.e. προς την μεριά του 

κορμού) ή σε ένα ξεχωριστό ιμάντα εργασίας,

• Τραβήξτε το μηχάνημα από την κοπή 

σηκώνοντας το κλαδί εάν χρειάζεται,

• Εάν χρειάζεται χρησιμοποιήστε ένα πριόνι 

χειρός για να απελευθερώσετε το κολλημένο 

μηχάνημα πραγματοποιώντας την κοπή 

τουλάχιστον 30cm από το προϊόν.

Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο πριόνι για 

να ελευθερώσετε το μηχάνημα θα πρέπει να 

πραγματοποιήσετε την κοπή προς την έξω μεριά 

του κλαδιού για να μην πέσει το πριόνι μαζί με το 

κομμάτι του κλαδιού.
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Μετά την χρήση

1. Σβήστε το μηχάνημα, βγάλτε το

μπουζοκαλώδιο και αφήστε το να κρυώσει.

2. Ελέγξτε, καθαρίστε και αποθηκεύστε το

μηχάνημα όπως περιγράφεται παρακάτω.

Φροντίδα και συντήρηση

Κανόνες φροντίδας

Προσοχή! Σβήστε το μηχάνημα, 

βγάλτε το μπουζοκαλώδιο και 

αφήστε το να κρυώσει πριν να 

πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε 

εργασία ελέγχου, συντήρησης και 

καθαρισμού!

1. Κρατήστε το μηχάνημα καθαρό. Αφαιρέστε την

βρωμιά μετά από κάθε χρήση και πριν από την

αποθήκευση.

2. Συχνός και κατάλληλος καθαρισμός θα

εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία και την

μακροβιότητα του μηχανήματος.

3. Ελέγξτε το μηχάνημα πριν από κάθε χρήση

και φθαρμένα και σπασμένα μέρη. Μην

λειτουργήσετε το μηχάνημα εάν έχει κάποιο

σπασμένο ανταλλακτικό.

Προσοχή! Πραγματοποιήστε 

επισκευές και εργασίες συντήρησης 

μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες 

αυτές! Όλες οι υπόλοιπες εργασίες 

θα πρέπει να πραγματοποιούνται 

μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό 

προσωπικό!

Γενική καθαριότητα

1. Καθαρίστε το μηχάνημα με ένα υγρό πανί και

λίγο σαπούνι. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για

τα δύσκολα σημεία.

2. Καθαρίστε τις εγκοπές εξαερισμού (18) μετά

από κάθε χρήση με ένα πανί.

3. Φυσήξτε το μηχάνημα με αέρα για τα ποιο

δύσκολα υπολείμματα (μέγιστο. 3 bar).

Σημείωση: Μην χρησιμοποιήσετε 

χημικά ή διαλυτικά διότι μπορεί να 

προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα. 

4. Ελέγξτε για φθαρμένα και χαλασμένα μέρη.

Αλλάξτε τα εάν χρειάζεται ή επικοινωνήστε με

κάποιο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Μετά την χρήση

Φροντίδα και συντήρηση

Γενική καθαριότητα
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Πίνακα συντήρησης

Ανταλλακτικό Ενέργεια Πριν/

μετά κάθε 

χρήση

10 ώρες 25 

ώρες

50 ώρες 

/ μισό 

χρόνο

100 

ώρες 

/ κάθε 

χρόνο
Κύλινδρος καθαρισμός x
Φίλτρο αέρος καθαρισμός x
Μπουζί έλεγχος x
Μπουζί καθαρισμός x
Μπουζί αντικατάσταση Όποτε χρειάζεται
Φίλτρο αέρος έλεγχος x
Φίλτρο αέρος καθαρισμός x
Φίλτρο αέρος αντικατάσταση Όποτε χρειάζεται
Φίλτρο καυσίμου έλεγχος x
Φίλτρο καυσίμου καθαρισμός x
Φίλτρο καυσίμου αντικατάσταση Όποτε χρειάζεται
Αλυσίδα έλεγχος x
Αλυσίδα λίπανση x
Αλυσίδα καθαρισμός x
Αλυσίδα αντικατάσταση Όποτε χρειάζεται

Ανταλλακτικά

Τα παρακάτω ανταλλακτικά μπορούν να αλλαχτούν από τον πελάτη. Ανταλλακτιά θα βρείτε στον 

προμηθευτή σας 

Περιγραφή Μοντέλο
Μπουζί L7T/NHSP LD; RCJ7Y/Champion, L7TC/CDK, L8RTF/NHSP LD, 

BM6A/Torch
Αλυσίδα / Λάμα 91P040X (Oregon)
Οδηγός αλυσίδας 6T X 9.525mm

Πίνακα συντήρησης

Ανταλλακτικά
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Οδηγός αλυσίδας

Αλλάξτε έναν φθαρμένο οδηγό αλυσίδας με ένα 

καινούριο ίδιου τύπου.

1. Ξεβιδώστε την βίδα (εικόνα. 52, A) και 

αφαιρέστε την μαζί με τον οδηγό της αλυσίδας 

(13).

2. Τοποθετήστε έναν καινούριο οδηγό στο 

μηχάνημα.

Γρανάζι λάμας

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να βγάλτε 

την αλυσίδα  (6) για την λίπανση 

του γραναζιού. Η λίπανση μπορεί 

να γίνει και έτσι.

1. Καθαρίστε το γρανάζι (8). 

2. Χρησιμοποιήστε ένα πιστόλι λίπανσης, 

εισάγετε την μύτη στην τρύπα λίπανσης (εικόνα. 

53, A) και τοποθετήστε γράσο μέχρι να φανεί 

στην εξωτερική άκρη του γραναζιού (εικόνα. 53).

3. Σιγουρευτείτε ότι το φρένο δεν είναι 

ενεργοποιημένο. Γυρίστε την αλυσίδα (6) με 

το χέρι. Επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να 

λιπανθεί όλο το γρανάζι.

Συντήρηση λάμας και αλυσίδας

Τα περισσότερα προβλήματα της λάμας μπορεί 

να αποφευχθούν εάν συντηρήσετε σωστά το 

προϊόν σας. Οι λάθος ρυθμίσεις βάθους και 

δοντιών είναι αυτό που προκαλεί τα περισσότερα 

προβλήματα στην λάμα. Εάν η λάμα είναι 

φθαρμένη, η αλυσίδα θα φθαρεί και ίσως βγει 

από την λάμα. Για την μείωση της φθοράς 

η συντήρησης της λάμας και της αλυσίδας 

προτείνεται. 

1. Αποσυναρμολογήστε την λάμα και την αλυσίδα 

με αντίθετα βήματα από την συναρμολόγηση.

2. Ελέγξτε την αντλία λαδιού (12) για βουλώματα 

και καθαρίστε εάν χρειάζεται για να εξασφαλίσετε 

την σωστή λίπανση της αλυσίδας κατά την 

λειτουργία. Χρησιμοποιήστε ένα μικρό μαλακό 

σύρμα που να χωράει στην τρύπα εξαγωγής 

(εικόνα. 54).

Σημείωση: Η κατάσταση της αντλίας 

λαδιού μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. 

Εάν η δίοδο είναι καθαρή, η 

αλυσίδα θα ξεκινήσει αυτόματα να 

λιπαίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα 

από την εκκίνηση. Το προϊόν είναι 

εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα 

λίπανσης.

3. Ελέγξτε το γρανάζι. Εάν είναι πολύ φθαρμένο, 

δώστε το για αλλαγή σε εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

4. Καθαρίστε τα υπολείμματα από την εγκοπή της 

λάμας (7) με ένα κατσαβίδι ή μια λεπίδα. Αυτό θα 

επιτρέψει την κατάλληλη λίπανση της λάμας (7) 

και της αλυσίδας (6) (εικόνα. 55).

5. Ελέγξτε την λάμα για φθορές στην εγκοπή. 

Κρατήστε έναν χάρακα στην πλευρά της λάμας. 

Εάν υπάρχει κενό ανάμεσα στην λάμα και το 

χάρακα η λάμα είναι φυσιολογική. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα πρέπει να αλλάξετε την λάμα με 

μια καινούρια (εικόνα. 56).

6. Γυρίστε την λάμα 180Ο για να εξασφαλίσετε 

ίση φθορά (7).

7. Ελέγξτε την αλυσίδα για φθορές και ζημιές. 

Αλλάξτε την με μια καινούρια εάν χρειάζεται. 

Ένας επαγγελματίας μπορεί να τροχίσει μια 

αλυσίδα ακολουθώντας τις οδηγίες στην 

παράγραφο «τρόχισμα αλυσίδας». .

8. Τοποθετήστε την αλυσίδα (6) και την λάμα 

(7) όπως περιγράφεται στην παράγραφο 

“συναρμολόγηση”.

Οδηγός αλυσίδας

Γρανάζι λάμας

Συντήρηση λάμας και αλυσίδας
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Τρόχισμα αλυσίδας

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε μια 

αλυσίδα που δεν είναι αιχμηρή. Η 

αλυσίδα θέλει τρόχισμα εάν πρέπει 

να σπρώξετε το μηχάνημα προς το 

ξύλο και τα πριονίδια είναι πολύ 

μικρά.  

1. Δώστε την αλυσίδα (6) για τρόχισμα σε κάποιο 
εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τροχίστε την εσείς εάν 
έχετε τα κατάλληλα εργαλεία και την κατάλληλη 
εμπειρία.  

Προσοχή! Τροχίστε την αλυσίδα 

μόνοι σας μόνο εάν έχετε την 

ανάλογη εμπειρία!Χρησιμοποιήστε 

τα κατάλληλα εργαλεία!

2. Το ύψος μεταξύ του δοντιού και της κορυφής 

είναι το βάθος κοπής. Όταν τροχίζετε την αλυσίδα 

(6) θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τα παρακάτω: 

(εικόνα. 57).

- Γωνία λίμας

- Γωνία κοπής

- Θέση λίμας

- Διάμετρο λίμας

- Βάθος λίμας

3. Για να τροχίσετε την αλυσίδα ακολουθήστε τα 

παρακάτω:

- Χρησιμοποιήστε γάντια.

- Σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα έχει το σωστό 

τέντωμα.

- Ενεργοποιήστε το φρένο της αλυσίδας.

4. Χρησιμοποιήστε μια λίμα, με διάμετρο 1.1 

φορές του βάθους κοπής. Σιγουρευτείτε ότι το 20 

% από την διάμετρο της λίμας είναι πάνω από την 

κορυφή. 

Σημείωση: Έναν οδηγό λίμας 

μπορείτε να προμηθευτείτε από 

το εμπόριο και είναι ο πιο εύκολος 

τρόπος για να κρατήσετε την λίμα 

στην σωστή θέση. 

5. Τροχίστε με μια γωνία κάθετη στην λάμα, και 

σε μια γωνία  25° στην κατεύθυνση κοπής (εικόνα. 

58).

6. Τροχίστε κάθε δόντι μόνο από μέσα προς 

τα έξω. Τροχίστε την μια πλευρά της αλυσίδας 

πρώτα μετά γυρίστε την και επαναλάβετε την 

διαδικασία.

7. Τροχίστε κάθε δόντι χρησιμοποιώντας τις ίδιες 

κινήσεις.

8. Κρατήστε το μάκρος ίδιο. Ελέγξτε το βάθος 

κοπής κάθε 5 κινήσεις. Εάν μικρύνει το βάθος 

κοπής θα πρέπει να αλλάξετε την αλυσίδα με 

καινούρια.

9. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο μέτρησης 

βάθους. Το εργαλείο μέτρησης μπορείτε επίσης 

να το βρείτε στο εμπόριο. (εικόνα. 59).

Φίλτρο αέρος

Ελέγξτε το φίλτρο αέρος (21) συχνά. Καθαρίστε ή 

αλλάξτε το εάν χρειάζεται.

1. Ξεβιδώστε την βίδα (20a) και αφαιρέστε το 

κάλυμμα (20) (εικόνα. 60).

2. Βγάλτε το φίλτρο (21) (εικόνα. 60).

3. Χτυπήστε το φίλτρο (21) πάνω σε μια σταθερή 

επιφάνεια για να φύγει η σκόνη. Χρησιμοποιήστε 

αέρα (max. 3 bar) εάν χρειάζεται.

4. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο, το κάλυμμα (20) 

και σφίξτε την βίδα (20a).

Μπουζί

Ελέγξτε το μπουζί κάθε 25 ώρες ή πριν από 

μακροχρόνια αποθήκευση άνω των 30 ημερών. 

Καθαρίστε και αλλάξτε με καινούριο μπουζί εάν 

χρειάζεται. .

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου  (20) όπως 

Τρόχισμα αλυσίδας

Φίλτρο αέρος

Μπουζί
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περιγράφεται. Βγάλτε το μπουζοκαλώδιο (23) 

(εικόνα. 61). 

2. Χρησιμοποιήστε το πολυεργαλείο (31) για να 

ξεσφίξετε και να βγάλετε το μπουζί (εικόνα. 62). 

3. Ελέγξτε το μπουζί για φθορές. Το χρώμα του 

ηλεκτρόδιου θα πρέπει να είναι ανοιχτό καφέ. 

4. Αφαιρέστε υπολείμματα από το ηλεκτρόδιο με 

μια βούρτσα. 

5. Στεγνώστε το μπουζί με ένα πανί εάν έχει πάνω 

καύσιμα.

6. Ελέγξτε το κενό του μπουζί. Θα πρέπει να είναι 

0.6 – 0.7 mm (εικόνα. 63).

7. Αντικαταστήστε με ένα νέο μπουζί εάν το 

ηλεκτρόδιο ή η μόνωση είναι φθαρμένη. 

8. Όταν αλλάζετε το μπουζί, βιδώστε το πρώτα 

με το χέρι και μετά σφίξτε το με το πολυεργαλείο. 

(31).

 

Προσοχή! Μην σφίξετε πολύ το 

μπουζί για να αποφύγετε την 

οποιαδήποτε ζημιά! 

9. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου (20) και 

σφίξτε την βίδα (20a).

Ρεζερβουάρ

1. Αδειάστε το ρεζερβουάρ όταν αποθηκεύετε το 

μηχάνημα για πάνω από 30 μέρες.

2. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα (27) και 

χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη τρόμπα καυσίμου 

για να αδειάσετε τα καύσιμα σε ένα ειδικό δοχείο.

Φίλτρο καυσίμου

Το ρεζερβουάρ έχει ένα φίλτρο καυσίμου 

τοποθετημένο στα σωληνάκια καυσίμου. 

Εάν χρειάζεται να καθαρίσετε ή αλλάξετε 

το φίλτρο καυσίμου, επικοινωνήστε με ένα 

εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Καρμπυρατέρ

Το καρμπυρατέρ είναι ρυθμισμένο από 

τον κατασκευαστή. Εάν χρειάζεται να 

κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση θα πρέπει να 

επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο σέρβις. Μην 

επιχειρήσετε να κάνετε μόνη σας την ρύθμιση.  

Εξάτμιση

Εάν χρειάζεται να επισκευάσετε ή να αλλάξετε 

την εξάτμιση , παρακαλώ επικοινωνήστε με 

εξουσιοδοτημένο σέρβις.  

Επισκευές

Αυτό το μηχάνημα δεν έχει ανταλλακτικά που 

μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Επικοινωνήστε 

με εξουσιοδοτημένο σέρβις για οποιονδήποτε 

έλεγχο και επισκευή. 

Αποθήκευση

1. Καθαρίστε το μηχάνημα όπως αναφέρετε παρά 

πάνω.

2. Τοποθετήστε προστατευτικά μεταφοράς, εάν 

παρέχονται.

3. Αποθηκεύστε το μηχάνημα και τα εξαρτήματά 

του σε στεγνό και καθαρό χώρο.

4. Κρατήστε ο μακριά από παιδιά. Η κατάλληλη 

θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 10 και  

30°C. 

5. Αποθηκεύστε το μηχάνημα στην συσκευασία 

του με κατάλληλη προστασία σκόνης

6. Αδειάστε τα ρεζερβουάρ εάν δεν πρόκειται να 

χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πάνω από 3 

μήνες. 

Ρεζερβουάρ

Φίλτρο καυσίμου

Καρμπυρατέρ

Εξάτμιση

Επισκευές

Αποθήκευση
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Μεταφορά

1. Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το 

μπουζοκαλώδιο πριν το μεταφέρετε οπουδήποτε.

2. Τοποθετήστε προστατευτικά μεταφοράς, εάν 

παρέχονται.

3. Κρατήστε το μηχάνημα από την λαβή. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μια τσάντα για 

μεταφορά.

4. Προστατεύστε το μηχάνημα από τις 

συγκρούσεις ή τους κραδασμούς που μπορεί να 

προκύψουν κατά την μεταφορά.

5. Ασφαλίστε το μηχάνημα για να μην πέσει ή 

γυρίσει κατά την μεταφορά.

Προβλήματα και λύσεις

Κάποια προβλήματα μπορεί συνήθως να 

διορθωθούν από τον χρήστη. Για τον λόγο 

αυτό ελέγξτε το μηχάνημα σύμφωνα με 

την παράγραφο αυτήν. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις το πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί 

γρήγορα.

Προσοχή! Πραγματοποιήστε 

μόνο τα βήματα που αναφέρονται 

στην παράγραφο αυτή! 

Οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος , 

συντήρηση ή επισκευή θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί μόνο από 

εξουσιοδοτημένο σέρβις!

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση
1. Ο κινητήρας δεν ξεκινά 1.1. Λίγα καύσιμα 1.1. Προσθέστε καύσιμα

1.2. Η φούσκα δεν έχει 

πατηθεί (κρύα εκκίνηση)

1.2. Πιέστε την φούσκα και 

ξεκινήστε πάλι
1.3. Η φούσκα έχει πατηθεί 

(ζεστή εκκίνηση

1.3. Στεγνώστε το μπουζί

1.4. Μπουζί βρεγμένο 1.4. Στεγνώστε το μπουζί
1.5. Μπουζί σπασμένο 1.5. Αλλάξτε το μπουζί
1.6. Μπουζοκαλώδιο χαλαρό 1.6. Τοποθετήστε σωστά

2. Ο κινητήρας σταματάει 2.1. Δεν υπάρχουν καύσιμα 2.1. Προσθέστε καύσιμα
2.2. Συσκευή κοπή 

μπλοκαρισμένη

2.2. Αφαιρέστε το εμπόδιο

3. Μη ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα κοπής

1.1 Λάθος τέντωμα αλυσίδας 1.1 Τεντώστε την σωστά
1.2 Φθαρμένη αλυσίδα 1.2 Τροχίστε ή αλλάξτε την 

αλυσίδα
4. Υπερβολικοί κραδασμοί/

θόρυβος και καυσαέρια

4.1. Η αλυσίδα είναι φθαρμένη 4.1. Αλλάξτε με καινούρια
4.2. Βίδες/παξιμάδια είναι 

χαλαρά

4.2. Σφίξτε τα 

4.3. Βενζίνη/λάδι είναι λάθος 4.3. Αδειάστε και γεμίστε με 

την σωστή μίξη

Προβλήματα και λύσεις
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Ανακύκλωση και διάθεση

1. Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να πετάγονται με

τα οικιακά σκουπίδια. Παρακαλώ επικοινωνήστε

με το κοντινότερο κέντρο ανακύκλωσης για

τρόπους διάθεσης.

2. Καύσιμα, λάδι, μίξη καυσίμου και άλλα

αντικείμενα που περιέχουν λάδι δεν θα πρέπει αν

πετάγονται με τα οικιακά σκουπίδια. Τοποθετήστε

με ειδικά δοχεία και δώστε τα σε ειδικά κέντρα

ανακύκλωσης.

3. Το μηχάνημα παραδίδετε σε συσκευασία για

προστασία κατά την μεταφορά. Κρατήστε την

συσκευασία για την μελλοντική αποθήκευση

του μηχανήματος διαφορετικά δώστε την για

ανακύκλωση.

Ανακύκλωση και διάθεση




