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Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. 

Κρατήστε καλά το αλυσοπρίονο με τα δύο σας χέρια. 

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις 
προειδοποιήσεις. 

Επιφάνεια με υψηλή θερμοκρασία! Μην αγγίζετε! 

Φορέστε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. 

Προσοχή! Κίνδυνος λακτίσματος (Κλότσημα) 

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για την 
προφύλαξη των ποδιών και των χεριών σας. 

Πριν από την χρήση του αλυσοπρίονου θα πρέπει να έχετε λάβει την απαραίτητη 
εκπαίδευση και να έχετε την απαιτούμενη εμπειρία. 

Προσοχή! Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης της ακοής! Φορέστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής 

προστασίας!  Lwa 110Db- 112Db 

Ηχητική στάθμη Επίπεδο δονήσεων 

Εμπ.Χειρολαβή Οπ.Χειρολαβή 
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Οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας 
 
Αυτό το αλυσοπρίονο έχει σχεδιαστεί ειδικά για κλάδεμα και περιποίηση δένδρων και συνεπώς 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές. 
 
 
1. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αλυσοπρίονο όταν νιώθετε κουρασμένοι, άρρωστοι ή 
αναστατωμένοι, ή βρίσκεστε υπό την επήρεια κάποιου φαρμάκου που μπορεί να σας κάνει να 
νιώσετε υπνηλία, όπως επίσης και αν βρίσκεστε υπό την επιρροή αλκοόλ ή ναρκωτικών 
ουσιών. 
 
2. Χρησιμοποιήστε υποδήματα ασφαλείας, άνετο ρουχισμό και μέσα ατομικής προστασίας για 
να προφυλάξετε το κεφάλι και το πρόσωπο, τα μάτια, και την ακοή σας. Χρησιμοποιήστε 
αντικραδασμικά γάντια. 
 
3. Διατηρήστε την αλυσίδα του πριονιού αιχμηρή, και το πριόνι, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος AV, σε καλή κατάσταση. Οι στομωμένες αλυσίδες αυξάνουν τον χρόνο κοπής 
καθώς και το ποσοστό των μεταδιδόμενων κραδασμών από το πριόνι προς τα χέρια σας. Ένα 
πριόνι με χαλαρά εξαρτήματα ή με κατεστραμμένα – φθαρμένα εξαρτήματα του 
αντικραδασμικού συστήματος τείνει να παράγει υψηλότερα επίπεδα δόνησης. 

 
4. Όλες οι παραπάνω προφυλάξεις δεν εκμηδενίζουν τις πιθανότητες απόκτησης του συνδρόμου δόνησης 
χεριού-βραχίονα ή του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. 
Συνεπώς, οι χειριστές που κάνουν συχνή και εκτεταμένη χρήση θα πρέπει να παρακολουθούν συχνά την 
κατάσταση των χεριών και των δακτύλων τους. 
Εάν εμφανιστεί κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 

 
5. Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά το χειρισμό των καυσίμων. Σκουπίστε όλες τις διαρροές 
και στη συνέχεια μετακινήστε το αλυσοπρίονο τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από το σημείο 
τροφοδοσίας προτού εκκινήσετε τον κινητήρα. 
 
 
6. Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης ή φλόγας (τσιγάρα, εργαλεία ή συσκευές που 
παράγουν φλόγα, όπως επίσης και οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει 
σπινθηρισμό) στις περιοχές όπου αναμιγνύονται, χύνονται ή αποθηκεύονται καύσιμα. 
7. Μην καπνίζετε όταν χειρίζεστε καύσιμα ή χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο. 
 
8. Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να βρίσκονται κοντά στο αλυσοπρίονο κατά την εκκίνηση 
του ή την διαδικασία κοπής. Κρατήστε τυχόν παρευρισκόμενους και τα ζώα σε απόσταση 
ασφαλείας τουλάχιστον 10 m μακριά κατά την εκκίνηση ή κατά την λειτουργία του 
αλυσοπρίονου. 
 
 
9. Ποτέ μην ξεκινάτε να κόβετε μέχρι να έχετε ένα καθαρό και εργονομικό χώρο εργασίας, 
ασφαλή στάση, και ένα σχέδιο για την θέση όπου θα πέσουν τα κλαδιά ή το δέντρο που 
κόβονται. 
 
 
 
 
10. Κρατήστε σταθερά το αλυσοπρίονο με τα δύο χέρια όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε 
λειτουργία. Κρατήστε το αλυσοπρίονο από την λαβή χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά σας και 
τα υπόλοιπα δάχτυλα για να εσωκλείετε την λαβή στο χέρι σας. 
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11. Κρατήστε όλα τα μέρη του σώματός σας μακριά από την αλυσίδα του 
πριονιού όταν ο κινητήρας τρέχει. 
 
 
 
 
 
12. Πριν εκκινήσετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα δεν βρίσκεται σε 
επαφή με κάποιο αντικείμενο ή επιφάνεια. 

 
13. Αυτό το προϊόν φέρει φυγοκεντρικό συμπλέκτη. Συνεπώς, η αλυσίδα του πριονιού αρχίζει να 
περιστρέφεται τη στιγμή που το τσόκ βρίσκεται στη θέση "START" (πρώτο βήμα) για την εκκίνηση του 
κινητήρα. Αρχικά, βάλτε το αλυσοπρίονο σε επίπεδο έδαφος και τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης ενώ κρατάτε το 
αλυσοπρίονο έτσι ώστε η αλυσίδα του να μη μπορεί να αγγίξει το έδαφος και άλλα τυχόν εμπόδια. 
14. Μην τραβάτε το σχοινί εκκίνησης ενώ πιέζετε τον μοχλό τροφοδοσίας, την μικρή χρονική στιγμή όπου το 
αλυσοπρίονο βρίσκεται μόνο στο ένα σας χέρι. 
Η εκτέλεση αυτού του τρόπου λειτουργίας απαγορεύεται αυστηρά. 
15. Εάν η αλυσίδα συνεχίζει να περιστρέφεται, σταματήστε τον κινητήρα και στη συνέχεια ξαναθυμίστε τη 
βίδα ρύθμισης του ρελαντί αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η κίνηση των εξαρτημάτων του 
συστήματος τροφοδοσίας. 
16. Πάντοτε να απενεργοποιείτε τον κινητήρα κατά την μεταφορά του αλυσοπρίονου. Μεταφέρετε το 
κρατώντας το με τη λάμα και την αλυσίδα προς τα πίσω, και την εξάτμιση μακριά από το σώμα σας. 
 

17. Ελέγχετε πάντα το αλυσοπρίονο πριν από κάθε χρήση για φθαρμένα ή με βλάβη 
τμήματα ή εξαρτήματα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα αλυσοπρίονο που έχει υποστεί ζημιά, 
είναι ακατάλληλα ρυθμισμένο ή δεν είναι ασφαλώς και πλήρως συναρμολογημένο. 
Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού σταματά να κινείται όταν απελευθερώνεται η 
σκανδάλη. 
 
18. Όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης που δεν αναγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό 
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό. (Για παράδειγμα, αν 
χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα εργαλεία για την αφαίρεση του σφονδύλου ή εάν 
χρησιμοποιηθεί κάποιο ακατάλληλο εργαλείο για τη συγκράτηση του σφονδύλου 
προκειμένου να επανατοποθετηθεί ο συμπλέκτης, θα μπορούσε να προκύψει σοβαρή 
βλάβη στον σφόνδυλο η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει την αποσυναρμολόγηση του 
βολάν). 
19. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα προτού ακουμπήσετε το εργαλείο στο έδαφος ή σε 
κάποια άλλη επιφάνεια.. 
20. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κόβετε φυτά μικρού μεγέθους, επειδή τα λεπτά και 
μικρά τμήματα μπορεί να πιαστούν στην αλυσίδα του πριονιού και να εκσφενδονιστούν 
προς το μέρος σας ή να προκαλέσουν απώλεια της ισορροπίας σας. 
 
 
21. Κατά την κοπή ενός κλαδιού ή άλλου τμήματος που έχει κάποια τάση, να είστε 
προσεκτικοί και έτοιμοι για την απότομη απελευθέρωση του καθώς κόβονται οι ίνες που το 
συγκρατούν. 
22. Ποτέ πραγματοποιείτε εργασίες κοπής όταν τα καιρικά φαινόμενα δεν είναι ευνοϊκά, 
όταν έχει δυνατό άνεμο και όταν η ορατότητα είναι κακή ή η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή. Ελέγχετε πάντα το δέντρο για τα ξερά κλαδιά που μπορεί να 
πέσουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοπής. 
 
23. Διατηρήστε τις χειρολαβές στεγνές, και καθαρές από λάδια και καύσιμα. 
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24. Χρησιμοποιήστε το αλυσοπρίονο μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ποτέ μην εκκινείτε ή 
λειτουργείτε τον κινητήρα μέσα σε κλειστό χώρο ή κτίριο. Τα καυσαέρια περιέχουν 
μονοξείδιο του άνθρακα, ένα επικίνδυνο για την υγεία αέριο. 
 
 
 
25. Μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο για την κοπή δέντρων, εκτός εάν έχει εκπαιδευτεί 
ειδικά για αυτό. 
26. Να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων λακτίσματος (Κλότσημα). Ως λάκτισμα στο αλυσοπρίονο ορίζουμε την προς τα 
πάνω κίνηση της λάμας που εμφανίζεται όταν η αλυσίδα του πριονιού στην άκρη της λάμας 
έρχεται σε επαφή με κάποιο αντικείμενο. Το λάκτισμα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη 
απώλεια ελέγχου του αλυσοπρίονου. 
 
 
 
27. Κατά την μεταφορά του αλυσοπρίονού σας, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετήσει το 
προστατευτικό κάλυμμα στην λάμα. 
 
28. Μην αγγίζετε ποτέ την προφυλακτήρα της εξάτμισης, τη λάμα ή την αλυσίδα με γυμνά 

χέρια την στιγμή που δουλεύει το αλυσοπρίονο ή αμέσως μετά την απενεργοποίηση 
του. Η παραπάνω ενέργειες μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα να πάθετε σοβαρά 

εγκαύματα λόγω της υψηλής θερμοκρασίας των επιφανειών αυτών. 
1. Προφυλακτήρας εξάτμισης  2. Λάμα  3.Αλυσίδα κοπής 

 
Συμβουλές προστασίας κατά της αντίδρασης λακτίσματος 

•Το λάκτισμα μπορεί να προκύψει όταν το άκρο της λάμας αγγίξει ένα αντικείμενο ή όταν το 
ξύλο κλείσει και σφίξει ενδιάμεσα την αλυσίδα του πριονιού κατά την κοπή. Η επαφή του 
άκρου της λάμας με τις επιφάνειες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει μια 
εξαιρετικά γρήγορη αντίστροφη αντίδραση, κατευθύνοντας τη λάμα προς τα επάνω και προς το 
μέρος του χειριστή. Η επαφή της αλυσίδας του πριονιού κατά μήκος της κορυφής της λάμας 
μπορεί να κατευθύνει το αλυσοπρίονο προς το μέρος του χειριστή. Και οι δυο αυτές 
περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου του πριονιού με συνέπεια να προκληθεί 
σοβαρός τραυματισμός. 
 
 
 
• Μη βασίζεστε αποκλειστικά στις συσκευές και μηχανισμούς ασφαλείας που φέρει το πριόνι 
σας. Ως χειριστής αλυσοπρίονου, θα πρέπει να λάβετε αρκετά μέτρα προστασίας για να 
πραγματοποιήσετε τις εργασίες κοπής χωρίς ατύχημα ή τραυματισμό. 

 
 
 

 
(1) Με μια βασική κατανόηση των αιτιών εμφάνισης της αντίδρασης λακτίσματος μπορείτε να 
μειώσετε ή να εξαλείψετε το στοιχείο της αιφνίδιας εμφάνισης. Η αιφνίδια εμφάνιση 
αντιδράσεων συμβάλλει για την πρόκληση πολλών ατυχημάτων. 
(2) Κρατήστε σταθερά το αλυσοπρίονο με τα δύο χέρια όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε 
λειτουργία. Κρατήστε την οπίσθια χειρολαβή χρησιμοποιώντας το δεξί σας χέρι και την 
εμπρόσθια με το αριστερό σας χέρι. Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρά σας και τα υπόλοιπα 
δάχτυλα για να εσωκλείσετε τις λαβές στα χέρια σας. 
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Η σωστή συγκράτηση του αλυσοπρίονου μπορεί να διευκολύνει τον 
χειρισμό και να μειώσει τις αντιδράσεις λακτίσματος.  

 
 

 
 
(3) Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή στην οποία κόβετε είναι απαλλαγμένη από εμπόδια. Μην 
αφήνετε την άκρη της λάμας να έρχεται σε επαφή με κορμούς, κλαδιά ή οποιοδήποτε άλλο 
αντικείμενο που μπορεί να χτυπηθεί κατά τη λειτουργία του πριονιού. 
(4) Κατά την εργασία κοπής λειτουργήστε σε υψηλές στροφές τον κινητήρα. 
(5) Μην τεντώνεστε και μην υπερβαίνετε το ύψος των ώμων κατά την εργασία κοπής. 
(6) Ακολουθήστε τις οδηγίες της κατασκευαστή για το ακόνισμα και την συντήρηση της 
αλυσίδας κοπής. 
(7) Χρησιμοποιείτε μόνο τους τύπους λάμας και αλυσίδας που προτείνει ο κατασκευαστής ή ο 
προμηθευτής σας. 

 
 
Συμβουλές κοπής δέντρων με χρήση ειδικού εξοπλισμού πρόσδεσης (Προσοχή! Μόνο για επαγγελματίες.) 
Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται συμβουλές εργασίας για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού από 
αλυσοπρίονα δέντρων κατά την εργασία σε μεγάλο ύψος με την χρήση ειδικού εξοπλισμού. Αν και μπορεί να 
περιέχει ένα μεγάλο τμήμα των βασικών οδηγιών της εκπαίδευσης, δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο 
της επίσημης εκπαίδευσης. 
 
Γενικές οδηγίες ασφαλείας κατά την εργασία σε ύψος  
Οι χειριστές των αλυσοπρίονων δέντρων που εργάζονται σε ύψος χρησιμοποιώντας σχοινί και ιμάντες δεν 
πρέπει ποτέ να εργάζονται μόνοι. Κατά την εργασία αυτή θα πρέπει παρευρίσκεται ένας τουλάχιστον ακόμα 
εργαζόμενος στο έδαφός, εκπαιδευμένος κατάλληλα στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 
Οι χειριστές των αλυσοπρίονων δέντρων για την εργασία αυτή θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε γενικές 
τεχνικές ασφαλούς αναρρίχησης και εργασίας σε μεγάλο ύψος και θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
εξοπλισμένοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως είναι τα σχοινιά, οι γάντζοι, και άλλα αντίστοιχα είδη για τη 
διατήρηση ασφαλούς θέσης εργασίας προφυλάσσοντας από πτώση τον χειριστή αλλά και το πριόνι. 
 
Προετοιμασία  
Το αλυσοπρίονο πρέπει να ελέγχεται, να τροφοδοτείται, να εκκινείται και να προθερμαίνεται από τον εργάτη 
του εδάφους προτού παραδοθεί στον χειριστή που βρίσκεται στο δέντρο. Το αλυσοπρίονο πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με το κατάλληλο εξάρτημα πρόσδεσης για την τοποθέτηση στη ζώνη αναρρίχησης του χειριστή: 
α) Δέστε τον ιμάντα στο ειδικό εξάρτημα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εργαλείου (Α). 

 
 
 
 

 
 

 
 

β) Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα καραμπίνερ ώστε να επιτρέπεται η έμμεση (δηλ. μέσω του λουριού) και η 
άμεση πρόσδεση (δηλ. στο σημείο πρόσδεσης στο πριόνι). 
γ) Βεβαιωθείτε ότι το πριόνι είναι καλά στερεωμένο κατά την μεταφορά του στον χειριστή. 
δ) Βεβαιωθείτε ότι το πριόνι έχει ασφαλιστεί στην ζώνη αναρρίχησης προτού αποσυνδεθεί από τα μέσα 
ανύψωσης. 
Το πριόνι πρέπει να ασφαλίζεται μόνο στα συνιστώμενα σημεία σύνδεσης της ζώνης αναρρίχησης. Τα σημεία 
αυτά μπορεί να βρίσκονται στο μέσο (εμπρός ή πίσω) ή στα πλάγια. Όπου είναι δυνατό, η τοποθέτηση του 
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πριονιού στο κεντρικό οπίσθιο μέσο θα κρατήσει μακριά το πριόνι από τα σκοινιά αναρρίχησης και θα 
στηρίξει το βάρος του κεντρικά και παράλληλα με την σπονδυλική στήλη του χειριστή. 

 
Κατά τη μετακίνηση του πριονιού από οποιοδήποτε σημείο πρόσδεσης σε άλλο, οι χειριστές 
πρέπει να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλισμένο στη νέα θέση πριν από την απελευθέρωσή του 
από το προηγούμενο σημείο πρόσδεσης. 
 
Χρησιμοποιώντας το αλυσοπρίονο στο δέντρο 
Μια ανάλυση των ατυχημάτων αυτού του τύπου εργασίας παρουσιάζει ως κύρια αιτία την, 
λανθασμένη, χρήση του πριονιού με το ένα χέρι. Στη συντριπτική πλειοψηφία των ατυχημάτων, 
οι χειριστές αποτυγχάνουν να διατηρήσουν μια ασφαλή θέση εργασίας η οποία μπορεί να τους 

επιτρέπει να κρατούν και τις δύο λαβές του πριονιού. Ο κίνδυνος αυξάνεται λόγω των παρακάτω 
περιπτώσεων: 
 
• Έλλειψη σταθερής λαβής συγκράτησης του πριονιού κατά τις αντιδράσεις λακτίσματος. 
• Έλλειψη ελέγχου του πριονιού, αυξάνοντας τις πιθανότητες να έρθει σε επαφή με τα σκοινιά αναρρίχησης 
και το σώμα του χειριστή (ιδιαίτερα με το αριστερό χέρι και το βραχίονα). 
• Απώλεια ελέγχου από μη ασφαλής θέση εργασίας που έχει ως αποτέλεσμα την επαφή με το πριόνι 
(απροσδόκητη κίνηση κατά τη λειτουργία του πριονιού). 
 
Επιλογή της κατάλληλης θέσης εργασίας για χρήση με δύο χέρια  
Ο χειριστής προκειμένου να εργάζεται σωστά κρατώντας το πριόνι με τα δύο χέρια, θα πρέπει, κατά γενικό 
κανόνα, να διατηρεί την ασφαλή θέση εργασίας όπου θα μπορεί να λειτουργεί το πριόνι: 
•Στο επίπεδο του ισχίου κατά την κοπή οριζόντιων τμημάτων. 
•Στο επίπεδο του διαφράγματος κατά την κοπή κάθετων τμημάτων. 
 
Όταν ο χειριστής εργάζεται κοντά σε κάθετους κορμούς με χαμηλές πλάγιες δυνάμεις στη θέση εργασίας 
τους, τότε μια καλή βάση μπορεί να είναι το μόνο που χρειάζεται για να διατηρηθεί μια ασφαλή θέση 
εργασίας. Παρόλα αυτά, καθώς οι χειριστές απομακρύνονται από τον κορμό, θα πρέπει να λάβουν μέτρα για 
να αφαιρέσουν ή να εξουδετερώσουν τις αυξανόμενες πλευρικές δυνάμεις, για παράδειγμα, 
επαναπροσανατολίζοντας την κύρια γραμμή σκοινιού μέσω ενός συμπληρωματικού σημείου πρόσδεσης ή 
χρησιμοποιώντας ένα ρυθμιζόμενο στήριγμα κατευθείαν από τη ζώνη  σε ένα συμπληρωματικό σημείο 
σύνδεσης. 

 
 
 
Η καλή στάση στη θέση εργασίας μπορεί να υποβοηθηθεί με τη χρήση ενός προσωρινού 
αναβολέα που μπορεί να δημιουργηθεί από έναν ιμάντα θηλειά. 
 

 
Εκκίνηση του πριονιού στο δέντρο 
Κατά την εκκίνηση του πριονιού στο δέντρο: 
α)Ενεργοποιήστε το φρένο αλυσίδας πριν την εκκίνηση. 
β) Κρατήστε το πριόνι είτε στο αριστερό είτε στο δεξί μέρος του σώματος κατά την εκκίνηση: 
1) στην αριστερή πλευρά κρατήστε το πριόνι είτε με το αριστερό χέρι στην μπροστινή λαβή είτε 
με το δεξί χέρι στην πίσω λαβή και σπρώξτε το πριόνι μακριά από το σώμα σας ενώ κρατάτε το 
σκοινί εκκίνησης στο άλλο χέρι. 
2) στη δεξιά πλευρά κρατήστε το πριόνι με το δεξί χέρι σε οποιαδήποτε λαβή και ωθήστε το 
πριόνι μακριά από το σώμα σας ενώ κρατάτε το σκοινί εκκίνησης στο αριστερό χέρι. 
Το φρένο της αλυσίδας θα πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένο προτού αλλάξετε θέση σε ένα 
πριόνι την στιγμή που βρίσκεται σε λειτουργία. 
Ο χειριστής θα πρέπει να ελέγχει πάντοτε ότι το πριόνι έχει επάρκεια καυσίμου προτού 
πραγματοποιήσει κοπή κάποιου σημαντικού τμήματος. 
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Χρήση του αλυσοπρίονου με το ένα χέρι 
Ο χειριστής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τα αλυσοπρίονα δέντρων με το ένα χέρι όταν βρίσκονται σε ασταθή 
θέση εργασίας ή αντικαθιστώντας ένα πριόνι χειρός κατά την κοπή ξύλου μικρής διαμέτρου στις κορυφές των 
κλαδιών. 
Τα αλυσοπρίονα δέντρων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με το ένα χέρι, όπου: 
Ο χειριστής δεν μπορεί να αποκτήσει μια θέση εργασίας που να επιτρέπει τη χρήση με δύο χέρια.  
Πρέπει να διατηρεί τη θέση εργασίας του χρησιμοποιώντας το ένα χέρι.  
Ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί το πριόνι τεντωμένος, σε ορθή γωνία και εκτός της νοητής ευθείας με το 
σώμα του χειριστή. 

 
 
 
 
 
 
 

Ο χειριστής δεν θα πρέπει: 
• Να πραγματοποιεί κοπή με την άκρη της λάμας του αλυσοπρίονου. 
•Να συγκρατεί με το χέρι του τα τμήματα που επιχειρεί να κόψει. 
• Να προσπαθήσει να πιάσει τμήματα του υλικού καθώς πέφτουν. 
 
Απελευθερώνοντας ένα μπλοκαρισμένο πριόνι 
Εάν το πριόνι μπλοκαριστεί κατά τη διάρκεια της κοπής, ο χειριστής θα πρέπει: 
Να απενεργοποιήσει το πριόνι και στερεώστε το με ασφάλεια προς την εσωτερική πλευρά του δέντρου ή σε 
ένα ξεχωριστό σκοινί. 
Απελευθερώστε το πριόνι από την τομή του ξύλου ενώ σηκώνετε το κλαδί όσο χρειάζεται. 
Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε ένα πριόνι χειρός ή ένα δεύτερο αλυσοπρίονο για να απελευθερώσετε το 
παγιδευμένο πριόνι, κόβοντας τουλάχιστον 30 cm μακριά από το παγιδευμένο πριόνι. 
Είτε χρησιμοποιήσετε κάποιο πριόνι χειρός είτε χρησιμοποιήσετε κάποιο αλυσοπρίονο για να 
απελευθερώσετε ένα κολλημένο πριόνι, οι τομές απελευθέρωσης θα πρέπει να είναι πάντοτε προς τα έξω 
(προς το άκρο των κλαδιών), ώστε να μην παρασυρθεί το πριόνι μαζί με το αποκομμένο τμήμα. 
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Επεξήγηση των συμβόλων που βρίσκονται στο εργαλείο 
Για ασφαλή λειτουργία και συντήρηση, τα σύμβολα είναι χαραγμένα στην επιφάνεια του 

εργαλείου. 
Σύμφωνα με αυτές τις ενδείξεις, προσέξτε να μην κάνετε κάποιο λάθος. 

Το σημείο ανεφοδιασμού του μείγματος λιπαντικού – καυσίμου 
Θέση: Τάπα καυσίμου 
 
Σημείο πλήρωσης του λαδιού της αλυσίδας 
Θέση: Τάπα λαδιού 
 
Βάλτε τον διακόπτη στην θέση 0 για να απενεργοποιήσετε τον κινητήρα. 
Θέση: Εμπρόσθιο και πάνω τμήμα της οπίσθιας χειρολαβής 
 
Εκκίνηση του κινητήρα. Τραβήξτε προς τα έξω τον λεβιέ του τσόκ(στο πίσω δεξιά μέρος της 
οπίσθιας χειρολαβής) προς την κατεύθυνση του βέλους και επιλέξτε μεταξύ των τριών 
διαθέσιμων θέσεων λειτουργίας: 

Πρώτη θέση εκκίνησης- Επιλέξτε αυτήν την θέση για την εκκίνηση του κινητήρα όταν είναι ήδη ζεστός. 
Δεύτερη θέση εκκίνησης- Επιλέξτε αυτήν την θέση για την εκκίνηση του κινητήρα όταν είναι κρύος. 
Θέση: Επάνω και δεξιά στο κάλυμμα του συστήματος καθαρισμού αέρα. 

Η βίδα που βρίσκεται κάτω από το γράμμα Η είναι η βίδα ρύθμισης υψηλής ταχύτητας. 
 
Η βίδα που βρίσκεται κάτω από το γράμμα L είναι η βίδα ρύθμισης χαμηλής ταχύτητας. 
 
Η βίδα που βρίσκεται στα δεξιά του γράμματος Τ είναι η βίδα ρύθμισης του ρελαντί. 

 
Υποδεικνύει τις κατευθύνσεις με τις οποίες: απελευθερώνεται ο μηχανισμός του φρένου της 
αλυσίδας(λευκό βέλος). Ενεργοποιείται ο μηχανισμός του φρένου (μαύρο βέλος). 
Θέση: Εμπρόσθιο τμήμα του προφυλακτήρα της αλυσίδας κοπής. 
 
Έλεγχος της ροής του λιπαντικού της αλυσίδας, περιστρέφοντας δεξιόστροφα (προς την 
ένδειξη ΜΑΧ) η ροή αυξάνεται και αντιθέτως, περιστρέφοντας αριστερόστροφα η ροή 
μειώνεται (προς την ένδειξη ΜΙΝ). 
Θέση: Κάτω μέρος της μονάδας μετάδοσης της ισχύος. 
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Τοποθέτηση της αλυσίδας και της λάμας 
Μαζί με το αλυσοπρίονο συνήθως συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω: 
 

Ανοίξτε την αρχική συσκευασία και τοποθετήστε τη λάμα και την αλυσίδα στον κινητήρα ακολουθώντας τις 
παρακάτω οδηγίες: 

 
Η αλυσίδα του πριονιού έχει πολύ αιχμηρές άκρες. Χρησιμοποιήστε ειδικά προστατευτικά 

γάντια για ασφάλεια. 
1. Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα προς την μπροστινή λαβή για να το ελέγξετε 
το φρένο της αλυσίδας δεν είναι ενεργοποιημένο. 
2. Χαλαρώστε τα παξιμάδια και αφαιρέστε το κάλυμμα της αλυσίδας. 
3. Στερεώστε το άγκιστρο στο πίσω μέρος του κινητήρα χρησιμοποιώντας την βίδα. 
 

 

 

 

4. Τοποθετήστε τη λάμα και στη συνέχεια τοποθετήστε την αλυσίδα γύρω από τη λάμα και το γρανάζι. 
 

 

 

 

 

 

Σημαντικό: Δώστε μεγάλη προσοχή κατά την τοποθέτηση της αλυσίδας. Τοποθετήστε την ακολουθώντας 
της σωστή φορά. 

 

 

 

 

 

Προστατευτικό κάλυμμα λάμας 

Αλυσίδα κοπής 

Λάμα κοπής 

Κινητήρας 

Μπουζόκλειδο 

Κατσαβίδι ρύθμισης καρμπυρατέρ 

Άγκιστρο 

Οπή τοποθέτησης 

Κάλυμμα αλυσίδας 

Παξιμάδι ρύθμισης τάσης εντατήρα 

Κατεύθυνση περιστροφής 
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5. Τοποθετήστε το παξιμάδι του εντατήρα της αλυσίδας στην κάτω 
οπή της λάμας, στη συνέχεια, τοποθετήστε το κάλυμμα της αλυσίδας 
και σφίξτε το παξιμάδι τοποθέτησης σφίγγοντας με το χέρι σας. 

 
 
 
 
 

 
Κατά την τοποθέτηση του καλύμματος της αλυσίδας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει 

πλήρως το άγκιστρο στο πίσω μέρος του καλύμματος. 
6. Ενώ κρατάτε το άκρο της λάμας, ρυθμίστε την αλυσίδα στρέφοντας τη βίδα του εντατήρα μέχρι η αλυσίδα 
να αγγίζει ελαφρώς το κάτω μέρος της λάμας. 
 
 

 

 

 

 

 

7. Σφίξτε καλά τα παξιμάδια κρατώντας την άκρη της λάμας (11,8-14,7 N.m./120-150 kg-cm). Στη συνέχεια, 
ελέγξτε την αλυσίδα και βεβαιωθείτε ότι εκτελεί ομαλή περιστροφή και ότι έχει την σωστή τάση 
μετακινώντας την με το χέρι. Εάν είναι απαραίτητο, ξαναρυθμίστε χωρίς να τοποθετήσετε το κάλυμμα. 
 
 

8.Σφίξτε την βίδα ρύθμισης τάσης του εντατήρα. 
 

 

 

 

 

Μια νέα αλυσίδα θα επεκτείνει το μήκος της στην αρχή της χρήσης. Ελέγξτε και ρυθμίστε συχνά την τάση, 
καθώς μια χαλαρή αλυσίδα μπορεί εύκολα να βγει από την λάμα ή να προκαλέσει πρόωρη φθορά. 

 

 

 

 

 

 

 

Σφίξιμο βίδας 

Χαλάρωμα βίδας 

Βίδα ρύθμισης τάσης 

Σφίξτε  
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Λιπαντικό καυσίμου μείγματος και λάδι αλυσίδας 
Καύσιμο 

 
Η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη. Αποφύγετε το κάπνισμα και την δημιουργία φλόγας ή 

άλλων πηγών σπινθηρισμού κοντά στα καύσιμα. Φροντίστε να σταματήσετε τον κινητήρα και να τον 
αφήσετε να κρυώσει προτού ανεφοδιάσετε το αλυσοπρίονο. Επιλέξτε μια επιφάνεια χωρίς εύφλεκτα 
υποστρώματα για τον ανεφοδιασμό καυσίμου και μετακινήστε το εργαλείο τουλάχιστον 3 μ. (10 πόδια) 
μακριά από το σημείο τροφοδοσίας πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα. 
 

Οι κινητήρες των αλυσοπρίονων λιπαίνονται με λάδι ειδικά σχεδιασμένο για δίχρονους 
αερόψυκτους κινητήρες βενζίνης (JASO FC GRADE OIL ή ISO EGC GRADE). 
• Μη χρησιμοποιείτε μείγμα λαδιού BIA ή TCW (για υδρόψυκτους κινητήρες). 
 
Προτεινόμενη αναλογία ανάμειξης: (Βενζίνη)25  προς  (Λάδι)1. 

 
 

 
• Οι εκπομπές καυσαερίων ελέγχονται από τις βασικές παραμέτρους και εξαρτήματα του κινητήρα 
(ανάμειξη, καύση, χρόνος ανάφλεξης και συγχρονισμός θυρών) χωρίς την προσθήκη οποιουδήποτε άλλου 
εξαρτήματος ή την εισαγωγή αδρανούς υλικού κατά την καύση. 
• Αυτοί οι κινητήρες είναι πιστοποιημένοι για να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. 
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βενζίνη με ελάχιστο αριθμό οκτανίων 89RON (ΗΠΑ / Καναδάς: 87AL). 
• Αν χρησιμοποιείτε βενζίνη χαμηλότερης τιμής οκτανίου από την προδιαγραφόμενη, υπάρχει κίνδυνος να 
αυξηθεί η θερμοκρασία του κινητήρα και συνεπώς μπορεί να προκύψει πρόβλημα με τον κινητήρα, όπως 
είναι η εμπλοκή του εμβόλου. 
• Συνιστάται η αμόλυβδη βενζίνη για τη μείωση της μόλυνσης του αέρα για την υγεία και το περιβάλλον. 
• Η βενζίνη ή τα λάδια κακής ποιότητας μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στους δακτυλίους στεγανοποίησης, 
στους αγωγούς μεταφοράς του καυσίμου ή στη δεξαμενή καυσίμου του κινητήρα. 
 
Τρόπος ανάμειξης καυσίμου-λαδιού 

Δώστε μεγάλη προσοχή κατά την ανάδευση. 
1. Υπολογίστε τις ποσότητες βενζίνης και ελαίου που πρόκειται να αναμιχθούν. 
2. Βάλτε μέρος της βενζίνης σε ένα καθαρό, εγκεκριμένο δοχείο καυσίμου. 
3. Ρίξτε όλο το λάδι και ανακινήστε καλά. 
4. Ρίξτε την υπόλοιπη βενζίνη και ανακινήστε ξανά για τουλάχιστον ένα λεπτό. Καθώς ορισμένα έλαια μπορεί 
να είναι δύσκολο να αναμειχθούν ανάλογα με τα συστατικά τους, απαιτείται επαρκής ανάδευση για να την 
προστασία του χρόνου ζωής του κινητήρα. Προσέξτε ότι, αν η ανάδευση είναι ανεπαρκής, υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος πρόωρης εμπλοκής του εμβόλου λόγω της λανθασμένης αναλογίας του μείγματος. 
5. Βάλτε μια σαφή ένδειξη στο εξωτερικό του δοχείου, για να μπορείτε να το ξεχωρίσετε από τα δοχεία 
αποθήκευσης της βενζίνης ή με άλλα δοχεία. 
6. Αναφέρετε τα περιεχόμενα και την αναλογία ανάμειξης στο εξωτερικό του δοχείου για εύκολη 
αναγνώριση. 
 
Ανεφοδιασμός – Πλήρωση καυσίμου μείγματος 
1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα καυσίμου. Τοποθετήστε την τάπα σε ένα χώρο χωρίς σκόνη. 
2. Τοποθετήστε καύσιμο στη δεξαμενή καυσίμου στο 80% της πλήρους χωρητικότητας. 
3. Τοποθετήστε καλά την τάπα του καυσίμου και σκουπίστε τυχόν διαρροή καυσίμου γύρω από τη μονάδα. 

 
1. Επιλέξτε ένα γυμνό έδαφος για τον ανεφοδιασμό. 
2. Μετακινήστε τουλάχιστον 10 πόδια (3 μέτρα) μακριά το αλυσοπρίονο από το σημείο τροφοδοσίας πριν 
εκκινήσετε τον κινητήρα. 
3. Σταματήστε τον κινητήρα προτού ανεφοδιαστείτε τη μονάδα. Εκείνη την εποχή, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
αναδεύσει επαρκώς τη μεικτή βενζίνη στο δοχείο. 
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Για την διαφύλαξη του χρόνου ζωής του κινητήρα αποφύγετε τα παρακάτω: 
1. Τοποθέτηση καυσίμου χωρίς λάδι (Μόνο βενζίνη) - Θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα εσωτερικά μέρη του 
κινητήρα σε πολύ λίγο χρόνο. 
2. Βενζόλη- Μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση των ελαστικών ή / και πλαστικών εξαρτημάτων και διακοπή της 
λίπανσης του κινητήρα. 
3. Λάδι τετράχρονου κινητήρα - Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μπουζί, μπλοκάρισμα θυρίδας εξαγωγής ή 
εμπλοκή του ελατηρίου του εμβόλου. 
4. Τα μείγματα καυσίμου που έχουν μείνει αδρανή για περίοδο ενός μηνός ή περισσότερο μπορεί να 
φράξουν το καρμπυρατέρ με αποτέλεσμα την κακή λειτουργία του. 
5. Σε περίπτωση αποθήκευσης του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε τη δεξαμενή 
καυσίμου αφού την αφήσετε κενή. Στη συνέχεια, εκκινήστε τον κινητήρα και αδειάστε το καρμπυρατέρ από 
το καύσιμο. 
6. Σε περίπτωση απόρριψης του χρησιμοποιηθέντος μείγματος, απορρίψτε το μόνο σε έναν κατάλληλο 
κέντρο ανακύκλωσης. 
Σημείωση: Όσον αφορά τις λεπτομέρειες της διασφάλισης ποιότητας, διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή 
του κεφαλαίου της εγγύησης. Επιπλέον, η κανονική φθορά και η αλλαγή του προϊόντος χωρίς λειτουργική 
επίδραση δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Προσέξτε, επίσης, δεν καλύπτεται από την εγγύηση τυχόν 
βλάβες που προκύπτουν από την λανθασμένη χρήση. 
 
Λάδι αλυσίδας 

Χρησιμοποιήστε το λάδι κινητήρα SAE # 10W-30 όλο το χρόνο ή SAE # 30 ~ # 40 το καλοκαίρι 
και SΑΕ # 20 το χειμώνα. 
 
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο ή ανακυκλωμένο λάδι. Το λιπαντικά αυτά 
μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην αντλία λαδιού. 
 
Είναι πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε ένα αλυσοπρίονο που φέρει σπασμένα τμήματα ή 

στερείται οποιουδήποτε τμήματος. 
Πριν από την εκκίνηση του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί σωστά όλα τα εξαρτήματα που 
όπως επίσης και τη λάμα και την αλυσίδα.  
 
Εκκίνηση του κινητήρα 
Συμβατικός τρόπος εκκίνησης 
1.Εισάγετε την κατάλληλη ποσότητα καυσίμου λαδιού αλυσίδας στα δοχεία του αλυσοπρίονου και σφίξτε 
καλά τις τάπες. 
2.Πιέστε την φούσκα καυσίμου αρκετές φορές μέχρι να γεμίσει με καύσιμο. 
3.Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση Ι  
 

 

 

 

 

Γυρίστε τον λεβιέ επιλογής με την ετικέτα προς το οπίσθιο τμήμα του εργαλείου μέχρι να σταματήσει και 
μετά γυρίστε τον διακόπτη στην θέση εκκίνησης μέσω της μίζας.  

 

Καύσιμο 

Λάδι 
αλυσίδας 

Διακόπτης 

Διακόπτης- 
σκανδάλη 
τροφοδοσίας 
(γκάζι) 

Διακόπτης 
ασφαλείας 
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4. Τραβήξτε το λεβιέ του τσόκ προς τα έξω έτσι ώστε να τοποθετηθεί στην δεύτερη θέση λειτουργίας του. 
Το τσόκ θα κλείσει και ο λεβιές θα τεθεί στην θέση εκκίνησης. 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικό: Όταν ο κινητήρας επανεκκινηθεί αμέσως αφού απενεργοποιηθεί, θα πρέπει να γυρίσετε το μοχλό 
του τσόκ στην πρώτη θέση λειτουργίας (ανοικτό τσόκ και ο λεβιές τροφοδοσίας στην θέση εκκίνησης).  

Μόλις τραβηχτεί ο λεβιές του τσόκ δεν θα επιστρέψει στη θέση λειτουργίας ακόμα και αν τον πιέσετε με το 
δάχτυλό σας. Όταν θέλετε να επαναφέρετε το μοχλό του τσόκ  στην αρχική θέση λειτουργίας του τραβήξτε 
προς τα έξω το μοχλό τροφοδοσίας. 

5. Κρατήστε σταθερά το εργαλείο ακουμπώντας το στο έδαφος και τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης απότομα.  

 

 

 

Μην ξεκινήσετε τον κινητήρα ενώ κρατάτε το αλυσοπρίονο με το ένα χέρι. Η αλυσίδα μπορεί 
να ακουμπήσει στο σώμα σας και να προκληθεί τραυματισμός. 
6. Όταν ο κινητήρας έχει εκκινηθεί, πιέστε πρώτα το τσόκ ώστε να βρεθεί στην πρώτη θέση και έπειτα 
τραβήξτε ξανά το σκοινί εκκίνησης για να εκκινηθεί ο κινητήρας. 
7. Αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί με ελαφρώς τραβηγμένο το μοχλό τροφοδοσίας. 
 
Εκκίνηση One Push, OPS(Δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα) 

 
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης με την 

εκκίνηση μέσω της μίζας στην κατάσταση όπου το αλυσοπρίονο είναι καλά σταθεροποιημένο. Δεν μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία OPS όταν ο κινητήρας είναι κρύος. 
• Η απόδοση εκκίνησης του κινητήρα εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του κινητήρα. Ζητήστε από τον 
προμηθευτή σας ή το αρμόδιο τμήμα Service να ρυθμίσει τον κινητήρα, αν είναι δυνατόν. 
• Προσέξτε να μην ενεργοποιήσετε την λειτουργία OPS τη στιγμή που λειτουργεί ο κινητήρας παρά μόνο κατά 
την εκκίνησή του. Σε περίπτωση που συμβεί η παραπάνω ενέργεια, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό. 

Διακόπτης 
επιλογής 

Ετικέτα 

Κατεύθυνση λειτουργίας διακόπτη επιλογής 

Όταν ο κινητήρας είναι κρύος. 

Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. 

Μετά την εκκίνηση του κινητήρα. 

Λεβιές του τσόκ 
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1. Μετακινήστε το μοχλό επιλογής προς το εμπρόσθιο τμήμα του εργαλείου σύμφωνα με την ετικέτα 
μέχρι να σταματήσει και θέστε αυτό το μοχλό στη θέση της λειτουργίας OPS. 

2. Τοποθετήστε το αλυσοπρίονο σε σταθερό έδαφος και βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν αντικείμενα 
που μπορεί να εμποδίζουν κατά την διαδικασία εκκίνησης. Έπειτα, κρατήστε 
την εμπρόσθια χειρολαβή με το αριστερό χέρι, σταθεροποιώντας το 
αλυσοπρίονο με το δεξί σας πόδι και τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης αργά. 
 
Σημείωση: Σκοινί μπορεί να τραβηχτεί ελάχιστα προς τα έξω όσες φορές 
χρειαστεί. 

 
• Κατά το τράβηγμα του σχοινιού, παράγεται ένας δυνατός ήχος. Μετά το 
άκουσμα του μεταλλικού αυτού ήχου, σταματήστε να τραβάτε το σχοινί 
αμέσως. Αυτός ο ήχος ειδοποιεί ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία OPS. 
• Μην τραβάτε υπερβολικά το σχοινί ή μην το τραβάτε έξω χωρίς φορτίο 
μόνο από τη μίζα, διαφορετικά θα παρουσιαστεί βλάβη του εκκινητή. 

3. Πριν από την εκκίνηση του κινητήρα, στερεώστε τον κινητήρα με ασφάλεια και βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει εμπόδιο κοντά στην αλυσίδα του πριονιού. Στη συνέχεια, σπρώξτε το πάνω μέρος του 
διακόπτη απενεργοποίησης του κινητήρα στη δεξιά πλευρά της οπίσθιας λαβής και γυρίστε τον στη 
θέση "Run". Στη συνέχεια, μετακινήστε το λεβιέ επιλογής προς την πίσω πλευρά του σώματος του 
εργαλείου σύμφωνα με την ετικέτα. Η μίζα θα ξεκινήσει την διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σημαντικό: Αν ο κινητήρας δεν μπορεί να εκκινηθεί μέσω της παραπάνω διαδικασίας, επαναλάβετε τα 
παραπάνω βήματα. Εάν δεν είναι δυνατή η ομαλή εκκίνηση του εργαλείου, μπορεί να χρειαστεί να το 
προθερμάνετε ή να ρυθμίσετε εκ νέου το εργαλείο. Προθερμάνετε καλά το αλυσοπρίονο και έπειτα ζητήστε 
από τον τεχνικό πραγματοποιήσει εκ νέου ρυθμίσεις. 
 
Οδηγίες για ομαλή λειτουργία του OPS. 
Για να χρησιμοποιήσετε το OPS πιο ομαλά, είναι σημαντικό για να προθερμάνετε πολύ καλά τον κινητήρα. 

1. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 0 ° ή περισσότερο, εκτελέστε θέρμανσης για περίπου 5 
δευτερόλεπτα με το γκάζι πλήρως ανοικτό. Και αφήστε το προϊόν σε αδράνεια για περίπου 5 λεπτά 
μετά τη διακοπή του κινητήρα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο. Κατά αυτόν τον τρόπο, 
ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια. 

2. 2. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από 0 ° C, επαναλάβετε η παραπάνω λειτουργία 
προθέρμανσης δύο ή περισσότερες φορές. Αφού σταματήσει ο κινητήρας, χρησιμοποιήστε το προϊόν 
αφήνοντάς το σε αδράνεια για λιγότερο χρόνο. 

  
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την λάμα και την αλυσίδα προτού ξεκινήσετε την 

διαδικασίας προθέρμανσης. 
• Προφυλαχτείτε από την αλυσίδα του πριονιού καθώς θα αρχίσει να περιστρέφεται κατά την εκκίνηση του 
κινητήρα. 
• Πριν εκκινήσετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα δεν έρχεται σε επαφή με κάποια επιφάνεια. 
 

 
 

 

Ι (RUN-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) 0(STOP- AΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) 

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας 

Ετικέτα 
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Έλεγχος του συστήματος τροφοδοσίας λαδιού 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη λάμα και την αλυσίδα κατά τον έλεγχο του συστήματος 

τροφοδοσίας λαδιού ειδάλλως τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα του εργαλείου ενδέχεται να βρεθούν 
εκτεθειμένα κάτι που μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. 
Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, λειτουργήστε το αλυσοπρίονο και την αλυσίδα με μέτρια ταχύτητα και 
δείτε εάν το λάδι αλυσίδας εκτινάσσεται όπως φαίνεται στο σχήμα. 

 
Η ροή του λαδιού λίπανσης της αλυσίδας μπορεί να ρυθμιστεί εισάγοντας ένα 
κατσαβίδι στην οπή στο κάτω μέρος της πλευράς του συμπλέκτη και ρυθμίζοντας 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας. 

 
 

 
Η δεξαμενή λαδιού θα πρέπει να είναι σχεδόν άδεια τη στιγμή που 
εξαντλείται το καύσιμο. Βεβαιωθείτε ότι ξαναγεμίζετε τη δεξαμενή λαδιού 
κάθε φορά που ανεφοδιάζετε το πριόνι. 

 
 
 

 
 
Ρύθμιση του καρμπυρατέρ 

 
Το καρμπυρατέρ του εργαλείου σας έχει ρυθμιστεί από τον 
κατασκευαστή, αλλά μπορεί να απαιτήσει μικρορύθμιση λόγω 
της αλλαγής των συνθηκών λειτουργίας. 
Πριν ρυθμίσετε το καρμπυρατέρ, βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα 
αέρα / καυσίμου είναι καθαρά και βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση και ότι το καύσιμο σωστά αναμεμειγμένο. 
Κατά την ρύθμιση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

 
Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την λάμα και την αλυσίδα κατά την ρύθμιση του 
καρμπυρατέρ. 

1. 1. Οι βελόνες H και L περιορίζονται κατά την περιστροφή τους όπως φαίνεται παρακάτω. 
Βελόνα Η :   -1/4 της στροφής  
Βελόνα L:    -1/4 της στροφής 
2. Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να προθερμανθεί σε χαμηλή ταχύτητα για λίγα λεπτά. 
3. Γυρίστε τη βίδα ρύθμισης του ρελαντί (T) αριστερόστροφα μέχρι το σημείο όπου η αλυσίδα δεν 
γυρίζει. Αν η ταχύτητα του ρελαντί είναι πολύ αργή, γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα. 
4. Κάντε μια δοκιμαστική κοπή και ρυθμίστε τη βελόνα H για μεγαλύτερη απόδοση κατά την κοπή και όχι 
την μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. 
 

Σύστημα πέδησης της αλυσίδας (Φρένο) 
Το φρένο της αλυσίδας είναι ένας μηχανισμός ο οποίος σταματά την αλυσίδα όταν το αλυσοπρίονο 
αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των αντιδράσεων λακτίσματος. Κανονικά, το φρένο ενεργοποιείται αυτόματα 
μέσω της αδράνειας. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα πιέζοντας το λεβιέ πέδησης (αριστερός 
προφυλακτήρας) προς τα εμπρός. Όταν το φρένο είναι ενεργοποιημένο, ένας κίτρινος κώνος εμφανίζεται από 
τη βάση του λεβιέ. 

 
 
 
 
 
 

Λάδι αλυσίδας 

Αύξηση ροής 

Μείωση ροής 

 
Ρυθμιστικός άξονας ροής του 
λαδιού της αλυσίδας 

Βίδα ρύθμισης 
του ρελαντί 

Βελόνα Η 

Βελόνα L 
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Απελευθέρωση του φρένου της αλυσίδας 
Τραβήξτε το λεβιέ προς τα επάνω προς την αριστερή χειρολαβή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. 

Όταν λειτουργεί το φρένο, απελευθερώστε το μοχλό τροφοδοσίας για να επιβραδύνετε τις 
στροφές του κινητήρα. Η συνεχής λειτουργία τη στιγμή που είναι ενεργοποιημένο το φρένο θα δημιουργήσει 
θερμότητα ή οποία παράγεται από τον συμπλέκτη και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. 
Κατά την επιθεώρηση της μηχανής πριν από κάθε εργασία, ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του φρένου 
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 
1. Εκκινήστε τον κινητήρα και πιάστε τη χειρολαβή καλά και με τα δύο χέρια. 
2. Τραβήξτε το μοχλό τροφοδοσίας για να διατηρήσετε τη λειτουργία της αλυσίδας, σπρώξτε το λεβιέ 
πέδησης (αριστερός προφυλακτήρας) προς τα εμπρός χρησιμοποιώντας το πίσω μέρος του αριστερού σας 
χεριού. 
3. Όταν το φρένο λειτουργεί και η αλυσίδα σταματήσει, αφήστε το μοχλό του γκαζιού. 
4. Απελευθερώστε το φρένο. 

 
 

 
 
 
 
Απενεργοποίηση της λειτουργίας του κινητήρα 
1. Απελευθερώστε το μοχλό του γκαζιού και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για λίγα 
λεπτά. 
2. Θέστε το διακόπτη στη θέση "O" (STOP). 

 
 
 

 
 
Διαδικασία κοπής 

• Πριν ξεκινήσετε την εργασία, διαβάστε την ενότητα στην οποία αναγράφονται οι συμβουλές 
ασφαλούς λειτουργίας. Συνιστάται να ξεκινήσετε με εύκολες κοπές έτσι ώστε να εξοικειωθείτε 
με την λειτουργία του εργαλείου. 
 
• Να ακολουθείτε πάντοτε τους κανονισμούς ασφαλείας. Το αλυσοπρίονο πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για κοπή ξύλου. Απαγορεύεται η κοπή άλλων τύπων υλικών. Οι 
κραδασμοί και οι αντιδράσεις λακτίσματος θα διαφοροποιηθούν κατά την κοπή διαφορετικών 
υλικών και οι απαιτήσεις των κανονισμών ασφαλείας δεν θα δύναται να τηρηθούν. Μην 
χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο ως εργαλείο για την ανύψωση, τη μετακίνηση ή τη διάσπαση 
αντικειμένων. Μην το προσαρμόζετε πάνω σε σταθερές βάσεις. Απαγορεύεται η σύνδεση 
εργαλείων και εξαρτημάτων στο δυναμοδοτικό εξάρτημα ισχυοδότησης του κινητήρα εκτός 
από αυτές που ορίζει ο κατασκευαστής. 
• Δεν είναι απαραίτητο να πιέζετε το πριόνι προς το εσωτερικό της τομής. Ασκήστε μια μικρή 
μόνο πίεση ενώ ο κινητήρας λειτουργεί και διατηρήστε τις στροφές του κινητήρα στο μέγιστο. 
• Σε περίπτωση που η αλυσίδα έχει εγκλωβιστεί στην τομή, μην επιχειρήσετε να την τραβήξετε 
με δύναμη, αλλά χρησιμοποιήστε μια σφήνα ή κάποιο άλλο αντικείμενο ως μοχλό για να την 
απελευθέρωσή της. 

 
 

Ενεργοποίηση φρένου 
Απενεργοποίηση φρένου 

Διακόπτης 
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Προστασία κατά του λακτίσματος 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Το πριόνι είναι εφοδιασμένο με φρένο αλυσίδας που θα σταματήσει την αλυσίδα σε 
περίπτωση εμφάνισης αντιδράσεων λακτίσματος αν λειτουργεί σωστά. Πρέπει να 
ελέγξετε τη λειτουργία του φρένου πριν από κάθε χρήση, με το πριόνι να λειτουργεί σε 
μέγιστη ταχύτητα για 1-2 δευτερόλεπτα και πιέζοντας προς τα εμπρός τον εμπρόσθιο 
προφυλακτήρα. Η αλυσίδα πρέπει να σταματήσει αμέσως την στιγμή που ο κινητήρας 
έχει αναπτύξει πλήρη ταχύτητα. Εάν η αλυσίδα δεν σταματάει ακαριαία ή δεν σταματάει 
καθόλου, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το έλασμα του φρένου και το τύμπανο 
συμπλέκτη πριν τη χρήση. 

 
• Είναι εξαιρετικά σημαντικό το φρένο αλυσίδας να ελέγχεται για σωστή λειτουργία πριν 
από κάθε χρήση και η αλυσίδα να είναι αιχμηρή, ώστε να διατηρείται το επίπεδο 
ασφαλείας του πριονιού κατά την εμφάνιση των αντιδράσεων λακτίσματος. Η αφαίρεση 
των εξαρτημάτων ασφαλείας-προστασίας, η ανεπαρκής συντήρηση ή η λανθασμένη 
αντικατάσταση της λάμας ή της αλυσίδας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών 
σωματικών τραυματισμών λόγω των αντιδράσεων λακτίσματος. 

 
1. Αποφασίστε την κατεύθυνση της πτώσης λαμβάνοντας 
υπόψη τον άνεμο, την κλίση του δέντρου, τη θέση των 
κλαδιών με μεγάλο βάρος, την ευκολία ολοκλήρωσης της 
εργασίας μετά την υλοτόμηση και άλλους παράγοντες. 
2. Κατά την εκκαθάριση της περιοχής γύρω από το δέντρο, 
βρείτε μια καλή στάση και έναν διάδρομο διαφυγής. 
3. Κάντε μια εγκοπή κατά το ένα τρίτο του κορμού από την 
πλευρά που πρόκειται να πέσει. 
4. Κάντε μια τομή από την αντίθετη πλευρά της εγκοπής και 
σε ένα επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από το κάτω μέρος της 
εγκοπής. 
 

Όταν πρόκειται να κόψετε ένα δέντρο, βεβαιωθείτε ότι έχετε προειδοποιήσει όλους τους 
παρευρισκόμενους για την εργασία.   
 
Τεμαχισμός κορμών που βρίσκονται στο έδαφος και κοπή των κλαδιών των κορμών 

 
Βεβαιωθείτε ότι η στάση του σώματος είναι σωστή και σταθερή. Μην πατάτε πάνω στον κορμό. Να είστε σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κύλισης του κομμένου τμήματος ειδικά όταν εργάζεστε σε έδαφος με κλίση, 
σταθείτε στην ανηφορική πλευρά του κορμού. 
 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα όπου αναγράφονται οι οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας, για να 
αποφύγετε τις αντιδράσεις λακτίσματος του πριονιού. 
 

Κατεύθυνση 
πτώσης 

1. Εγκοπή 
2. Τομή 
πρόκλησης 
πτώσης 
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Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε την κατεύθυνση της δύναμης κάμψης που δημιουργείται στο εσωτερικό 
του κορμού που πρόκειται να κοπεί. Θα πρέπει πάντοτε να ολοκληρώνετε την κοπή από την αντίθετη πλευρά 
της κατεύθυνσης της κάμψης για να αποτρέψετε την εμπλοκή της λάμας στο εσωτερικό της τομής. 
 
Κορμός που βρίσκεται στο έδαφος 
 

Κόψτε τον κορμό μέχρι την μέση, γυρίστε τον από την άλλη πλευρά και 
ολοκληρώστε την κοπή. 

 
 
 
Κορμός με στηρίγματα 

 
 
 
Στο σημείο Α, κόψτε από κάτω προς τα πάνω κατά το 1/3 και 
ολοκληρώστε την τομή από το πάνω μέρος.  
Στο σημείο Β, κόψτε από την πάνω πλευρά προς τα κάτω κατά το 1/3 και 
ολοκληρώστε την τομή από το κάτω μέρος. 
 

 
 
Κοπή των κλαδιών του κορμού που βρίσκεται στο έδαφος 
 

Ελέγξτε πρώτα τις πλευρές για να εντοπίσετε την κατεύθυνση κάμψης 
του κλαδιού. Ξεκινήστε την κοπή από την πλευρά στην οποία υπάρχει η 
κάμψη και ολοκληρώστε κόβοντας από την αντίθετη πλευρά. 

 

Να είστε σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αντιδράσεων που δημιουργούνται κατά την 
κοπή των κλαδιών. 

Κλάδεμα δέντρων 

 

Ξεκινήστε την κοπή από το κάτω μέρος του κλαδιού και ολοκληρώστε από το επάνω 
μέρος. 

• Μην επιλέγετε στάσεις του σώματος που δημιουργούν αστάθεια και σκάλες 
που δεν είναι σταθερές. 

• Μην τεντώνεστε κατά την κοπή. 
• Μην κόβετε σε ύψος πάνω από το επίπεδο των ώμων σας. 
• Θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε και τα δυο σας χέρια για να κρατήσετε το 

πριόνι. 
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Συντήρηση 
 

Πριν ξεκινήσετε τις διαδικασίες καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής, βεβαιωθείτε πως ο κινητήρας είναι 
απενεργοποιημένος και έχει κρυώσει. Αποσυνδέστε το μπουζοκαλώδιο για να εμποδίσετε τυχόν ακούσια 
εκκίνηση. 
 
Απαραίτητες ενέργειες συντήρησης μετά από κάθε χρήση 
 

1.Φίλτρο αέρος 
Ξεσφίξτε το σφικτήρα και αφαιρέστε το κάλυμμα 
του φίλτρου αέρα. Αφαιρέστε τα φίλτρα και 
χτυπήστε τα έτσι ώστε να αφαιρεθεί η κολλημένη 
σκόνη. Σε περίπτωση που είναι πολύ ακάθαρτα 
πλύντε τα με βενζίνη. Στεγνώστε τα πλήρως προτού 
τα επανατοποθετήσετε.  
 
2.Θύρα λίπανσης 
Αφαιρέστε την λάμα και ελέγξτε την θύρα λίπανσης 
για φραγή. 
 
 
 
 
 
 
3.Λάμα 
Όταν η λάμα είναι αποσυναρμολογημένη, 
αφαιρέστε το πριονίδι που βρίσκεται στην εσοχή 
της ράβδου και στη θύρα λίπανσης. 
Λιπάνετε το γρανάζι μέσω τη θύρας λίπανσης που 
βρίσκεται στο άκρο της ράβδου. 

4. Επιμέρους ενέργειες συντήρησης 

Ελέγξτε για διαρροή καυσίμου και για συνδέσεις με κακή εφαρμογή και τυχόν βλάβη των βασικών 
εξαρτημάτων, ειδικά τους συνδέσμους στήριξης των χειρολαβών και της λάμας. 
Αν διαπιστωθούν ελαττώματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα επισκευάσει πριν χρησιμοποιήσετε πάλι το πριόνι. 
 
Σημεία εφαρμογής περιοδικής συντήρησης 

1.Πτερύγια ψύξης κυλίνδρου 
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μίζας. 
2. Καθαρίστε το πριονίδι και την σκόνη που βρίσκεται μεταξύ των πτερυγίων του 
κυλίνδρου. 
3. Καθαρίστε την υπόλοιπη επιφάνεια. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Θύρα λίπανσης 

Θύρα λίπανσης 

Σημείο λίπανσης 

Γρανάζι 
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2. Φίλτρο καυσίμου 
(α) Χρησιμοποιώντας μια θηλεία σύρματος αφαιρέστε το φίλτρο από το σημείο 

πλήρωσης του καυσίμου. 
 
(β) Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας βενζίνη . Αντικαταστήστε το με ένα 

καινούργιο σε περίπτωση που είναι πολύ ακάθαρτο.  
 

Κατά την επανατοποθέτηση θα πρέπει να προσέξετε να μην διπλωθεί ο σωλήνας αναρρόφησης. 
 

3.Φίλτρο λαδιού 
1. Αφαιρέστε το φίλτρο λαδιού χρησιμοποιώντας μια συρμάτινη θηλειά. 
2. Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας βενζίνη. 

 

 

 

Κατά την επανατοποθέτηση θα πρέπει να προσέξετε να μην διπλωθεί ο σωλήνας αναρρόφησης. 

4.Μπουζί 
Καθαρίστε τις ακίδες χρησιμοποιώντας μια συρμάτινη βούρτσα και επαναρυθμίστε 
το διάκενο σε 0.6mm εφόσον αυτό χρειάζεται. 
 
 
 
 
5.Γρανάζι 
Ελέγξτε το γρανάζι για ρωγμές και σημεία με εκτεταμένη φθορά τα οποία 
σχετίζονται με την μετάδοση της κίνησης στην αλυσίδα. Σε περίπτωση που 
χρειάζεται θα πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε μια 
καινούργια αλυσίδα σε ένα φθαρμένο γρανάζι, όπως επίσης και μια φθαρμένη 
αλυσίδα σε ένα καινούργιο γρανάζι. 
 

6. Ροή του αέρα ψύξης 
• Τα μεταλλικά τμήματα του κινητήρα μπορούν να δημιουργήσουν εγκαύματα στο δέρμα σας. 

Ποτέ μην αγγίζετε τον κύλινδρο, την εξάτμιση ή το μπουζί κλπ. κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά τη διακοπή 
του κινητήρα. 
• Πριν από την εκκίνηση του κινητήρα, ελέγξτε τις επιφάνειες γύρω από την εξάτμιση και αφαιρέστε το 
πριονίδι. Σε περίπτωση που δεν καθαριστεί αυτή η περιοχή μπορεί να δημιουργηθεί υπερθέρμανση και σε 
συνέχεια ανάφλεξη. Για την αποφυγή του προβλήματος, παρακαλούμε να καθαρίζετε τις επιφάνειες που 
βρίσκονται γύρω από την εξάτμιση. 
Αυτός ο κινητήρας ψύχεται μέσω του αέρα. Η συσσώρευση της σκόνης μεταξύ της θύρας εισόδου του αέρα 
ψύξης και των πτερυγίων του κυλίνδρου θα προκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα. Ελέγχετε και 
καθαρίζετε περιοδικά τα πτερύγια του κυλίνδρου μετά την αφαίρεση του φίλτρου αέρα και του καλύμματος 
του κυλίνδρου. 

 
 
Σημαντικό: 
Κατά την τοποθέτηση του καλύμματος του κυλίνδρου, 
βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια και οι ροδέλες συγκράτησης 
του διακόπτη έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους. 
 

 
 

Φίλτρο 
καυσίμου 

Φίλτρο 
λαδιού 

 

Εισαγωγή του αέρα ψύξης 
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7. Εξάτμιση 
Σε περίπτωση που δεν είναι καλά συνδεδεμένη η εξάτμιση, μετά την εκκίνηση του κινητήρα, το 

σύνολο της εξάτμισης θα χαλαρώσει. Μετά τον καθαρισμό της εξάτμισης, προσέξτε να την 
επανατοποθετήσετε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. 

 
1.Το σώμα της εξάτμισης, το καπάκι και το διάφραγμα θα πρέπει να 
συναρμολογηθούν σωστά. 
2. Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα δεν έχει κάποια βλάβη. Σε αυτή την 
περίπτωση, αντικαταστήστε την με μια καινούργια. 
3. Καθαρίστε τις βίδες προτού τις τοποθετήσετε.  
4. Αφού πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική λειτουργία, ξανασφίξτε 
τις βίδες (Ροπή σύσφιξής: 6.9-7.8 N.m./70-80 kg-cm) 
 
 
 

Μην αγγίξετε την εξάτμιση με γυμνά χέρια αμέσως μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα για 
να αποφευχθεί η πρόκληση εγκαυμάτων. 
Σε περίπτωση που τα υπολείμματα άνθρακα δημιουργήσουν φραγή της εξάτμισης λόγω υψηλής 
συγκέντρωσης, μπορεί να προκληθεί μείωση της απόδοσης και πρόβλημα κατά την εκκίνηση. Μετά από κάθε 
100 ώρες, θα πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίσετε το εσωτερικό του  σιγαστήρα. 
 
Σύστημα εκκίνησης 
Κατά την συντήρηση του συστήματος αυτού, όταν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η λειτουργία OPS 
(δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα) ο μοχλός επιλογής θα πρέπει να βρίσκεται προς το μέρος της πίσω 
πλευράς.  
Μην τραβάτε τη μίζα όταν την αποσυνδέετε από το εργαλείο. Η παραπάνω ενέργεια μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη του κινητήρα ή σοβαρό τραυματισμό λόγω της επαφής με τα κινούμενα μέρη. 

 
 

 

 

 

 

 

Μην τραβάτε τη μίζα όταν την αφαιρείτε από την μονάδα του εργαλείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεβιές επιλογής 

Γυρίστε προς την κατεύθυνση 
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8. Διαδικασίες συντήρησης της αλυσίδας και της λάμας κοπής 
Αλυσίδα κοπής 

Η αιχμηρότητα των λεπίδων κοπής είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για την καλή και 
ασφαλή λειτουργία του εργαλείου. 
 
Οι λεπίδες θα πρέπει να ακονιστούν όταν: 
Το πριονίδι έχει την μορφή σκόνης. 
Απαιτείται περισσότερη πίεση από εσάς προς το εργαλείο κατά την κοπή. 
Η κοπή δεν είναι ευθεία. 
Αυξάνονται οι κραδασμοί κατά την κοπή. 
Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου. 
 
Οδηγίες ρύθμισης εξαρτημάτων κοπής: 

 
Φορέστε γάντια προστασίας! 

 
Πριν από το ακόνισμα: 
Βεβαιωθείτε πως η αλυσίδα είναι καλά σταθεροποιημένη. 
Βεβαιωθείτε πως ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος. 
Χρησιμοποιήστε μια στρογγυλή λίμα ακονίσματος κατάλληλου τύπου. 
 
Τύπος αλυσίδας: 91VG/25AP 
Τύπος λίμας: 5/32 In (4.0 mm) 
 
Τοποθετήστε την λίμα στην λεπίδα και πιέστε προς τα εμπρός. Η θέση και η γωνία της λίμας θα πρέπει να 
είναι σύμφωνη με την παρακάτω εικόνα. 
 

 

Αφού ακονισθούν όλες οι λεπίδες, ελέγξτε ξανά το 
βαθμό και ακονίστε το μέχρι το κατάλληλο σημείο 
σύμφωνα με την εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Κατάλληλο όργανο ελέγχου 

Κάντε το σημείο αυτό κοίλο 

Σωστός βαθμός ακονίσματος 
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Θα πρέπει να κάνετε κοίλες τις εμπρόσθιες αιχμές για να μειώσετε τις πιθανότητες εμφάνισης 
αντιδράσεων λακτίσματος ή θραύσης των κρίκων. 

 

Βεβαιωθείτε πως όλες οι λεπίδες έχουν το ίδιο μήκος και γωνία αιχμής σύμφωνα με τις παρακάτω εικόνες: 

Λάμα 
Αντιστρέψτε την λάμα περιστασιακά για να αποτρέψετε 
την τμηματική φθορά. 
Η ράγα της αλυσίδας θα πρέπει να είναι τετραγωνικής 
διατομής. Ελέγχετε συχνά για να βεβαιωθείτε για την 
κατάσταση της. Χρησιμοποιήστε ένα χάρακα για να 
ελέγξετε τα σημεία φθοράς τοποθετώντας ένα χάρακα  
μεταξύ της λάμας και της εξωτερικής πλευράς της 
λεπίδας. Σε περίπτωση που παρατηρείτε ότι υπάρχει 
κενό μεταξύ τους, σημαίνει πως βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση. Σε περίπτωση που το κενό έχει μικρύνει 
σημαίνει πως η λάμα χρήζει επισκευής ή 
αντικατάστασης. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων 
Περίπτωση 1. Αδυναμία εκκίνησης 
 

Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται σε λειτουργία το σύστημα αντιπάγωσης. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Μήκος λεπίδας 

Γωνία ακονίσματος 

Γωνία πλευρικής επιφάνειας 

Γωνία κοπής 

Κάμψη αλυσίδας 

Δεν υπάρχει κενό 

Υπάρχει κενό 

Χάρακας 

Ελέγξτε το καύσιμο για παρουσία 
νερού ή κακής ποιότητας μείγματος. 

Ελέγξτε τον κινητήρα για υπερχείλιση. 

Ελέγξτε τον σπινθηρισμό του μπουζί. 

Αντικαταστήστε με καλής ποιότητας 
καύσιμο. 

Αφαιρέστε και στεγνώστε το μπουζί. 
Δοκιμάστε ξανά να εκκινήσετε τον 
κινητήρα χωρίς το τσόκ. 

Αντικαταστήστε με ένα καινούργιο 
μπουζί. 
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Περίπτωση 2. Έλλειψη ισχύος / μικρή επιτάχυνση / αρρυθμία σε ρελαντί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίπτωση 3. Δεν εξέρχεται λάδι 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με τη βοήθεια του παραπάνω οδηγού, 
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. 

Απόρριψη του εργαλείου 
Κατά την απόρριψη του εργαλείου σας, καθώς και του καυσίμου και των λιπαντικών, θα πρέπει να 
ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης υλικών σαν αυτά.  

  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κυβισμός:  25.4mm 
Ισχύς: 900w 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3000Rpm 
Μήκος κοπής: 250mm 
Τύπος λάμας:  Curving ¼ 

Ελέγξτε το καύσιμο για παρουσία 
νερού ή κακής ποιότητας μείγματος. 

Αντικαταστήστε με καλής ποιότητας 
καύσιμο. 

Ελέγξτε τα φίλτρα καυσίμου και αέρα 
για φραγή. 

Ελέγξτε το καρμπυρατέρ για 
λανθασμένη ρύθμιση. 

Καθαρισμός. 

Επαναρυθμίστε τις βελόνες. 

Ελέγξτε το καύσιμο για παρουσία 
νερού ή κακής ποιότητας μείγματος. 

Ελέγξτε τις διόδους μεταφοράς του 
λαδιού για φραγμένα σημεία. 

Αντικατάσταση. 

Καθαρισμός. 
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EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

Read operator's instruction
book before operating this
machine.

Wear head, eye and ear
protection.

Use the chain saw
with two hands.

Warning! Danger of
kickback.

Read, understand and
follow all warnings.

Front handle Rear handle

SOUND LEVEL VIBRATION LEVEL
EN 608-ISO 7182

LpA

2000/14/EC
LwA

guaranteed

EN608-ISO 7505

This saw is for trained tree
service operators only.

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

MODEL

25.4 cm3 97.4 dB(A) 110 dB(A) 4.3 m/s2 7.0 m/s2

Never touch hot surface.

WARNING!!!
RISK OF DAMAGING HEARING
Wear head, eye and ear protection.

.

G2500

http://www.manualslib.com/
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10. Always hold the chain saw firmly
with both hands when the engine
is running. Use a firm grip with
thumb and fingers encircling the
chain saw handles.

11. Keep all parts of your body away
from the saw chain when the en-
gine is running.

12. Before you start the engine,
make sure the saw chain is not
contacting anything.

13. This product is provided with a
centrifugal clutch.  Accordingly,
the saw chain starts to rotate the
moment the choke knob is set to
the “START” position (first step)
to start the engine.  At the start,
put the machine body on the flat
ground and pull the starter rope
while holding the machine body
securely so that the saw chain
cannot touch the ground and sur-
rounding obstacles.

14. Don’t pull the starter rope while
pulling the throttle lever (“Start
while pulling”) in the status where
the chain saw is hung with one
hand.
Doing this operation is strictly
prohibited.

15. If the saw chain continues to ro-
tate, stop the engine, and then
readjust the idle adjustment
screw after confirming that there
is no hitch on the throttle lever
motion.

16. Always carry the chain saw with
the engine stopped, the guide
bar and saw chain to the rear,
and the muffler away from your
body.

17. Always inspect the chain saw be-
fore each use for worn, Ioose, or
damaged parts. Never operate
a chain saw that is damaged, im-
properly adjusted, or is not com-
pletely and securely assembled.
Be sure that the saw chain stops
moving when the throttle control
trigger is released.

1. For safe operation
 WARNING

This chainsaw has been especially designed for
tree maintenance and should therefore only be
used by trained operators when working on trees.

1. Never operate a chain saw when
you are fatigued, ill, or upset, or
under the influence of medica-
tion that may make you drowsy,
or if you are under the influence
of alcohol or drugs.

2. Use safety footwear, snug fitting
clothing and eye, hearing and
head protection devices.
Use the vibration-proof glove.

3. Keep the saw chain sharp and
the saw, including the AV system,
well maintained. A dull chain will
increase cutting time, and press-
ing a dull chain through wood will
increase the vibrations transmit-
ted to your hands. A saw with
loose components or with dam-
aged or worn AV buffers will also
tend to have higher vibration lev-
els.

4. All the above mentioned precau-
tions do not guarantee that you
will not sustain whitefinger dis-
ease or carpal tunnel syndrome.
Therefore, continual and regular
users should monitor closely the
condition of their hands and fin-
gers.
If any of the above symptoms ap-
pear, seek medical advice imme-
diately.

5. Always use caution when han-
dling fuel. Wipe up all spills and
then move the chain saw at least
3 m from the fueling point before
starting the engine.

6. Eliminate all sources of sparks or
flame (i.e. smoking, open flames,
or work that can cause sparks)
in the areas where fuel is mixed,
poured, or stored.

7. Do not smoke while handling fuel
or while operating the chain saw.

8. Do not allow other persons to be
near the chain saw when start-
ing or cutting. Keep bystanders
and animals out of the work area.
Children, pets and bystanders
should be a minimum of 10 m
away when you start or operate
the chain saw.

9. Never start cutting until you have
a clear work area, secure foot-
ing, and a planned retreat path
from the falling tree.
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KICKBACK SAFETY PRECAU-
TIONS FOR CHAIN SAW US-
ERS

 WARNING

• 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 light-
ning fast reverse reaction,kicking
the guide bar up and back to
wards the operator. Pinching the
saw chain along the top of the
guide bar may push the guide
bar rapidly back towards the op-
erator. Either of these reactions
may cause you to Iose control of
the saw, which could result in se-
rious personal injury.

• Do not rely exclusively on the
safety devices built into your saw.
As a chain saw user you should
take several steps to keep cut-
ting jobs free from accident or
injury.

(1) With a basic understanding of
kickback you can reduce or
eliminate the element of surprise.
Sudden surprise contributes to
accidents.

(2) Keep a good grip on the saw with
both hands, the right hand on the
rear handle, and the left hand on
the front handle, when the engine
is running. Use a firm grip with
thumbs and fingers encircling
the chain saw handles. A firm
grip will help you reduce kick-
back and maintain control of the
saw.

(3) Make certain that the area in
which you are cutting is free from
obstructions. 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 saw.

(4) Cut at high engine speeds.

(5) Do not overreach or cut above
shoulder height.

(6) Follow the manufacturer’s sharp-
ening and maintenance instruc-
tions for the saw chain.

(7) Only use replacement bars and
chains specified by the manufac-
turer or the equivalent.

18. All chain saw service, other than
the items listed in the Owner’s
Manual, should be performed by
competent chain saw service
personnel. (E.g., if improper tools
are used to remove the flywheel,
or if an improper tool is used to
hold the flywheel in order to re-
move the clutch, structural dam-
age to the flywheel could occur
which could subsequently cause
the flywheel to disintegrate.)

19. Always shut off the engine be-
fore setting it down.

20. Use extreme caution when cut-
ting small size brush and sap-
lings because slender material
may catch the saw chain and be
whipped toward you or pull you
off balance.

21. When cutting a limb that is un-
der tension, be alert for spring-
back so that you will not be
struck when the tension in the
wood fibers is released.

22. Never cut in high wind, bad
weather, when visibility is poor or
in very high or low temperatures.
Always check the tree for dead
branches which could fall during
the felling operation.

23. Keep the handles dry, clean and
free of oil or fuel mixture.

24. Operate the chain saw only in
well ventilated areas. Never start
or run the engine inside a closed
room or building. Exhaust fumes
contain dangerous carbon mon-
oxide.

25. Do not operate the chain saw in
a tree unless specially trained to
do so.

26. Guard against kickback. Kick-
back is the upward motion of the
guide bar which occurs when the
saw chain at the nose of the
guide bar contacts an object.
Kickback can lead to dangerous
loss of control of the chain saw.

27. When transporting your chain
saw, make sure the appropriate
guide bar scabbard is in place.

28. Never touch the muffler guard,
guide bar or saw chain with bare
hands while the engine is in op-
eration or immediately after shut-
ting down the engine. Doing so
could result in serious burns be-
cause of high temperature.

(1)
(2)

(3)

(1) muffler guard
(2) guide bar
(3) saw chain
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WORKING WITH TREE SERVICE CHAIN-SAWS 
FROM A ROPE AND HARNESS
This chapter sets out working practices to reduce the 
risk of injury from tree service chainsaws 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.

General requirements working at height 
Operators of tree service chainsaws working at height 
from a rope and harness should never work alone.  A 
competent ground worker trained in appropriate emer-
gency procedures should assist them.
Operators of tree service chainsaws for this work should 
be trained in general safe climbing and work position-
ing techniques and shall properly equipped with har-
nesses, ropes, strops, karabiners and other equipment 
for maintaining secure and safe working positions for 
both themselves and the saw.

Preparing to use the saw in the tree
The chainsaw should checked, fuelled, started and 
warmed up by the ground worker before it is sent up to 
the operator in the tree.  The chainsaw should be fitted 
with a suitable strop for attaching to the operator’s har-
ness:

a) choke the strop around the attachment point on the
rear of the saw (A);

b) provide suitable karabiners to allow indirect (i.e. via
the strop) and direct attachment (i.e. at the attach-
ment point on the saw) of saw to the operators har-
ness;

c) ensure the saw is securely attached when it is being
sent up to the operator;

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

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
attaching the saw to centre rear mid-point will keep it
clear of climbing lines and support its weight centrally
down the operator’s spine.

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

Using the chainsaw 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 witch allows them to hold both handles of
the saw.  This results in an increased risk of injury due
to:
• not having a firm grip on the saw if it kicks back;
• a lack of control of the saw such that it is more liable

to contact climbing lines and operators body (par-
ticularly the left hand and arm)

• losing control from insecure work position resulting
in contact with the saw (unexpected movement dur-
ing operation of the saw)

Securing the work position for two-handed use
To allow the operator to hold the saw with both hands,
they should as general rule, aim for secure work posi-
tion where they are operating the saw at:
• hip level when cutting horizontal sections;
• solar plexus level when cutting vertical sections.

Where the operator is working close into vertical stems
with a low lateral forces on their work position, then a
good footing may 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 re-direct of the main line via a supplementary anchor
point or using an adjustable strop direct from the har-
ness to a supplementary anchor point.
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Gaining a good footing at the working position can be
assisted by use of a temporary foot stirrup created from
an endless sling.

Starting the saw in the tree
When starting the saw in the tree, the operator should:
a) apply the chain brake before starting;
b) hold saw on either the left or right of the body when

starting:
1) on the left side hold the saw with either the left hand

on the front handle or the right hand on the rear
handle and thrust the saw away from the body while
holding the pull starter cord in the other hand;

2) 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 low-
ering a running saw onto its strop.
Operators should always check the saw has sufficient
fuel before undertaking critical cuts.

One-hand use of the chainsaw
Operators should not use tree service chainsaws 
one-handed in place of unstable work positioning or in 
pref-erence to a handsaw when cutting small diameter 
wood at the branch tips.
Tree service chainsaws should only be used one-
handed where:
• the operator cannot gain a work position enabling two-

handed use; and
• they need to support their working position with one

hand; and
• the saw is being used at full stretch, at right angles to

and out of line with the operator’s body.

Operators should never:
• cut with the kickback zone at the tip of the chainsaw

guide bar
• ‘hold and cut’ sections
• attempt to catch falling sections.

Freeing a trapped saw
If the saw should become trapped during cutting, op-
erators should:
• switch off the saw and attach it securely to the tree

inboard (i.e. towards the truck side) of the cut or to a
separate tool line;

• pull the saw from the kerf whilst lifting the branch as
necessary;

• if necessary, use a handsaw or second chain saw to
release the trapped saw by cutting a minimum of 30
cm away from the trapped saw.

Whether a handsaw or a chainsaw is used to free a stuck
saw, the release cuts should always be outboard (to-
ward the tips of the branch), in order to prevent the saw
being taken with the section and further complicating
the situation.
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2. Explanation of Symbols on the Machine

The port to refuel “MIX GASOLINE”
Position: Fuel cap

The port to top up chain oil
Position: Oil cap

Setting the switch to the “O” position, the engine stops immediately.
Position: Front at the top of the rear handle

Starting the engine. If you pull out the choke knob (at the back-right of
the rear handle) to the point of the arrow, you can set the starting mode
as follows:
• First-stage position – starting mode when the engine is warm.
• Second-stage position – starting mode when the engine is cold.
Position: Upper-right of the aircleaner cover

The screw under the “H” stamp is The High-speed adjustment screw.
The screw under the “L” stamp is The Slow-speed adjustment screw.
The screw at the left of the “T” stamp is the Idle adjustment screw.
Position: Left side of the rear handle

Shows the directions that the chain brake is released (white arrow) and
activated (black arrow).
Position: Front of the chain cover

If you turn the rod by screwdriver follow the arrow to the "MAX" position,
the chain oil flow more, and if you turn to the "MIN" position, less.
Position: Bottom of the power unit

For safe operation and maintenance, symbols are carved in relief on the machine.
According to these indications, please be careful not to make any mistake.

WARNING

B

A
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Open the box and install the guide bar and the saw
chain on the power unit as follows:

The saw chain has very sharp edges. Use thick pro-
tective gloves for safety.

1. Pull the guard towards the front handle to check that
the chain brake is not engaged.

2. Loosen the nuts and remove the chain cover.
3. Fix the hanger on the rear of power unit by screw.

4. Mount the guide bar then fit the saw chain around
the bar and sprocket.

 NOTE

Pay attention to the correct direction of the saw chain.

5. Fit the chain tensioner nut into the lower hole of the
guide bar, then install the chain cover, and fasten
the mounting nut to finger tightness.

When installing the chain cover, be sure to fit the hook
completely at the rear end of the cover.

6. While holding up the tip of the bar, adjust the chain
tension by turning the tensioner screw until the tie
straps just touch the bottom side of the bar rail.

7. Tighten the nuts securely with the bar tip held up
(11.8-14.7 N.m./120-150 kg-cm). Then check the
chain for smooth rotation and proper tension while
moving it by hand. If necessary, readjust with the
chain cover loose.

8. Tighten the tensioner screw.

A new chain will expand its length in the beginning of
use. Check and readjust the tension frequently as a loose
chain can easily derail or cause rapid wear of itseif and
the guide bar.

3. Installing Guide Bar and Saw Chain

Chain tensioner nut

Moving direction

Hole

Chain cover

Power unit
Bar protector

Guide bar

Saw chain

Plug wrench

Screwdriver for
carburetor adjustment

Hanger

Tighten

Tensioner screw

Loosen

Tighten

A standard saw unit package contains the items as illustrated.

 WARNING

 WARNING

 WARNING
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NOTE

NOTE

4. Pour in the rest of gasoline and agitate again for at
least one minute. As some oils may be difficult to
agitate depending on oil ingredients, sufficient agi-
tation is necessary for the engine to last long. Be
careful that, if the agitation is insufficient, there is an
increased danger of early piston seizing due to ab-
normally lean mixture.

5. Put a clear indication on the outside of the container
to avoid mixing up with gasoline or other contain-
ers.

6. Indicate the contents on outside of container for easy
identification.

■ FUELING THE UNIT
1. Untwist and remove the fuel cap. Rest the cap on a

dustless place.
2. Put fuel into the fuel tank to 80% of the full capacity.
3. Fasten the fuel cap securely and wipe up any fuel

spillage around the unit.

1. Select bare ground for fueling.
2. Move at least 10 feet (3 meters) away from the fuel-

ing point before starting the engine.
3. Stop the engine before refueling the unit. At that time,

be sure to sufficiently agitate the mixed gasoline in
the container.

■ FOR YOUR ENGINE LIFE, AVOID:
1. FUEL WITH NO OIL (RAW GASOLINE) – It will cause

severe damage to the internal engine parts very
quickly.

2. GASOHOL – It can cause deterioration of rubber and/
or plastic parts and disruption of engine lubrication.

3. OIL FOR 4-CYCLE ENGINE USE – It can cause spark
plug fouling, exhaust port blocking, or piston ring
sticking.

4. Mixed fuels which have been left unused for a
period of one month or more may clog the carbu-
retor and result in the engine failing to operate prop-
erly.

5. In the case of storing the product for a long period
of time, clean the fuel tank after rendering it empty.
Next, activate the engine and empty the carburetor
of the composite fuel.

6. In the case of scrapping the used mixed oil con-
tainer, scrap it only at an authorized repository site.

As for details of quality assurance, read the description in the
section Limited Warranty carefully. Moreover, normal wear and
change in product with no functional influence are not cov-
ered by the warranty. Also, be careful that, if the usage in the
instruction manual is not observed as to the mixed gasoline,
etc. described therein, it may not be covered by the warranty.

■ CHAIN OIL
Use motor oil SAE #10W-30 all year round or SAE
#30 ~ #40 in summer and SAE #20 in winter.

Do not use wasted or regenerated oil that can cause
damage to the oil pump.

4. Fuel and Chain Oil
■ FUEL

• Gasoline is very flammable. Avoid smoking or
bringing any flame or sparks near fuel. Make sure
to stop the engine and allow it cool before refuel-
ing the unit. Select outdoor bare ground for fuel-
ing and move at least 3 m (10 ft) away from the
fueling point before starting the engine.

• The chainsaw engines are lubricated by oil
specially formulated for air-cooled 2-cycle gasoline
engine use. If this oil is not available, use an anti-
oxidant added quality oil expressly labeled for air-
cooled 2-cycle engine use (JASO FC GRADE
OIL or ISO EGC GRADE).

• Do not use BIA or TCW (2-stroke water-cooling type)
mixed oil.

■ RECOMMENDED MIXING RATIO
GASOLINE 25: OIL 1

• Exhaust emission are controlled by the funda-
mental engine parameters and components (eq.,
carburation, ignition timing and port timing) with-
out addition of any major hardware or the intro-
duction of an inert material during combustion.

• These engines are certified to operate on unleaded
gasoline.

• Make sure to use gasoline with a minimum octane
number of 89RON (USA/Canada: 87AL).

• If you use a gasoline of a lower octane value than
prescribed, there is a danger that the engine tem-
perature may rise and an engine problem such as
piston seizing may consequently occur.

• Unleaded gasoline is recommended to reduce the
contamination of the air for the sake of your health
and the environment.

• Poor quality gasolines or oils may damage sealing
rings, fuel lines or fuel tank of the engine.

■ HOW TO MIX FUEL

• Pay attention to agitation.

1. Measure out the quantities of gasoline and oil to be
mixed.

2. Put some of the gasoline into a clean, approved fuel
container.

3. Pour in all of the oil and agitate well.

WARNING

WARNING

WARNING
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It is very dangerous to run a chainsaw that mounts broken
parts or lacks any parts.
Before starting engine, make sure that all the parts includ-
ing bar and chain are installed properly.

■ STARTING THE ENGINE
Normal start
1. Fill fuel and chain oil tanks respectively, and tighten

the caps securely.

2. Continuously push the priming bulb until fuel comes
in the bulb.

3. Set the switch to “I” position.

(G2500 OPS)
• Move the select lever to the machine back side

indicated by label until it is stopped, and then set
this lever to the recoil start mode.

4. Pull out the choke knob to the second-stage position.
The choke will close and the throttle lever will then
be set in the starting position.

One-push-start (OPS models only)

• Use One-push-start after performing warming-up by
Recoil Start in the status where the machine body is
securely fixed. You can not use OPS when the engine
is cold.

• The starting performance of the engine depends on
the adjustment of the engine.  Ask the distributor to
adjust the engine if possible.

• Be careful not to set OPS in motion except when
starting the engine. If so, it may lead to serious injury.

1. Move the select lever to the front side of the machine
body indicated by label until it is stopped, and set
this lever to the One-push-start mode.

When restarting immediately after stopping the en-
gine, set the Choke knob in the first-stage position
(choke open and throttle lever in the starting posi-
tion).
Once the choke knob has been pulled out, it will not
return to the operating position even if you press
down on it with your finger. When you wish to return
the choke knob to the operating position, pull out
the throttle lever instead.

5. While holding the saw unit securely on the ground,
pull the starter rope vigorously.

Do not start the engine while the chain saw hangs in
one hand. The saw chain may touch your body. This
in very dangerous.

6. When engine has ignited, first push in the choke knob
to the first-stage position and then pull the starter
again to start the engine.

7. Allow the engine to warm up with the throttle lever
pulled slightly.

5. Operating the Engine

Choke
knob

When the engine is cool

When the engine is warm up

After the engine starts

 WARNING  NOTE

 WARNING

 WARNING

Chain oil

Fuel

Select lever Select lever
operating direction

Label

Throttle
interlock

Throttle
lever

Switch
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• When pulling out the rope, large clanging is produced.
With this clanging, stop pulling out the rope at once.
This sound notifies that One-push-start has been set.

• Don’t pull out the rope excessively or don’t pull it out
without load by the starter only, otherwise a starter
failure will occur.

3. Before starting the engine, fix the engine securely
and make sure that there is no obstacle around the
saw chain.  Then, push the top of the engine stop
switch on the right side of the rear handle and set it
to the “Run” position. After that, move the select le-
ver to the rear side of the machine body indicated
by label. The starter is started to start the engine.

If the engine cannot be started by the above proce-
dure, repeat the above operations again.  If the en-
gine cannot be started smoothly, it may be neces-
sary to add warming-up or readjust the engine.  Per-
form warming-up enough and ask the distributor to
readjust the engine.

2. Put the machine body on the stable ground and make
sure that there is no obstacle around the saw-crossing
portion.  Then, while holding the front handle with the
left hand and putting the right foot on the frame portion,
pull out the starter rope slowly.

The rope may be pulled out little by little several times.

2. When the outside temperature is below 0°C, repeat
the above warming-up operation twice or more. After
the engine stops, use the product in a shorter leaving
time.

• Be sure to perform warming-up with the guide bar
and the saw chain mounted.

• Keep clear of the saw chain as it will start rotatIng
upon starting of engine.

• Before you start the engine, make sure the saw chain
is not contacting anything.

■ FOR SMOOTHER USE OF ONE-PUSH-START
To use One-push-start more smoothly, it is important
to perform warming-up longer than ever.

1. When the outside temperature is 0° or more, perform
warming-up for about 5 seconds with the throttle fully
opened. And leave the product for 5 minutes or less
after the engine stops. Then, use the product. With
this, the engine can be started more securely.

■ CHECKING THE OIL SUPPLY

Make sure to set up the bar and the chain when checking the
oil supply.
If not, the rotating parts may be exposed. It is very dangerous.

After starting the engine, run the chain at medium speed
and see if chain oil is scattered off as shown in the fig-
ure.

The chain oil flow can be changed by inserting a
screwdriver in the hole on bottom of the clutch side.
Adjust according to your work conditions.

The oil tank should become nearly empty by the time
fuel is used up. Be sure to refill the oil tank every time
when refueling the saw.

■ ADJUSTING THE CARBURETOR

The carburetor on your unit has been factory adjusted,
but may require fine tuning due to a change in operat-
ing conditions.
Before adjusting the carburetor, make sure that the pro-
vided air/fuel filters are clean and fresh and the fuel prop-
erly mixed.

When adjusting, take the following steps:

Be sure to adjust the carburetor with the bar chain at-
tached.

Chain oil

 WARNING

 NOTE

 NOTE

 WARNING

 WARNING

Rich
Chain oil flow
adjusting shaftLean

L needle

H needle

Idle adjusting
screw

 NOTE

I (Run) O (Stop) Engine stop switch

Select lever

Label
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• When the brake operates, release the throttle lever
to slow down the engine speed. Continuous opera-
tion with the brake engaged will generate heat from
the clutch and may cause trouble.

• At machine inspection prior to each job, check the
operating condition of the brake following the steps.

1. Start the engine and grasp the handle securely with
both hands.

2. Pulling the throttle lever to maintain the chain opera-
tion, push the brake lever (left-hand guard) down
toward the front using the back of your left hand.

3. When the brake operates and the chain is stopped,
release the throttle lever.

4. Release the brake.

■ STOPPING THE ENGINE
1. Release the throttle lever to allow the engine to idle

for a few minutes.
2. Set the switch to the “O” (STOP) position.

Switch

6. Sawing

1. H and L needles are restricted within the number of
turn as shown below.

H needle :   -1/4
L needle :    -1/4

2. Start the engine and allow it to warm up in low speed
for a few minutes.

3. Turn the idle adjusting screw (T) counterclockwise
so that the saw chain does not turn. If the idling
speed is too slow, turn the screw clockwise.

4. Make a test cut and adjust the H needle for best
cutting power, not for maximum speed.

■ CHAIN BRAKE
The chain brake is a device which stops the chain in-
stantaneously if the chain saw recoils due to kickback.
Normally, the  brake is activated automatically by inertial
force.  It can also be activated manually by pushing the
brake lever (left-hand guard) down toward the front.
When the brake operates, a yellow cone pops up from
the base of the brake lever.

Releasing the Brake
Pull the brake lever up toward the left-hand handle until
it clicks into place.

• Before proceeding to your job,
read the section “For Safe
Operation”. It is recommended
to first practice sawing easy
logs. This also helps you get
accustomed to your unit.

• Always follow the safety regu-
lations. The chain saw must
only be used for cutting wood.
It is forbidden to cut other
types of material. Vibrations
and kickback vary with differ-
ent materials and the require-
ments of the safety regulations
would not be respected. Do
not use the chain saw as a le-
ver for lifting, moving or split-
ting objects. Do not lock it over
fixed stands. It is forbidden to
hitch tools or applications to
the PTO other than those
specified by the manufacturer.

• It is not necessary to force the saw into the cut. Ap-
ply only light pressure while running the engine at
full throttle.

• When the saw chain is caught in the cut, do not
attempt to pull it out by force, but use a wedge or a
lever to open the way.

■ GUARD AGAINST KICKBACK

 WARNING

 WARNING

Release
Activate
the brake.
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A log lying on the ground

Saw down halfway, then roll the log over and cut from
the opposite side.

A log hanging off the ground

In area A, saw up from the bottom one-third and finish
by sawing down from the top. In area B, saw down from
the top one-third and finish by sawing up from the bot-
tom.

Cutting the limbs of Fallen Tree

First check to which side the limb is bent. Then make
the initial cut from the bent side and finish by sawing
from the opposite side.

Be alert to the springing back of a cut limb.

Pruning of Standing Tree

Cut up from the bottom, finish down from the top.

• Do not use an unstable foothold or ladder.
• Do not overreach.
• Do not cut above shoulder height.
• Always use both your hands to hold the saw.

• This saw is equipped with a chain
brake that will stop the chain in the
event of kickback if operating prop-
erly. You must check the chain brake
operation before each usage by run-
ning the saw at full the throttle for I -
2 seconds and pushing the front
hand guard forward. The chain
should stop immediately with the
engine at full speed. If the chain is
slow to stop or does not stop, re-
place the brake band and clutch
drum before use.

• It is extremely important that the
chain brake be checked for proper
operation before each use and that
the chain be sharp in order to main-
tain the kickback safety level of this
saw. Removal of the safety devices,
inadequate maintenance, or incor-
rect replacement of the bar or chain
may increase the risk ot serious per-
sonal injury due to kickback.

■ FELLING A TREE

1. Decide the felling direction considering the wind,
lean of the tree, location of heavy branches, ease of
completing the task after felling and other factors.

2. While clearing the area around the tree, arrange a
good foothold and retreat path.

3. Make a notch cut one-third of the way into the tree
on the felling side.

4. Make a felling cut from the opposite side of the notch
and at a level slightly higher than the bottom of the
notch.

When you fell a tree, be sure to warn neighboring work-
ers of the danger.

Bucking and Limbing

• Always ensure your foothold. Do not stand on the log.
• Be alert to the rolling over of a cut log. Especially when

working on a slope, stand on the uphill side of the
log.

• Follow the instructions in “For Safe Operation” to avoid
kickback of the saw.

Before starting work, check the direction of bending
force inside the log to be cut. Always finish cutting from
the opposite side of the bending direction to prevent
the guide bar from being caught in the cut.

 WARNING

 WARNING

 WARNING

 WARNING

Notch cut Felling cut

Felling direction
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When returning the filter, use a pinch not to be folded the suc-
tion pipe.

3. Oil filter
1. With a wire hook, take out the oil filter from the feeding

port.

2. Wash the filter with gasoline.

When returning the filter, use a pinch not to be folded the suc-
tion pipe.
4. Spark plug

Clean the electrodes with a wire brush and reset the gap to
0.6 mm as necessary.

5. Sprocket

Check for cracks and for excessive wear interfering with the
chain drive. If the wear is considerable, replace it with new
one. Never fit a new chain on a worn sprocket, or a worn chain
on a new sprocket.

2. Fuel filter
(a) Using a wire hook, take out the filter from the filler port.

(b) Wash the filter with gasoline.
Replace with new one if clogged with dirt completely.

Before cleaning, the inspecting or repairing the unit, make sure
that engine has stopped and is cool. Disconnect the spark
plug to prevent accidental starting.

■ MAINTENANCE AFTER EACH USE
1. Air filter
Loosen the knob and remove the air cleaner cover. Take off the
filter elements and tap off attached sawdust. When they are
extremely dirty, shakewash with gasoline. Dry them completely
before reinstalling.

2. Oiling port
Dismount the guide bar and check the oiling port for clogging.

3. Guide bar
When the guide bar is dismounted, remove sawdust in the bar
groove and the oiling port.
<Type : sprocket nose>
Grease the nose sprocket from the feeding port on the tip of
the bar.

4. Others
Check for fuel leakage and loose fastenings and damage to
major parts, especially handle joints and guide bar mounting.
If any defects are found, make sure to have them repaired
before operating the saw again.

Oil filter

7. Maintenance

Oiling port

TORCH 
L7T

Oiling port

Grease port

Sprocket

■ PERIODICAL SERVICE POINTS
1. Cylinder fins
1. Remove the starter case.
2. Remove sawdust between the cylinder

fins.
3. Clean the valute area.

Fuel filter

6. Way of the cooling air

• The engine metal parts can burn your skin. Never touch the
cylinder, muffler or ignition plug etc. during operation or right
after stopping the engine.

• Before starting the engine, check around the muffler and
take off sawdust. If you do not, it will cause the overheating
and a fire. For preventing the trouble, please keep clean
around the muffler.

This engine is air-cooled. Dust clogging between the inlet port
of the cooling air and cylinder fins will cause overheating of
the engine. Periodically check and clean the cylinder fins after
removing the air cleaner and the cylinder cover.

When installing the cylinder cover, make sure that switch wires
and grommets are positioned correctly in place.

inlet port of the cooling air

IMPORTANT

WARNING

WARNINGWARNING

WARNING
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8.
•

Recoil Starter
For recoil maintenance, when attaching or detaching the 
starter of One-push-start model, the select lever should be 
in the position of the rear side (One-push-start models only).

• Don't pull the starter when detaching it from the unit. It will
cause machine defect or serious injury by touching rotat-
ing parts on your body part carelessly.

Don't pull the starter when detaching it from the unit.

7. Muffler

If you do not attach the muffler correctly, after engine starts,
the muffler will be loosen and the hightemperature exhaust
gas spout. After cleaning the muffler, pay attention to fit up
the muffler according to the explanation as follows.

1. Muffler body, muffler cover and baffle will be combined
correctly.

2. Be sure the gasket is not broken. If it is broken, change to
the new one.

3. Before tightening the screw, rub the gross on it.
4. After making a test run, re-tighten the screw (TORQUE:

6.9-7.8 N.m./70-80 kg-cm)

Right after stopping the engine, do not touch the muffler
with one's bare hands. It will cause to burn your hands.

If carbon clogs between the muffler, it will cause the poor-out-
put and the trouble in starting. After each 100 hours, check
and clean inside the muffler.

■ Saw Chain

It is very important for smooth and safe operation to
always keep the cutters sharp.

The cutters need to be sharpened when:
• Sawdust becomes powder-like.
• You need extra force to saw in.
• The cut path does not go straight.
• Vibration increases.
• Fuel consumption increases.

Cutter setting standards:

Be sure to wear safety gloves.

Before filing:
• Make sure the saw chain is held securely.
• Make sure the engine is stopped.
• Use a round file of proper size for the chain.
Chain type: 91VG / 25AP
File size: 5/32 in (4.0 mm)

Place the file on the cutter and push straight forward.
Keep the file position as illustrated.

After each cutter has been filed, check the depth gauge
and file it to the proper level as illustrated.

8. Maintenance of Saw Chain and Guide Bar

Appropriate gauge checker

Make the shoulder round

Depth gauge standard

.025″ (0.64 mm)

 WARNING

 WARNING

 WARNING

 WARNING

 WARNING

Set direction

Select lever
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B

side of a cutter . If a gap is observed between them, 
the rail is normal. Otherwise, the bar rail is worn. 
Such a bar needs to be corrected or replaced.

 WARNING

Be sure to round off the front edge to reduce the
chance of kickback or tie-strap breakage.

Make sure every cutter has the same length and edge
angles as illustrated.

■ Guide Bar
• Reverse the bar occasionally to prevent partial wear.
• The bar rail should always be square. Check for wear

of the bar rail. Apply a ruler to the bar and the out

Ruler

Gap

No gap

Chain tilts

9. Troubleshooting Guide
Case 1.  Starting failure

 WARNING

Make sure the icing prevention system is not work-
ing.

Check fuel for water
or substandard mix-
ture.

Replace with proper
fuel.

Check for engine
flooding.

Check spark ignition.

Remove and dry the
spark plug.
Then pull the starter
again with no choke.

Replace with a new
plug.

Case 2. Lack of power/Poor acceleration/
Rough idling

Case 3.  Oil does not come out

Check fuel for water
or substandard mix-
ture.

Check air filter and
fuel filter for clog-
ging.

Check carburetor
for inadequate ad-
justment.

If the unit seems to need further service, please consult
with an authorized service shop in your area.

Replace with proper
fuel.

Clean.

Readjust speed
needles.

Check oil for sub-
standard quality.

Check oil passage
and ports for clog-
ging.

Replace.

Clean.

a

d

d

a

a

d

d

a

a

a

d

a

a

Cutter length

Filing angle

Side plate angle

Top plate cutting angle

10. Disposal
When disposing your machine, fuel or oil for the machine, be
sure to allow your local regulations.
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11. Specifications/Technical Data
Cutting head:
<Sprocket bar>
Sprocket: .................................................................. 6T
Chain speed at max. power . ....................... 17.1 (m/s)
Guide bar
     Type: ................................................ Sprocket nose
     Size (in. (cm)): .............................................. 10 (25)
Saw chain
     Type: . ........................................................ Kangxin
     Pitch (in. (mm)): . ...................................... 3/8 (9.53)
     Gauge (in. (mm)): . ................................. 0.05 (1.27)

 Specifications are subject to change wihout 
notice.

Power unit:
w/OPS
Displacement (cm3): . ........................................... 25.4
Fuel: . .............. Mixture (Gasoline 25 : Two-cycle oil 1)
Fuel tank capacity (cm3): . ..................................... 230
Chain oil: . ............................... Motor oil SAE# 10W-30
Oil tank capacity (cm3): .......................................... 160
Carburetor: ......................................... Diaphragm type
lgnition system:: . ........................................ Solid State
Spark plug: ....................................................Torch L7T
Oil feeding system: . ....................... Mechanical pump
Max. speed ............................................ 11,500 (min-1)
Idle speed ................................................ 2,900 (min-1)

Dimensions (L x W x H) (mm): ............ 265 x 220 x 220
Dry weight
Power unit only (kg): . ............................................. 2.9
Power: ......................................... 0.96/9,000 (kw/min-1)

Technical Data
Displacement:  25.4mm
Input power: 900w
No load speed: 3000Rpm
Cutting length: 250mm
Bar type: Curving 1/4
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