
IT  
Motosega a catena per lavori forestali - MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

BG  
Моторен верижен трион за горки работи - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

BS  
Lančana motorna pila za šumarstvo - UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

CS  
Řetězová motorová pila pro lesnické práce  - NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

DA  
Kædesav til skovarbejde - BRUGSANVISNING
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

DE  
Kettensäge für die Forstarbeit - GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL  
Αλυσοπρίονο για δασικές εργασίες  - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

EN  
Chain-saw for forest service - OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

ES  
Motosierra de cadena para trabajos forestales
MANUAL DE INSTRUCCIONES - ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer 
atentamente el presente manual.

ET  
Kettsaag metsatöödeks - KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

FI  
Moottorisaha metsänhoitoon - KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

FR  
Scie à chaîne pour travaux forestiers - MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

HR  
Motorna lančana pila za šumarstvo - PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

HU  
Erdészeti motoros láncfűrész - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

LT  
Grandininis pjūklas miško darbams - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

LV  
Ķēdes zāģis meža kopšanas darbiem- LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

MK  
Моторна пила со синџир за работа во шума
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА - ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство 
пред да ја користите машината.

NL  
Kettingzaag voor boswerken - GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

NO  
Kjedesag for vanlig skogbruk - INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

PL  
Pilarka łańcuchowa do prac leśnych - INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

PT  
Motosserra para trabalhos florestais - MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

RO  
Ferăstrău cu lanţ pentru lucrări forestiere - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

RU  
Цепная пила для лесохозяйственных работ 
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем 
пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто руководство по зксплуатации.

SK  
Reťazová motorová píla pre lesnícke práce  - NÁVOD NA POUŽITIE
UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

SL  
Verižna žaga za gozdna dela - PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

SR  
Lančana motorna testera za šumarstvo - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA
PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik. 

SV  
Kedjesåg för skogsarbete  - BRUKSANVISNING
VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR  
Orman işleri için zincirli testere - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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�1� DATI TECNICI SP 386 SP 426 SP 466 SP 526

�2� Motore [3] Monocilindrico 
2 tempi

[3] Monocilindrico 
2 tempi

[3] Monocilindrico 
2 tempi

[3] Monocilindrico 
2 tempi

�4� Cilindrata cm3 38,5 42,4 46,5 52
�5� Potenza kW 1,6 1,9 2,0 2,3
�6� Numero di giri al minimo min¯¹ 3000 ± 300 3000 ± 300 3000 ± 300 3000 ± 300

�7� Numero di giri massimo 
ammissibile senza carico 
con catena montata

min¯¹ 12000 12000 12000 12000

�8� Capacità del serbatoio 
carburante cm3 510 510 470 470

�9� Capacità del serbatoio 
dell’olio cm3 260 260 260 260

�10� Consumo specifico alla 
massima potenza

g/
kWh 560 520 560 560

�11� Miscela (Benzina : Olio 2 
tempi) 40 : 1 = 2,5% 40 : 1 = 2,5% 40 : 1 = 2,5% 40 : 1 = 2,5%

�12� Lunghezza di taglio cm 33 cm - 14”
37 cm - 16”

30 cm - 13”
36,5 cm - 15”
38 cm - 16”

35,5 cm - 15”
37 cm - 16”
42 cm - 18”

35,5 cm - 15”
42 cm - 18”
47 cm - 20”

�13� Spessore catena mm 0,050” / 1,27 mm 0,050” / 1,27 mm 0,058” /  1,47 mm 0,058” /  1,47 mm

�14� Denti / passo del pignone 
catena 6 / 0,375” 7 / 0,325” 7 / 0,325” 7 / 0,325”

�15� Velocità massima della 
catena m/s 22,86 23.114 (0,325”) 23,114 23,114

�16� Candela CHAMPION RCJ7Y / 
BOSCH L8RTF

CHAMPION RCJ7Y / 
BOSCH L8RTF

CHAMPION RCJ7Y / 
BOSCH L8RTF

CHAMPION RCJ7Y / 
BOSCH L8RTF

�17� Peso (con serbatoio vuoto, 
senza barra e catena) kg 4,9 4,9 5,3 5,3

�18� Dimensioni
�19� Lunghezza mm 415 415 430 430
�20� Larghezza mm 255 255 230 230
�21� Altezza mm 290 290 290 290
�22�

�23�

Livello di pressione 
sonora (in base alla ISO 
22868:2011)
Incertezza di misura

dB(A)

dB(A)

99,6

3

98,7

3

99,6

3

100,6

3
�24�

�23�

Livello di potenza sonora 
misurato (in base alla ISO 
22868:2011)
Incertezza di misura

dB(A)

dB(A)

111,5

3

110,3

3

111,7

3

110,8

3

�25� Livello di potenza sonora 
garantito dB(A) 115 114 115 114

�26�

�23�

Vibrazioni trasmesse alla 
mano sull’impugnatura 
anteriore (in base alla  ISO 
22867:2011) (*) 
Incertezza di misura

m/s2

m/s2

5,72

1,5

5,93

1,5

4,85

1,5

6,04

1,5
�27�

�23�

Vibrazioni trasmesse alla 
mano sull’impugnatura 
posteriore (in base alla  
ISO 22867:2011) (*) 
Incertezza di misura

m/s2

m/s2

4,37

1,5

5,40

1,5

4,86

1,5

6,49

1,5
�28� OPZIONI
�29� Dispositivo anti-gelo    

�30� Valvola di decompressione - - -  
(*) ATTENZIONE! Il valore delle vibrazioni può variare in funzione dell’utilizzo della macchina e del suo allestimento 
ed essere superiore a quello indicato. É necessario stabilire le misure di sicurezza a protezione dell’utilizzatore che 
devono basarsi sulla stima del carico generato dalle vibrazioni nelle condizioni reali di utilizzo. A tale proposito 
devono essere prese in considerazione tutte le fasi del ciclo di funzionamento quali ad esempio, lo spegnimento o il 
funzionamento a vuoto.



�32� TABELLA PER LA CORRETTA COMBINAZIONE DI BARRA E CATENA (Cap. 16)
�33�  

PASSO �34�  BARRA �35�  
CATENA �36� MODELLO

�37�

Pollici

�38�
Lunghezza: 

Pollici / cm

�39�
Larghezza 

scanalatura:
Pollici / mm

�40�

Codice

�40�

Codice

SP 386 SP 426 SP 466 SP 526

3/8” 14” / 35 cm 0,050” / 1,3 118800127/0 
(140SDEA041)

118801744/0
(91PX053X)  - - -

3/8” 16” / 40 cm 0,050” / 1,3 118800128/0 
(160SDEA041)

118801745/0 
(91PX057X)  - - -

.325” 13” / 33 cm 0,050” / 1,3 123900115/0 
(130MLBK041)

118804183/0
(95TXL056X) -  - -

.325” 15” / 38 cm 0,050” / 1,3 118804101/0 
(150MLBK041)

118804184/0
(95TXL064X) -  - -

.325” 16” / 40 cm 0,050” / 1,3 123900113/0 
(160MLBK041)

118804185/0 
(95TXL066X) -  - -

.325” 16” / 40 cm 0,050” / 1,3 123900113/0 
(160MLBK041)

118801746/0
(95VPX066X) -  - -

.325” 15” / 38 cm 0,058” / 1,5 118804100/0 
(158PXBK095)

118801747/0  
(21BPX064X) - -  

.325” 16” / 40 cm 0,058” / 1,5 123900371/0
(168PXBK095)

4113721  
(21BPX066X) - -  -

.325” 18” / 45 cm 0,058” / 1,5 123900375/0
(188PXBK095)

118801748/0 
(21BPX072X) - -  

.325” 20” / 50 cm 0,058” / 1,5 123900372/0
(208PXBK095)

118801749/0 
(21BPX078X) - - - 



[1] BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2] Двигател
[3] Едноцилиндров двутактов
[4] Обем на цилиндъра
[5] Мощност
[6] Брой обороти минимум
[7] Брой максимално допустими 

обороти без натоварване при 
монтирана верига

[8] Вместимост на горивния 
резервоар

[9] Вместимост на масления резервоар
[10] Специфичен разход при 

максимална мощност
[11] Смес (Бензин : Масло двутактов)
[12] Дължина на срязване
[13] Дебелина веригата
[14] Зъбци / стъпка на пиньона на 

предавателна верига
[15] Максимална скорост на веригата
[16] Свещ
[17] Тегло (с празен резервоар, без 

шина, верига)
[18] Размери
[19] Дължина
[20] Ширина
[21] Височина
[22] Ниво на звуковото налягане 

(съгласно ISO 22868:2011)
[23] Несигурност на измерване
[24] Ниво на измерената звукова 

мощност (съгласно ISO 
22868:2011)

[25] Гарантирано ниво на звукова 
мощност

[26] Вибрации, предадени на ръката 
върху предна дръжка (съгласно 
ISO 22867:2011)

[27] Вибрации, предадени на ръката 
върху задна дръжка (съгласно ISO 
22867:2011)

[28] ОПЦИИ
[29] Устройство против замръзване
[30]  Декомпресиращ клапан
[32] ТАБЛИЦА ЗА ПРАВИЛНА 

КОМБИНАЦИЯ ОТ ШИНА И 
ВЕРИГА (Гл. 16)

[33] Стъпка
[34] Шина
[35] Верига
[36] Модел
[37] Инчове
[38] Дължина: Инчове / cм
[39] Широчина жлеб: Инчове / мм
[40] Kод

(*) ВНИМАНИЕ! Стойността на 
вибрациите може да варира в 
зависимост от използването на 
машината и нейното оборудване 
и може да бъде по-голяма от тази 
посочената. Необходимо е да се 
определят мерките за безопасност 
целящи защита на потребителя, които 
трябва да се базират върху оценка 
на създалото се натоварване от 
вибрациите, при условия на реално 
използване. За тази цел, трябва 
да се имат предвид всички фази на 
цикъла на работа, като например, 
изключването или работа на празен 
ход.

[1] BS - TEHNIČKI PODACI
[2] Motor
[3] Jednocilindični dvotaktni
[4] Kubikaža
[5] Snaga
[6] Broj obrtaja pri minimalnoj brzini
[7] Maksimalni dozvoljeni broj obrtaja 

bez opterećenja s namontiranim 
lancem

[8] Kapacitet rezervoara za gorivo
[9] Kapacitet rezervoara za ulje
[10] Specifična potrošnja pri maksimalnoj 

snazi
[11] Smjesa goriva (Benzin : Ulje 2-taktni)
[12] Dužina sečenja
[13] Debljina lanca
[14] Zubi / korak zupčanika lanca
[15] Maksimalna brzina lanca
[16] Svjećica

[17] Težina (sa praznim rezervoarom, bez 
vodilica lanca, lanac)

[18] Dimenzije
[19] Dužina
[20] Širina
[21] Visina
[22] Razina zvučnog pritiska (na osnovu 

standarda ISO 22868:2011)
[23] Merna nesigurnost
[24] Izmjerena razina zvučne snage (na 

osnovu standarda ISO 22868:2011)
[25] Garantirana razina zvučne snage
[26] Vibracije koje se prenose na ruku 

na prednjem rukohvatu (na osnovu 
standarda ISO 22867:2011)

[27] Vibracije koje se prenose na ruku 
na zadnjem rukohvatu (na osnovu 
standarda ISO 22867:2011)

[28] OPCIJE
[29] Uređaj za zaštitu od smrzavanja
[30] Dekompresijski ventil

[32] TABLICA ZA ISPRAVNO 
KOMBINIRANJE VODILICA I LANCA 
(Pogl. 16)

[33] KORAK
[34] VODILICA LANCA 
[35] LANAC 
[36] MODEL
[37] Inč
[38] Dužina: Inč / cm
[39] Širina žlijeba: Inč / mm
[40] Šifra

(*) PAŽNJA! Vrednost vibracija može 
varirati u zavisnosti od upotrebe 
mašine i njene opreme i može biti veća 
od navedene. Neophodno je utvrditi 
sigurnosne mere za zaštitu rukovaoca koje 
se moraju zasnivati na proceni opterećenja 
koje stvaraju vibracije u realnim uslovima 
upotrebe. U tu svrhu treba uzeti u obzir sve 
faze ciklusa rada, kao što su, na primer, 
gašenje ili rad na prazno.

[1] CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2] Motor
[3] Jednoválcový dvoutaktní
[4] Zdvihový objem
[5] Výkon
[6] Minimální otáčky 
[7] Maximální přípustné otáčky bez 

zátěže s namontovaným řetězem
[8] Kapacita palivové nádržky
[9] Kapacita olejové nádrže
[10] Specifická spotřeba při maximálním 

výkonu
[11] Směs (Benzin: olej pro dvoutaktní 

motory)
[12] Délka řezání
[13] Tloušťka řetězu
[14] Zuby / krok pastorku řetězu
[15] Maximální rychlost řetězu
[16] Zapalovací svíčka
[17] Hmotnost (s prázdnou nádržkou, bez 

vodicĺ lišta, řetěz)
[18] Rozměry
[19] Délka
[20] Šířka
[21] Výška
[22] Úroveň akustického tlaku (dle ISO 

22868:2011)
[23] Nepřesnost měření
[24] Naměřená hladina akustického 

výkonu (dle ISO 22868:2011)
[25] Zaručená úroveň akustického výkonu
[26] Vibrace přenášené na ruku na přední 

rukojeti (dle ISO 22867:2011)
[27] Vibrace přenášené na ruku na zadní 

rukojeti (dle ISO 22867:2011)
[28] MOŽNOSTI
[29] Zařízení na ochranu proti zamrznutí
[30] Dekompresní ventil

[32] TABULKA PRO URČENÍ SPRÁVNÉ 
KOMBINACE VODICÍ LIŠTY A 
ŘETĚZU (kap. 16)

[33] ROZTEČ
[34] VODICĹ LIŠTA
[35] ŘETĚZ

[36] MODEL
[37] Palce
[38] Délka: Palce / cm
[39] Šířka drážky: Palce / mm
[40] Kód

(*) UPOZORNĚNĺ! Hodnota vibrací 
se může měnit v závislosti na použití 
stroje a jeho výbavy a může být vyšší 
než uvedená hodnota. Je třeba určit 
bezpečnostní a ochranná opatření 
uživatele, která musí vycházet z odhadu 
zátěže produkované vibracemi v reál-
ných pod mín kách použití. Za tímto 
účelem je třeba vzít v úvahu všechny 
fáze cyklu činnosti, jako například 
vypnutí a činnost na prázd no.

[1] DA - TEKNISKE DATA
[2] Motor
[3] Encylindret, 2 takts
[4] Slagvolumen
[5] Effekt
[6] Omdrejningstal i minimum
[7] Max. omdrejningstal tilladt uden 

belastning med monteret kæde
[8] Brændstofstankens kapacitet
[9] Olietankens kapacitet
[10] Specifikt forbrug ved max. effekt
[11] Blanding (Benzin: 2-taktsolie)
[12] Klippelængde
[13] Tyk kæde
[14] Antal tænder/deling på kædehjul
[15] Maksimal hastighed kæde
[16] Tændrør
[17] Vægt (med tom tank, uden sværd, 

kæde)
[18] Mål
[19] Længde
[20] Bredde

[21] Højde
[22] Lydtryksniveau (i henhold til ISO 

22868:2011)
[23] Usikkerhed ved målingen
[24] Målt lydeffektniveau (i henhold til ISO 

22868:2011)
[25] Garanteret lydeffektniveau
[26] Vibrationer overført til hånden på 

forreste håndtag (i henhold til ISO 
22867:2011)

[27] Vibrationer overført til hånden på 
bagerste håndtag (i henhold til ISO 
22867:2011)

[28] EKSTRAUDSTYR
[29] Frostbeskyttelsesanordning
[30] Dekomprimeringsventil
 
[32] TABEL TIL KORREKT 

KOMBINATION AF SVÆRD OG 
KÆDE (Kap. 16)

[33] MELLEMRUM
[34] SVÆRD
[35] KÆDE
[36] MODEL
[37] Tommer
[38] Længde: Tommer / cm
[39] Sporbredde: Tommer / mm
[40] Kode

(*) ADVARSEL! Vibrationsniveauet 
kan ændre sig afhængigt af brugen 
af maskinen og dens udstyr, og 
niveauet kan være højere end det 
oplyste. Det er nødvendigt at fastlægge 
sikkerhedsforanstaltningerne til 
beskyttelse af brugeren. De skal være 
baseret på et skøn af belastningen som 
følge af vibrationerne ved den konkrete 
brug. I denne forbindelse er det nødvendigt 
at tage højde for alle funktionscyklussens 
faser; eksempelvis slukning eller funktion 
uden produkt.



[1] DE - TECHNISCHE DATEN
[2] Motor
[3] Einzylindrisch 2-Takt
[4] Hubraum
[5] Leistung
[6] Leerlaufdrehzahl
[7] Zulässige maximale Drehzahl ohne 

Belastung mit montierter Kette
[8] Inhalt des Kraftstofftanks
[9] Inhalt Öltank
[10] Spezifischer Verbrauch bei 

maximaler Leistung
[11] Gemisch (Benzin: Zweitaktöl)
[12] Schnittlänge
[13] Dicke der Kette
[14] Zähne / Teilung des Kettenrads
[15] Höchstgeschwindigkeit Kette
[16] Zündkerze
[17] Gewicht (mit leerem Tank, ohne 

Schwert, Kette)
[18] Abmessungen
[19] Länge
[20] Breite
[21] Höhe
[22] Schalldruckpegel (gemäß ISO 

22868:2011)
[23] Messungenauigkeit
[24] Gemessener Schallleistungspegel 

(gemäß ISO 22868:2011)
[25] Garantierter Schallleistungspegel
[26] Zulässige auf die Hand am vorderen 

Handgriff übertragene Vibrationen 
(gemäß ISO 22867:2011)

[27] Zulässige auf die Hand am hinteren 
Handgriff übertragene Vibrationen 
(gemäß ISO 22867:2011) 

[28] OPTIONEN
[29] Frostschutzvorrichtung
[30] Dekompressionsventil

[32] TABELLE FÜR DIE KORREKTE 
KOMBINATION VON SCHWERT 
UND KETTE (Kap. 16)

[33] GLIEDLÄNGE
[34] SCHWERT
[35] KETTE
[36] MODELLE

[37] Zoll
[38] Länge: Zoll / cm
[39] Nutbreite: Zoll / mm
[40] Code

(*) ACHTUNG! Der Schwingugswert 
kann sich abhängig vom Einsatz und 
Einsatzwerkzeugen ändern und auch über 
dem angegebenen Wert liegen. Es besteht 
die Notwendigkeit, Sicherheitsmaßnahmen 
zum Schutz des Bedieners festzulegen, die 
auf einer Abschätzung der Belastung durch 
Schwingungen während der tatsächlichen 
Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei 
sind alle Anteile des Betriebszyklus zu 
berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in 
denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet 
ist, und solche, in denen es zwar 
eingeschaltet ist, aber ohne Belastung 
läuft).

[1] EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[2] Κινητήρας
[3] Μονοκύλινδρος 2 χρόνων
[4] Κυβισμός
[5] Ισχύς  
[6] Ελάχιστος αριθμός περιστροφών
[7] Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 

χωρίς φορτίο με την αλυσίδα 
συναρμολογημένη

[8] Χωρητικότητα του ντεπόζιτου 
καυσίμου

[9] Χωρητικότητα του δοχείου λαδιού
[10] Ειδική κατανάλωση στην μέγιστη ισχύ
[11] Μείγμα (Βενζίνη: λάδι για δίχρονους 

κινητήρες)
[12] Μήκος κοπής
[13] Πάχος της αλυσίδας
[14] Δόντια / βήμα του πινιόν αλυσίδας
[15] Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας
[16] Μπουζί
[17] Βάρος (με το ντεπόζιτο άδειο, χωρίς 

λαμα, αλυσιδα)
[18] Διαστάσεις
[19] Μήκος
[20] Πλάτος
[21] Ύψος

[22] Στάθμη ηχητικής πίεσης (με βάση το 
πρότυπο ISO 22868:2011)

[23] Αβεβαιότητα μέτρησης
[24] Μετρημένη στάθμη ηχητικής 

ισχύος (με βάση το πρότυπο ISO 
22868:2011)

[25] Στάθμη εγγυώμενης ηχητικής 
ισχύος

[26] Κραδασμοί στο χέρι στην εμπρός 
χειρολαβή (με βάση το πρότυπο ISO 
22867:2011)

[27] Κραδασμοί στο χέρι στην πίσω 
χειρολαβή (με βάση το πρότυπο ISO 
22867:2011)

[28] ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
[29] Σύστημα αντιπαγετικής προστασίας
[30] Βαλβίδα αποσυμπίεσης

[32] ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Κεφ. 16)

[33] ΒΉΜΑ
[34] ΛΑΜΑ
[35] ΑΛΥΣΙΔΑ
[36] ΜΟΝΤΈΛΟ
[37] Ίντσες
[38] Μήκος: Ίντσες / cm
[39] Εγκοπής: Ίντσες / mm
[40] Κωδικός

(*) ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τιμή των δονήσεων μπορεί 
να μεταβάλλεται σε σχέση με την χρήση της 
μηχανής και της χρήσης του εξοπλισμού και 
να είναι μεγαλύτερη από την υποδεικνυόμενη. 
Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των μέτρων 
ασφάλειας και προστασίας του χρήστη που 
θα πρέπει να βασίζονται στον υπολογισμό 
του φορτίου που παράγεται από τις δονήσεις 
στις πραγματικές συνθήκες χρήσης. Για αυτό 
το σκοπό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
όλες οι φάσεις του κύκλου λειτουργίας όπως 
για παράδειγμα, η απενεργοποίηση ή η χρήση 
σε κενό. 

[1] EN - TECHNICAL DATA
[2] Engine
[3] 2-stroke single cylinder
[4] Displacement
[5] Power
[6] Idle RPM
[7] Maximum admissible rpm without 

load with chain installed
[8] Fuel tank capacity
[9] Oil tank capacity
[10] Maximum power specific 

consumption
[11] Fuel mixture (Petrol: 2-stroke oil)
[12] Cutting length
[13] Chain gauge
[14] Chain pinion teeth / pitch
[15] Maximum chain speed
[16] Spark plug
[17] Weight (with empty tank, without bar, 

chain)
[18] Dimensions
[19] Length
[20] Width
[21] Height
[22] Sound pressure level (according to 

ISO 22868:2011)
[23] Measurement uncertainty
[24] Measured sound power level 

(according to ISO 22868:2011)
[25] Guaranteed sound power level
[26] Vibrations transmitted to hand on 

front handle (according to ISO 
22867:2011)

[27] Vibrations transmitted to hand 
on rear handle (according to ISO 
22867:2011)

[28] OPTIONS
[29] Anti-freeze device  
[30] Pressure relief valve

[32] CORRECT BAR AND CHAIN 
COMBINATION TABLE (Chap. 16)

[33] PITCH
[34] BAR
[35] CHAIN

[36] MODEL
[37] Inches
[38] Length: Inches / cm
[39] Groove width: Inches / mm
[40] Code

(*) WARNING! The vibration value 
may vary according to the usage of the 
machine and its fitted equipment, and 
be higher than the one indicated. Safety 
measures must be established to protect 
the user and must be based on the load 
estimate generated by the vibrations 
in real usage conditions. In this regard, 
all the operational cycle phases must 
be taken into consideration, such as 
switching off or idle running.

[1] ES - DATOS TÉCNICOS
[2] Motor
[3] Monocilíndrico 2 tiempos
[4] Cilindrada
[5] Potencia
[6] Número de revoluciones por mínimo
[7] Número de revoluciones máximo 

admisible sin carga con cadena 
montada

[8] Capacidad del depósito carburante
[9] Capacidad del depósito del aceite
[10] Consumo específico a la máxima 

potencia
[11] Mezcla (Gasolina: Aceite 2 Tiempos
[12] Longitud de corte
[13] Espesor de la cadena
[14] Dientes / paso del piñón cadena
[15] Velocidad máxima de la cadena
[16] Bujía
[17] Peso (con depósito vacío, sin barra, 

cadena)
[18] Dimensiones
[19] Longitud
[20] Anchura

[21] Altura
[22] Nivel de presión sonora (según ISO 

22868:2011)
[23] Incertidumbre de medida
[24] Nivel de potencia sonora medido  

(según ISO 22868:2011)
[25] Nivel de potencia sonora garantizado
[26] Vibraciones transmitidas a la mano 

en la empuñadura anterior  (según 
ISO 22867:2011)

[27] Vibraciones transmitidas a la mano 
en la empuñadura posterior  (según 
ISO 22867:2011)

[28] OPCIONES
[29] Dispositivo anti-hielo
[30] Válvula de descompresión
 

[32] TABLA PARA LA CORRECTA 
COMBINACIÓN DE BARRA Y 
CADENA (Cap. 16)

[33] PASO
[34] BARRA
[35] CADENA
[36] MODELO
[37] Pulgadas
[38] Longitud: Pulgadas / cm
[39] Anchura ranura: Pulgadas / mm
[40] Código

(*) ¡ATENCIÓN! El valor de las 
vibraciones puede variar según el uso de 
la máquina y de su montaje y ser superior 
al indicado. Se aconseja establecer las 
medidas de seguridad de protección del 
usuario que deben descender estimando 
la carga generada por las vibraciones 
en las condiciones reales de uso. 
Para dicha finalidad deben tomarse en 
consideración todas las fases del ciclo 
de funcionamiento como por ejemplo, el 
apagado o el funcionamiento en vacío.



[1] ET - TEHNILISED ANDMED
[2] Mootor
[3] Ühe silindriga 2-taktiline
[4] Töömaht
[5] Võimsus
[6] Pöörete arv tühikäigul
[7] Maksimumpöörete lubatud arv ilma 

pingeta monteeritud ketiga
[8] Kütusepaagi maht
[9] Õlipaagi maht
[10] Eritarbimine maksimumvõimsusel
[11] Segu (bensiin: õli 2 taktiline)
[12] Lõikepikkus
[13] Keti paksus
[14] Keti hammasratta hambad / samm
[15] Maksimaalne kiirus kett
[16] Küünal
[17] Kaal (tühja paagiga, ilma saelatt, 

kett)
[18] Mõõtmed
[19] Pikkus
[20] Laius
[21] Kõrgus
[22] Helirõhu tase (vastavalt ISO 

22868:2011)
[23] Mõõtmisebatäpsus
[24] Helivõimsuse mõõdetav tase 

(vastavalt ISO 22868:2011)
[25] Garanteeritud helivõimsuse tase
[26] Eesmiselt käepidemelt käele üle 

kanduv vibratsioon (vastavalt ISO 
22867:2011)

[27] Tagumiselt käepidemelt käele üle 
kanduv vibratsioon (vastavalt ISO 
22867:2011)

[28] VALIKUD
[29] Jäätumisvastane seade
[30] Kaitseklapp

[32] SAEKETI JA -PLAADI 
KOMBINATSIOONIDE TABEL (16. 
ptk)

[33] SAMM
[34] SAELATT
[35] KETT
[36] MUDELIL
[37] Tolli

[38] Pikkus: Tolli / cm
[39] Kanali Laius: Tolli / mm
[40] Kood

(*) TÄHELEPANU! Vibratsioonitase võib 
varieeruda vastavalt masina kasutusele 
ja tema ettevalmistusele ja olla näidatust 
suurem. Vajalik on määrata kasutajast 
lähtuvad ohutusmäärad, mis peavad 
baseeruma tegelikes kasutustingimustes 
vibratsiooni poolt tekitatud laetuse 
hindamisel. Sellel eesmärgil tuleb 
arvestada kõiki töötsükli lõike, nagu 
näiteks väljalülitamine või töötamine 
tühikäigul.

[1] FI - TEKNISET TIEDOT
[2] Moottori
[3] Yksisylinterinen 2-vaiheinen
[4] Tilavuus
[5] Teho
[6] Kierroslukumäärä minimissä
[7] Sallittu suurin mahdollinen 

kierroslukumäärä ilman kuormaa 
ketju asennettuna

[8] Polttoainesäiliön tilavuus
[9] Öljysäiliön tilavuus
[10] Ominaiskulutus täystehoilla
[11] Polttoaineseos (Bensiini: Öljy 2-tahti)
[12] Leikkauksen pituus
[13] Ketjun paksuus
[14] Ketjun hammasrattaan hampaat / 

hammasluku
[15] Maksiminopeus ketju
[16] Sytytystulppa
[17] Paino (säiliö tyhjänä, ilman terälevy, 

ketju)
[18] Koko
[19] Pituus
[20] Leveys
[21] Korkeus
[22] Äänenpaineen taso (ISO 

22868:2011:n mukaisesti)
[23] Epätarkka mittaus
[24] Mitattu äänitehotaso (ISO 

22868:2011:n mukaisesti)

[25] Taattu äänitehotaso
[26] Etukahvaan kohdistuva tärinä (ISO 

22867:2011:n mukaisesti) 
[27] Takakahvaan kohdistuva tärinä 

(ISO 22867:2011:n mukaisesti)
[28] VALINNAT 
[29] Jäätymisenestolaite 
[30]  Paineenalennusventtiili

[32] TAULUKKO TERÄLEVYN JA 
KETJUN OIKEA YHDISTELMÄ (Luku 
16)

[33] KULKU
[34] TERÄLEVY
[35] KETJU
[36] MALLI
[37] Tuumaa
[38] Pituus: Tuumaa / cm
[39] Uran Leveys: Tuumaa / mm
[40] Koodi

(*) HUOMAUTUS! Tärinäarvo voi 
vaihdella laitteen käyttötoiminnon 
mukaan ja laitteen kokoonpanon 
mukaan ja arvo voi olla korkeampi kuin 
annettu arvo. Käyttäjän turvallisuuden 
takaamiseksi on ryhdyttävä 
tarvittaviin varotoimenpiteisiin, jotka 
määritellään todellisessa käytössä 
arvioidun tärinäkuormituksen pohjalta. 
Tämän vuoksi on huomioitava kaikki 
toimintasyklin vaiheet kuten esim. 
laitteen sammuttaminen tai laitteen 
tyhjäkäynti.

[1] FR - CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

[2] Moteur
[3] Monocylindrique à 2 temps
[4] Cylindrée
[5] Puissance
[6] Nombre de tours au minimum
[7] Nombre de tours maximum 

admissible sans charge avec la 
chaîne montée

[8] Capacité du réservoir de carburant
[9] Capacité du réservoir de l’huile
[10] Consommation spécifique à la 

puissance maximum
[11] Mélange (Essence : Huile 2 temps)
[12] Longueur de coupe
[13] Épaisseur de la chaîne
[14] Dents / pas du pignon de chaîne
[15] Vitesse maximale de la chaîne
[16] Bougie
[17] Poids (avec le réservoir vide, sans 

guide-chaîne, chaîne)
[18] Dimensions
[19] Longueur
[20] Largeur
[21] Hauteur
[22] Niveau de pression sonore (selon la 

norme ISO 22868:2011)
[23] Incertitude de la mesure
[24] Niveau de puissance sonore mesuré 

(selon la norme ISO 22868:2011)
[25] Niveau de puissance sonore garanti
[26] Vibrations transmises à la main sur 

la  (selon la norme ISO 22867:2011) 
poignée antérieure

[27] Vibrations transmises à la main sur la 
poignée postérieure (selon la norme 
ISO 22867:2011)

[28] OPTIONS
[29] Dispositif antigel
[30] Valve de décompression 

[32] TABLEAU DES COMBINAISONS 
CORRECTES ENTRE GUIDE-
CHAINE ET CHAINE (Chap. 16)

[33] PAS
[34] GUIDE-CHAÎNE

[35] CHAÎNE
[36] MODÈLE
[37] Pouces
[38] Longueur: Pouces / cm
[39] Largeur Rainure: Pouces / mm
[40] Code

(*) ATTENTION! La valeur des vibrations 
peut varier en fonction de l’emploi de la 
machine et de son agencement, et peut 
devenir supérieure à la valeur qui est 
indiquée. Il est nécessaire d’établir les 
mesures de sécurité pour la protection 
de l’utilisateur; ces dernières doivent être 
fondées sur l’estimation de la charge 
engendrée par les vibrations dans les 
conditions réelles d’utilisation. A ce sujet, 
il faut prendre en considération toutes 
les phases du cy cle de fonctionnement, 
comme par exemple l’extinction ou le 
fonctionnement à vide.

[1] HR - TEHNIČKI PODACI
[2] Motor
[3] Jednocilindrični, 2-taktni
[4] Radni obujam
[5] Snaga
[6] Broj okretaja na minimumu
[7] Najveći dopušteni broj okretaja bez 

opterećenja, s montiranim lancem
[8] Zapremina spremnika goriva
[9] Zapremina spremnika ulja
[10] Specifična potrošnja pri maksimalnoj 

snazi
[11] Mješavina (benzin: ulje za 2-taktne 

motore)
[12] Dužina rezanja
[13] Debljina lanca
[14] Zupci / korak lančanika
[15] Maksimalna brzina lanca
[16] Svjećica
[17] Težina (s praznim spremnikom, bez 

vodilica, lanac)
[18] Dimenzije
[19] Dužina
[20] Širina

[21] Visina
[22] Razina zvučnog tlaka (na osnovu 

standarda ISO 22868:2011)
[23] Mjerna nesigurnost
[24] Izmjerena razina zvučne snage (na 

osnovu standarda ISO 22868:2011)
[25] Zajamčena razina zvučne snage
[26] Vibracije koje se prenose na ruku 

putem prednje ručke (na osnovu 
standarda ISO 22867:2011)

[27] Vibracije koje se prenose na ruku 
putem stražnje ručke (na osnovu 
standarda ISO 22867:2011)

[28] OPCIJE
[29] Uređaj protiv zaleđivanja
[30] Ventil za dekompresiju
 

[32] TABLICA ZA PRAVILNO 
KOMBINIRANJE VODILICE I LANCA 
(16. pog.)

[33] KORAK
[34] VODILICA
[35] LANAC
[36] MODEL
[37] Inč
[38] Dužina: Inč / cm
[39] Širina Užljebljenja: Inč / mm
[40] Šifra

(*) POZOR! Ovisno o korištenju stroja 
i njegove opreme, vrijednost vibracija 
može biti drugačija te biti i viša od one 
naznačene. Potrebno je utvrditi sigurnosne 
mjere radi zaštite korisnika, na temelju 
procjene opterećenja kojeg stvaraju 
vibracije u stvarnim uvjetima ko rište nja. 
U vezi s tim treba uzeti u obzir sve faze 
radnog ciklusa, kao na primjer isključivanje 
ili rad na prazno.



[1] HU - MŰSZAKI ADATOK
[2] Motor
[3] Egyhengeres, kétütemű
[4] Hengerűrtartalom
[5] Teljesítmény
[6] Fordulatszám alapjáraton
[7] Maximális megengedett fordulatszám 

terhelés nélkül, felszerelt lánccal
[8] Üzemanyagtartály kapacitása
[9] Olajtartály kapacitása
[10] Fajlagos fogyasztás a legnagyobb 

teljesítményen
[11] Keverék (Benzin: Olaj kétütemű 

motorokhoz)
[12] Vágáshossz
[13] Vastag lánc
[14] Lánc fogaskerék fogai / fogosztása
[15] Maximális sebesség lánc
[16] Gyertya
[17] Súly (üres tartállyal, anélkül 

vezetőlemez, lánc)
[18] Méretek
[19] Hosszúság
[20] Szélesség
[21] Magasság
[22] Hangnyomásszint (ISO 22868:2011 

szabvány alapján)
[23] Mérési bizonytalanság
[24] Mért zajteljesítmény szint (ISO 

22868:2011 szabvány alapján)
[25] Garantált zajteljesítmény szint
[26] Az elülső markolatnál a kéz 

felé továbbított rezgések (ISO 
22867:2011 szabvány alapján)

[27] A hátsó markolatnál a kéz 
felé továbbított rezgések (ISO 
22867:2011 szabvány alapján)

[28] OPCIÓK
[29] Fagyvédelmi szerkezet
[30] Nyomáscsökkentő szelep
 
[32] HELYES VEZETŐLEMEZ/LÁNC 

KOMBINÁCIÓK TÁBLÁZATA (16. 
fej.)

[33] LÁNCOSZTÁS
[34] VEZETŐLEMEZ

[35] LÁNC
[36] MODEL
[37] Hüvelyk
[38] Hossz: Hüvelyk / cm
[39] Vájat Szélesség: Hüvelyk / mm
[40] Kód

(*) FIGYELEM! A vibrációérték 
változhat a gép alkalmazási funkciója 
és felszereltsége függvényében, és 
meghaladhatja a megadott értéket. Meg 
kell határozni a felhasználó védelmét 
szolgáló biztonsági intézkedéseket, 
melyeket a valós használati feltételek 
melletti vibrációs terhelések becslésére 
kell alapozni. Ebből a célból figyelembe 
kell venni az üzemi ciklus összes fázisát, 
például a kikapcsolást és az üresben 
való üzemelést is.

[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2] Variklis
[3] Mono cilindrinis 2 fazių
[4] Variklio tūris
[5] Galia
[6] Apsisukimų numeris minimaliu 

režimu
[7] Maksimaliai priimtinas apsisukimų 

numeris be aprovimo su sumontuota 
grandine

[8] Degalų bako talpa
[9] Alyvos bakelio pajėgumas yra
[10] Maksimalaus galingumo specifinis 

sunaudojimas
[11] Mišinys (Benzinas: alyva 2 taktų)
[12] Pjovimo ilgis
[13] Storis grandinės
[14] Dantys /  grandinės dantratuko 

žingsnis
[15] Maksimalus greitis grandinės
[16] Žvakė
[17] Svoris (tuščiu bakeliu, be strypas, 

grandinė)
[18] Išmatavimai
[19] Ilgis
[20] Plotis

[21] Aukštis
[22] Garso slėgio lygis (pagal „ISO 

22868:2011“)
[23] Matavimo netikslumas
[24] Išmatuotas garso galios lygis pagal 

„ISO 22868:2011“)
[25] Garantuotas garso galios lygis
[26] Vibracijos lygis, priekinė rankena 

pagal „ISO 22867:2011“)
[27] Vibracijos lygis, galinė rankena pagal 

„ISO 22867:2011“)
[28] PASIRENKAMI PRIEDAI
[29] Apsauga nuo užšalimo
[30] Dekompresijos vožtuvas

[32] TAISYKLINGO JUOSTOS IR 
GRANDINĖS SUDERINIMO 
LENTELĖ (16 skyr.)

[33] ŽINGSNIS
[34] STRYPAS
[35] GRANDINĖ
[36] MODELIS
[37] Colis
[38] Ilgis: Colis / cm
[39] Griovelio Plotis: Colis / mm
[40] Kodas

(*) DĖMESIO! Vibracijų vertė gali 
keistis atsižvelgiant į įrenginio darbo 
pobūdį ir jo paruošimą ir gali viršyti 
nurodytas vertes. Būtina nustatyti 
saugumo matus vartotojams, kurie turi 
remtis sugeneruotais vibracijų apkrovos 
apskaičiavimais realiomis naudojimo 
sąlygomis. Dėl šios priežasties turi būti 
atsižvelgiama į visas veikimo ciklo fazes, 
kaip pavyzdžiui, išjungimas arba veikimas 
tuščiai.

[1] LV - TEHNISKIE DATI
[2] Dzinējs
[3] Viencilindra, divtaktu
[4] Cilindru tilpums
[5] Jauda
[6] Apgriezienu skaits minimālajā režīmā
[7] Maksimālais pieļaujamais 

apgriezienu skaits bez slodzes ar 
uzstādītu ķēdi

[8] Degvielas tvertnes tilpums
[9] Eļļas tvertnes tilpums
[10] Īpatnējais patēriņš pie maksimālās 

jaudas
[11] Maisījums (benzīns : eļļa 2-taktu 

dzinējiem)
[12] Griešanas garums
[13] Ķēdes biezums
[14] Ķēdes zobrata zobi / solis
[15] Maksimālais ātrums ķēdes
[16] Svece
[17] Svars (ar tukšu tvertni, bez sliede, 

ķēde)
[18] Izmēri
[19] Garums
[20] Platums
[21] Augstums
[22] Skaņas spiediena līmenis (Saskaņā 

ar ISO 22868:2011 prasībām)
[23] Mērījuma kļūda
[24] Mērītās skaņas jaudas līmenis 

(Saskaņā ar ISO 22868:2011 
prasībām)

[25] Garantētais skaņas jaudas līmenis
[26] No priekšējā roktura rokai 

nododamā vibrācija (Saskaņā ar ISO 
22867:2011 prasībām)

[27] No aizmugurējā roktura rokai 
nododamā vibrācija (Saskaņā ar ISO 
22867:2011 prasībām)

[28] PAPILDAPRĪKOJUMS
[29] Pretaizsalšanas ierīce
[30] Dekompresijas vārsts
[32] SLIEŽU UN ĶĒŽU PAREIZU 

KOMBINĀCIJU TABULA (16. nod.)
[33] SOLIS
[34] SLIEDE
[35] ĶĒDE

[36] MODELIM
[37] Collas
[38] Garums: Collas / cm
[39] Rievas Platums: Collas / mm
[40] Kods

(*) UZMANĪBU! Vibrāciju vērtība ir 
atkarīga no mašīnas lietošanas veida un 
no aprīkojuma, tādējādi, tā var pārsniegt 
norādīto vērtību. Izstrādājot drošības un 
mašīnas lietotāja aizsardzības noteikumus 
ir jāizmanto vibrāciju noslodzes 
novērtējums, kas veidojas reālos 
lietošanas apstākļos. Tādējādi, ir jāņem 
vērā visi darbības cikla posmi, piemēram, 
izslēgšana vai darbība tukšgaitā.

[1] MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2] Мотор
[3] Моноцилиндричен двотактен
[4] Капацитет
[5] Моќност
[6] Број на вртежи на минимум
[7] Број на дозволени вртежи на 

максимум без оптоварување со 
поставен ланец

[8] Капацитет на резервоарот за 
гориво

[9] Капацитет на резервоарот за 
масло

[10] Специфична потрошувачка на 
максимална моќност

[11] Мешавина (бензин: масло за 
двотактни мотори)

[12] Должина на сечење
[13] Дебелина на синџирот
[14] Запци на ланецот / степен на 

запченикот на ланецот
[15] Максималната брзина на 

снабдување
[16] Свеќичка
[17] Тежина (со празен резервоар, без 

лост, ланец)
[18] Димензии
[19] Должина
[20] Ширина

[21] Висина
[22] Ниво на звучен притисок (според 

ISO 22868:2011)
[23] Несигурност за мерење
[24] Измерено ниво на бучава (според 

ISO 22868:2011)
[25] Гарантирано ниво на бучава
[26] Вибрации што се пренесуваат на 

раце од предната рачка (според 
ISO 22867:2011)

[27] Вибрации што се пренесуваат на 
раце од задната рачка (според ISO 
22867:2011)

[28] ОПЦИИ
[29] Уред против смрзнување
[30] Вентил за декомпресија
 

[32] ТАБЕЛА ЗА ПРАВИЛНА 
КОМБИНАЦИЈА НА ЛОСТОВИ И 
СИНЏИРИ (поглавје 16)

[33] СТЕПЕН
[34] ЛОСТ
[35] ЛАНЕЦ
[36] МОДЕЛ
[37] инчи
[38] Должина: инчи / cм
[39] Жлеб: инчи / мм
[40] Код

(*) ВНИМАНИЕ! Вредноста на 
вибрациите може да варира од 
функцијата на примената на машината 
и на нејзините поставки и е супериорна 
како што е посочена. Неопходно е да се 
воспостават мерките на безбедност и 
заштита за корисникот што треба да го 
поднесат генерираното оптоварување 
од вибрациите во реални услови на 
употреба. Таквата намера треба да ги 
земе во предвид сите фази на циклусот 
на работа, како што се на пример 
исклучувањето или работа на празно.



[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2] Motor
[3] Tweetakt-ééncilindermotor
[4] Cilinderinhoud
[5] Vermogen
[6] Minimaal toerental
[7] Maximaal toegestaan toerental 

zonder lading met ketting 
gemonteerd

[8] Vermogen brandstofreservoir
[9] Vermogen van het oliereservoir
[10] Specifiek gebruik bij maximaal 

vermogen
[11] Mengeling (Benzine : Olie 2-takt)
[12] Lengte van de snit
[13] Dikte  van  de ketting
[14] Tanden / steek van het kettingwiel
[15] Maximum speed ketting
[16] Bougie
[17] Gewicht (bij leeg reservoir, zonder 

blad, ketting)
[18] Afmetingen
[19] Lengte
[20] Breedte
[21] Hoogte
[22] Niveau geluidsdruk (op basis van 

ISO 22868:2011)
[23] Meetonzekerheid
[24] Gemeten geluidsvermogenniveau 

(op basis van ISO 22868:2011)
[25] Gegarandeerd geluidsniveau
[26] Trillingen overgedragen op de hand 

op de voorste handgreep (op basis 
van ISO 22867:2011)

[27] Trillingen overgedragen op de hand 
op de achterste handgreep (op basis 
van ISO 22867:2011)

[28] OPTIES
[29] Antivries-inrichting
[30] Reduceerklep

[32] TABEL VOOR DE CORRECTE 
COMBINATIE VAN BLAD EN 
KETTING (Hfdstk. 16)

[33] STAP
[34] BLAD

[35] KETTING
[36] MODEL
[37] Duimen
[38] Lengte: Duimen / cm
[39] Breedte Groef: Duimen / mm
[40] Code

(*) LET OP: De waarde van de trillingen 
kan variëren in functie van het gebruik 
van de machine en zijn uitrusting 
en hoger zijn dan de aangegeven 
waarde. De veiligheidsmaatregelen ter 
bescherming van de gebruiker moeten 
bepaald worden door zich te baseren op 
de schatting van de lading ve roor zaakt 
door de trillingen onder de werkelijke 
gebruiksomstandigheden. Hiervoor 
moeten alle fases van de werkingscyclus 
in beschouwing ge nomen worden zoals 
bijvoorbeeld het uitzetten en de onbelaste 
werking.

[1] NO - TEKNISKE DATA
[2] Motor
[3] Ensylindret, totakts
[4] Slagvolum
[5] Ytelse
[6] Turtall ved tomgang
[7] Maks tillatt turtall uten belastning 

med montert kjede  
[8] Drivstofftankens kapasitet
[9] Oljetankens kapasitet
[10] Forbruk ved maks effekt
[11] Blanding (Bensin: 2-takts olje)
[12] Kuttelengde
[13] Tykk kjede
[14] Tannhjulets tenner / tagger
[15] Toppfart kjede
[16] Tennplugg
[17] Vekt (med tom tank, uten sverd, 

kjede)
[18] Mål
[19] Lengde
[20] Bredde

[21] Høyde
[22] Lydtrykknivå (iht. ISO 22868:2011)
[23] Måleusikkerhet
[24] Målt lydeffektnivå (iht. ISO 

22868:2011)
[25] Garantert lydeffektnivå
[26] Vibrasjoner overført til hånden 

på det fremre håndtaket (iht. ISO 
22867:2011)

[27] Vibrasjoner overført til hånden 
på det bakre håndtaket (iht. ISO 
22867:2011)

[28] EKSTRAUTSTYR
[29] Enhet for frostsikring 
[30] Dekompresjonsventil

[32] TABELL FOR RIKTIG 
KOMBINASJON AV SVERD OG 
KJEDE (Kap. 16)

[33] MELLOMROM
[34] SVERD
[35] KJEDE
[36] MODELL
[37] Tommer
[38] Lengde: Tommer / cm
[39] Sporbredde: Tommer / mm
[40] Kode

(*) ADVARSEL! Vibrasjonsnivået kan 
variere avhengig av bruken av maskinen 
samt hvordan den er utstyrt, og det kan 
være høyere enn det angitte. Det er 
nødvendig å fastsette sikkerhetstiltak 
for beskyttelse av brukeren som må 
basere seg på et estimat av belastningen 
som skyldes vi bra sjoner under reelle 
bruksbetingelser. I den sammenheng 
må en ta i betraktning samtlige faser i 
funksjonssyklusen, herunder for eksempel 
avslåing om tomgang.

[1] PL - DANE TECHNICZNE
[2] Silnik
[3] Jednocylindrowy 2-suwowy
[4] Pojemność skokowa
[5] Moc
[6] Liczba obrotów na minimum
[7] Liczba obrotów maksymalnie 

dopuszczalna, bez obciążenia z 
łańcuchem zamontowanym

[8] Pojemność zbiornika paliwa
[9] Pojemność zbiornika oleju
[10] Zużycie specyficzne przy 

maksymalnej mocy
[11] Mieszanka (Benzyna : Olej do silnika 

2-suwowego)
[12] Długość cięcia
[13] Grubość łańcucha
[14] Zęby / podziałka koła zębatego 

łańcucha
[15] Maksymalna prędkość łańcucha
[16] Świeca zapłonowa
[17] Ciężar (z pustym zbiornikiem, bez 

prowadnica, łańcuch)
[18] Wymiary
[19] Długość
[20] Szerokość
[21] Wysokość
[22] Poziom ciśnienia akustycznego 

(zgodnie z ISO 22868:2011)
[23] Niepewność pomiaru
[24] Mierzony poziom mocy akustycznej 

(zgodnie z ISO 22868:2011)
[25] Gwarantowany poziom mocy 

akustycznej
[26] Wibracje przekazywane na rękę 

poprzez uchwyt przedni (zgodnie z 
ISO 22867:2011)

[27] Wibracje przekazywane na rękę 
poprzez uchwyt tylny (zgodnie z ISO 
22867:2011)

[28] OPCJE
[29] Urządzenie zabezpieczające przed 

zamarzaniem
[30] Zawór dekompresyjny
[32] TABELA PRAWIDŁOWEJ 

KOMBINACJI PROWADNICY I 
ŁAŃCUCHA (rozdz. 16)

[33] ROZSTAW

[34] PROWADNICA
[35] ŁAŃCUCH 
[36] MODELU
[37] Cale
[38] Długość: Cale / cm
[39] Szerokość Bruzdy: Cale / mm
[40] Kod

(*) UWAGA! Wartość wibracji może 
się zmieniać w zależności od użycia 
urządzenia i jego wyposażenia i 
może być wyższa od tej wskazanej. 
Niezbędnym jest ustalenie środków 
bezpieczeństwa w celu ochrony 
użytkownika, które muszą się opierać 
na oszacowaniu ładunku wytwarzanego 
przez wibracje w rzeczywistych 
warunkach użytkowania. W tym 
celu powinny być brane pod uwagę 
wszystkich fazy cyklu funkcjonowania, 
jak na przykład wyłączanie lub działanie 
na biegu jałowym.

[1] PT - DADOS TÉCNICOS
[2] Motor
[3] Monocilindro 2 tempos
[4] Cilindrada
[5] Potência
[6] Número de rotações no mínimo
[7] Número máximo permitido de 

rotações sem carga com corrente 
montada

[8] Capacidade do tanque de 
combustível

[9] Capacidade do tanque do óleo
[10] Consumo específico na potência 

máxima
[11] Mistura (Gasolina : Óleo 2 tempos)
[12] Comprimento de corte
[13] Spessore catena
[14] Dentes / distância entre eixos do 

pinhão da corrente
[15] Velocidade máxima da cadeia
[16] Vela
[17] Peso (com tanque vazio, sem lâmina-

guia, corrente)
[18] Dimensões

[19] Comprimento
[20] Largura 
[21] Altura
[22] Nível de pressão sonora (com base 

na ISO 22868:2011)
[23] Incerteza de mediçã
[24] Nível medido de potência sonora 

(com base na ISO 22868:2011)
[25] Nível garantido de potência sonora
[26] Vibrações transmitidas na mão sobre 

a pega dianteira (com base na ISO 
22867:2011)

[27] Vibrações transmitidas na mão sobre 
a pega traseira (com base na ISO 
22867:2011)

[28] OPÇÕES
[29] Dispositivo antigelo
[30] Válvula de descompressão
 
[32] TABELA PARA A COMBINAÇÃO 

CORRETA DE BARRA E 
CORRENTE (Cap. 16)

[33] PASSO
[34] LÂMINA-GUIA
[35] CORRENTE
[36] MODELO
[37] Polegadas
[38] Comprimento: Polegadas / cm
[39] Largura do canal: Polegadas / mm
[40] Código

(*) ATENÇÃO! O valor das vibrações 
pode variar em função da utilização 
da máquina e da sua preparação e ser 
acima daquele indicado. É necessário 
estabelecer as amedidas de segurança 
para a protecção do utilizador que devem 
ser baseadas na estima de carga gerada 
pelas vi brações nas condições reais de 
utilização. Para tal fim, devem ser levadas 
em consideração todas as fases do ciclo 
de funcionamento tais co mo por exemplo, 
o desligamento ou o funcionamento em 
vazio.



[1] RO - DATE TEHNICE
[2] Motor
[3] Monocilindric în 2 timpi
[4] Cilindree
[5] Putere
[6] Număr minim de rotaţii pe minut
[7] Numărul maxim admis de rotaţii fără 

sarcină cu lanţul montat
[8] Capacitate rezervor carburant
[9] Capacitate rezervor ulei
[10] Consum specific la capacitate 

maximă
[11] Amestec (Benzină: Ulei pt. motoare 

în doi timpi)
[12] Lungime tăiere
[13] Grosimea lanţului
[14] Dinţi / pas pinion lanţ
[15] Maximă de viteză a lanţului
[16] Bujie
[17] Greutate (cu rezervorul gol, fara bară, 

lanţ)
[18] Dimensiuni
[19] Lungime
[20] Lăţime
[21] Înălţime
[22] Nivel de presiune sonoră (în 

conformitate cu ISO 22868:2011)
[23] Nesiguranţă în măsurare
[24] Nivel de putere sonoră măsurat (în 

conformitate cu ISO 22868:2011)
[25] Nivel de putere sonoră garantat
[26] Vibraţii percepute de mâna 

operatorului, pe mânerul anterior (în 
conformitate cu ISO 22867:2011)

[27] Vibraţii percepute de mâna 
operatorului, pe mânerul posterior (în 
conformitate cu ISO 22867:2011)

[28] OPŢIUNI
[29] Dispozitiv antigel
[30] Supapă de decompresie 

[32] TABEL PENTRU O ASOCIERE 
CORECTĂ BARĂ-LANŢ (Cap. 16)

[33] PAS
[34] BARĂ
[35] LANŢ

[36] MODELUL
[37] Ţoli
[38] Lungime: Ţoli / cm
[39] Lăţime Canelură: Ţoli / mm
[40] Cod

(*) ATENŢIE! Valoarea vibraţiilor depinde 
de modul în care este folosită mașina și de 
dotările acesteia, putând să fie mai mare 
decât cea indicată. Stabilirea măsurilor de 
siguranţă este necesară pentru protecţia 
utilizatorului și trebuie să se bazeze pe 
estimarea sarcinii transmise prin vibraţii 
în condiţii reale de utilizare. În acest 
scop, trebuie luate în considerare toate 
fazele ciclului de funcţionare, cum ar fi, de 
exemplu, oprirea sau proba de funcţionare 
în gol.

[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

[2] Двигатель
[3] Одноцилиндровый 2-тактный
[4] Объем
[5] Мощность
[6] Число оборотов в минимальном 

режиме
[7] Максимальное допустимое 

число оборотов без нагрузки с 
установленной цепью

[8] Объем топливного бака
[9] Объем масляного бака
[10] Удельный расход топлива при 

максимальной мощности
[11] Смесь (Бензин : Масло 2 такта)
[12] Длина резки
[13] Толщина цепи
[14] Зубцы / шаг звездочки цепи
[15] Максимальная скорость цепи
[16] Свеча
[17] Вес (при пустом баке, без шина, 

цепь)
[18] Габариты
[19] Длина
[20] Ширина

[21] Высота
[22] Уровень звукового давления 

(согласно ISO 22868:2011)
[23] Неточность размеров
[24] Уровень измеренной звуковой 

мощности (согласно ISO 
22868:2011)

[25] Гарантируемый уровень звуковой 
мощности

[26] Вибрация, сообщаемая руке на 
передней рукоятке (согласно ISO 
22867:2011)

[27] Вибрация, сообщаемая руке на 
задней рукоятке (согласно ISO 
22867:2011)

[28] ОПЦИИ
[29] Система против замерзания
[30] Декомпрессионный клапан

[32] ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ 
КОМБИНАЦИЙ ШИНА-ЦЕПЬ (гл. 
16)

[33] ШАГ
[34] ШИНА
[35] ЦЕПЬ
[36] МОДЕЛЬ
[37] Дюймы
[38] Длина: Дюймы / cм
[39] Ширина Канавки: Дюймы / мм
[40] Kод

(*) ВНИМАНИЕ! Уровень вибрации 
может меняться в зависимости от 
применения машины и ее оснащения, 
и превышать указанный уровень. 
Необходимо установить правила 
техники безопасности для защиты 
пользователя, которые должны 
основываться на оценке нагрузки, 
сгенерированной вибрацией в 
фактических условиях эксплуатации. 
Для этого необходимо принять во 
внимание все этапы рабочего цикла, 
включая выключение и холостой ход.

[1] SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
[2] Motor
[3] Jednoválcový dvoutaktní
[4] Zdvihový objem
[5] Výkon
[6] Voľnobežné otáčky
[7] Maximálne prípustné otáčky bez 

záťaže s namontovanou reťazou
[8] Kapacita palivovej nádrže
[9] Kapacita olejovej nádrže
[10] Špecifická spotreba pri maximálnom 

výkone
[11] Zmes (benzín: olej pre 2-taktné 

motory)
[12] Rezná dĺžka
[13] Hrúbka reťaze
[14] Zuby / rozstup reťazovky
[15] Maximálna rýchlosť reťaze
[16] Zapaľovacia sviečka
[17] Hmotnosť (s prázdnou nádržou, bez 

vodiaca lišta, reťaz)
[18] Rozmery
[19] Dĺžka
[20] Šírka
[21] Výška
[22] Úroveň akustického tlaku (na základe 

ISO 22868:2011)
[23] Nepresnosť merania
[24] Hladina nameraného akustického 

výkonu (na základe ISO 22868:2011)
[25] Zaručená úroveň akustického výkonu
[26] Vibrácie prenášané na ruku na 

prednej rukoväti (na základe ISO 
22867:2011)

[27] Vibrácie prenášané na ruku na 
zadnej rukoväti (na základe ISO 
22867:2011)

[28] MOŽNOSTI
[29] Zariadenie na ochranu proti 

zamrznutiu
[30] Dekompresný ventil
[32] TABUĽKA PRE URČENIE 

SPRÁVNEJ KOMBINÁCIE 
VODIACEJ LIŠTY A REŤAZE (kap. 
16)

[33] ROZSTUP
[34] VODIACA LIŠTA
[35] REŤAZ

[36] MODEL
[37] Palce
[38] Dĺžka: Palce / cm
[39] Šírka drážky: Palce / mm
[40] Kód

(*) UPOZORNENIE! Hodnota vibrácií sa 
môže meniť v závislosti na použití stroja 
a jeho výbavy a môže byť vyššia ako je 
uvedené. Je potrebné určiť bezpečnostné 
a ochranné opatrenia užívateľa, ktoré 
musia vychádzať z odhadu zaťaženia 
vibráciami v reálnych podmienkach 
použitia. Pre tento účel je potrebné 
vziať do úvahy všetky fázy činnosti, ako 
napríklad vypnutie a činnosť naprázdno.

[1] SL - TEHNIČNI PODATKI
[2] Motor
[3] Enocilindrski dvotaktni 2 stopnji
[4] Gibna prostornina motorja
[5] Moč
[6] Število obratov na minimumu 
[7] Maksimalno dovoljeno število obratov 

brez obremenitve z montirano verigo
[8] Prostornina rezervoarja za gorivo
[9] Prostornina oljnega rezervoarja
[10] Specifična poraba pri največji moči
[11] Mešanica (bencin : olje 2-taktni 

motor)
[12] Dolžina reza
[13] Debelina verige
[14] Zobniki / hod verižnega pastorka
[15] Največja hitrost verige
[16] Svečka
[17] Teža (s praznim rezervoarjem, brez 

drog, veriga)
[18] Dimenzije
[19] Dolžina
[20] Širina

[21] Višina
[22] Raven zvočnega pritiska (glede na 

ISO 22868:2011)
[23] Nezanesljivost meritve
[24] Raven izmerjene zvočne moči (glede 

na ISO 22868:2011)
[25] Raven zagotovljene zvočne moči
[26] Vibracije, ki se prenašajo na roko 

na sprednjem ročaju (glede na ISO 
22867:2011)

[27] Vibracije, ki se prenašajo na roko 
na zadnjem ročaju (glede na ISO 
22867:2011)

[28] OPCIJE
[29] Naprava proti zmrzovanju
[30] Dekompresijski ventil

[32] TABELA ZA PRAVILNO 
KOMBINACIJO MEČA IN VERIGE 
(Pogl. 16)

[33] KORAK
[34] DROG
[35] VERIGA
[36] MODEL
[37] Palci
[38] Dolžina: Palci / cm
[39] Širina Utora: Palci / mm
[40] Šifra

(*) POZOR! Vrednost vibracij lahko variira 
glede na uporabo stroja in na njegovo 
opremo in je lahko višja od označene. 
Treba je določiti varnostne ukrepe za 
zaščito uporabnika, ki morajo izhajati 
iz ocene obremenitve, ki jo povzročijo 
vibracije v realnih pogojih de lovanja. V ta 
namen je treba upoštevati vse faze ciklusa 
delovanja kot so na primer izklop ali 
delovanje v mrtvem hodu.



[1] SR - TEHNIČKI PODACI
[2] Motor
[3] Jednocilindični dvotaktni
[4] Kubikaža
[5] Snaga
[6] Broj obrtaja pri minimalnoj brzini
[7] Maksimalni dozvoljeni broj obrtaja 

bez opterećenja s namontiranim 
lancem

[8] Kapacitet rezervoara goriva
[9] Kapacitet rezervoara za ulje
[10] Specifična potrošnja pri maksimalnoj 

snazi
[11] Smesa goriva (Benzin : Ulje 2-taktni)
[12] Dužina sečenja
[13] Debljina lanca
[14] Zubi / korak zupčanika lanca
[15] Maksimalna brzina lanca
[16] Svećica
[17] Težina (sa praznim rezervoarom, 

brez mač, lanac)
[18] Dimenzije
[19] Dužina
[20] Širina
[21] Visina
[22] Nivo zvučnog pritiska (na osnovu 

standarda ISO 22868:2011)
[23] Merna nesigurnost
[24] Izmeren nivo zvučne snage (na 

osnovu standarda ISO 22868:2011)
[25] Garantovan nivo zvučne snage
[26] Vibracije koje se prenose na ruku na 

prednjoj dršci (na osnovu standarda 
ISO 22867:2011)

[27] Vibracije koje se prenose na ruku na 
zadnjoj dršci (na osnovu standarda 
ISO 22867:2011)

[28] OPCIJE
[29] Uređaj za zaštitu od smrzavanja
[30] Dekompresijski ventil

[32] TABELA ZA PRAVILNO 
KOMBINOVANJE MAČA I LANCA 
(Pogl. 16)

[33] KORAK
[34] MAČ
[35] LANAC 

[36] MODEL
[37] Inč
[38] Dužina: Inč / cm
[39] Širina žleba: Inč / mm
[40] Šifra

(*) PAŽNJA! Vrednost vibracija može 
varirati u zavisnosti od upotrebe 
mašine i njene opreme i može biti veća 
od navedene. Neophodno je utvrditi 
sigurnosne mere za zaštitu rukovaoca koje 
se moraju zasnivati na proceni opterećenja 
koje stvaraju vibracije u realnim uslovima 
upotrebe. U tu svrhu treba uzeti u obzir sve 
faze ciklusa rada, kao što su, na primer, 
gašenje ili rad na prazno.

[1] SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2] Motor
[3] 2-takts encylindrig
[4] Cylindervolym
[5] Effekt
[6] Minimal varvtal
[7] Maximalt varvtal tillåtet utan 

belastning med monterad kedja
[8] Bränsletankens kapacitet
[9] Oljetankens kapacitet
[10] Specifik förbrukning vid maximal 

effekt
[11] Bränsleblandning (Bensin: 

tvåtaktsolja)
[12] Skärningslängd
[13] Kedjans tjocklek
[14] Tänder / kuggstångens tandavstånd 

på kedjan
[15] Maximal hastighet kedjan
[16] Tändstift
[17] Vikt (med tom tank, utan stång, 

kedja)
[18] Dimensioner
[19] Längd
[20] Bredd

[21] Höjd
[22] Ljudtrycksnivå (enligt ISO 

22868:2011)
[23] Tvivel med mått
[24] Uppmätt ljudeffektnivå (enligt ISO 

22868:2011)
[25] Garanterad ljudeffektnivå
[26] Vibrationer på handen på det främre 

handtaget (enligt ISO 22867:2011)
[27] Vibrationer på handen på det bakre 

handtaget (enligt ISO 22867:2011)
[28] TILLVAL
[29] Frostskyddsanordning
[30] Tryckavlastningsventil

[32] TABELL FÖR RÄTT KOMBINATION 
AV SVÄRD OCH KEDJA (Kap. 16)

[33] STEG
[34] STÅNG
[35] KEDJA
[36] MODELL
[37] Tum
[38] Längd: Tum / cm
[39] Rännans Bredd: Tum / mm
[40] Kod

(*) VARNING! Vibrationsvärdet kan variera 
i funktion till användningen av maskinen 
och dess utrustning och överstiga det 
som anges. Säkerhetsanordningar måste 
förutses för att skydda användaren och 
skall grunda sig på uppskattningen av den 
belastning som skapas av vi brationerna 
under verkliga användningsförhållanden. 
Av detta skäl skall samtliga faser under 
funktionscykeln tas hänsyn till, som till 
exempel en släckning eller funktion under 
tomgång.

[1] TR - TEKNİK VERİLER
[2] Motor
[3] Tek silindirli 2 zamanlı
[4] Silindir
[5] Güç
[6] Minimum devir sayısı
[7] Zincir monte edili iken, yük 

olmaksızın kabul edilebilir maksimum 
devir sayısı

[8] Yakıt deposunun kapasitesi
[9] Yağ deposunun kapasitesi
[10] Maksimum güçte özgül tüketim
[11] Karışım (Benzin : Yağ 2 zamanlı)
[12] Kesim uzunluğu
[13] Kalınlık zincir
[14] Zincir pinyonunun dişleri / adımı
[15] Maksimum hız zinciri
[16] Buji
[17] Ağırlık (boş depo ile, pala, zincir 

olmadan)
[18] Ebatlar
[19] Uzunluk
[20] Genişlik
[21] Yükseklik
[22] Ses basınç seviyesi (ISO 

22868:2011’e dayalı)
[23] Ölçü belirsizliği
[24] Ölçülen ses güç seviyesi (ISO 

22868:2011’e dayalı)
[25] Garanti edilen ses güç seviyesi
[26] Ön kabza üzerindeki ele aktarılan 

titreşim (ISO 22867:2011’e dayalı)
[27] Arka kabza üzerindeki ele aktarılan 

titreşim (ISO 22867:2011’e dayalı)
[28] SEÇENEKLER
[29] Donma önleyici donanım
[30] Dekompresyon vanası

[32] DOĞRU PALA VE ZİNCİR 
BİRLEŞİMİ TABLOSU (Böl. 16)

[33] ADIM
[34] PALA
[35] ZİNCİR
[36] MODELI
[37] İnç
[38] Uzunluk: İnç / cm
[39] Yiv Genişliği: İnç / mm
[40] Kod

(*) DİKKAT! Titreşimlerin değeri, 
makinenin kullanımına ve donatımına göre 
değişebilir ve belirtilen değerden fazla 
olabilir. Kullanıcıyı korumak için güvenlik 
tedbirlerinin belirlenmesi gerekir; bunlar, 
gerçek kullanım şartlarında titreşimler 
tarafından üretilen yükün tahminine 
dayanmalıdır. Bu amaçla işleme devrinin 
tüm aşamaları (örneğin kapanma veya boş 
işleme) dikkate alınmalıdır.
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1.1 HOGYAN KELL A HASZNÁLATI 
UTASÍTÁST ÉRTELMEZNI

A használati utasítás szövegében 
néhány, a biztonság vagy a használat 
szempontjából különösen fontos információt 
tartalmazó bekezdést eltérő módon 
kiemeltünk az alábbi kritérium szerint:

 MEGJEGYZÉS  vagy  FONTOS  az 
előző részekben feltüntetettekre vonatkozó 
pontosításokat, vagy egyéb információt 
tartalmaz a célból, hogy segítsen elkerülni a gép 
megrongálódását, illetve egyéb károk okozását.

A  szimbólum veszélyt jelez. A figyelmeztetés 
be nem tartása kezelő vagy más személyek 
sérülését, illetve károkat okozhat.

A szürke pontokkal jelölt kerettel 
kiemelt szakaszok opciós jellemzőket 
tartalmaznak, amelyek nincsenek meg a 
jelen használati utasításban leírt összes 
géptípusnál. Ellenőrizze, hogy az Ön 
gépen jelen vannak-e ezek a jellemzők.

Az összes "elülső", "hátsó", "jobb" és 
"bal megjelölést a kezelő munkavégzési 
helyéből kell értelmezni.

 1.2 HIVATKOZÁSOK

 1.2.1 Ábrák

A jelen használati útmutatóban található 
ábrák számozása: 1, 2, 3 stb.
Az ábrákon látható alkatrészeket 
az A, B, C stb. betűk jelölik.
A 2. ábrán látható C alkatrészre való 
hivatkozás jelölése tehát: "Lásd a 2.C 
ábrát" vagy egyszerűen "(2.C ábra)".
Az ábrák csak illusztrációk. A valós alkatrészek 
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.

 1.2.2 Címek

A használati utasítás fejezetekre és szakaszokra 
oszlik. A "2.1. Betanítás" c. szakasz a "2. 
Biztonsági előírások" c. fejezet alcíme. A 
címekre vagy szakaszokra való hivatkozásokat 

FIGYELEM!: A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN 
A JELEN KÉZIKÖNYVET! Őrizze meg későbbi szükség esetére.HU
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a számozott szak. illetve fej. rövidítések 
jelölik. Például: "2. fej." vagy " 2.1. szak.".

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 2.1 BETANÍTÁS

 Ismerje meg a kezelőszerveket, és 
sajátítsa el e gép kezelését. Tanulja meg a 
gép gyors leállítását. A figyelmeztetések 
és az utasítások be nem tartása tűzesethez 
és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.  

• Tilos gyermekekre bízni a gép használatát, 
illetve olyan személyre, aki nem ismeri a 
gép kezelésére vonatkozó útmutatásokat. 
A helyi törvények szabályozhatják a gép 
használatához előírt minimális életkort.

• Soha ne használja a gépet, ha a kezelő 
fáradt vagy nem érzi jól magát, illetve ha 
gyógyszer, kábítószer, alkohol vagy más 
olyan szerek hatása alatt áll, melyek reflexeit 
és figyelmét károsan befolyásolják.

• Ne feledje, hogy a gép kezelője vagy 
használója felelős a más személyeket ért 
balesetekért és váratlan eseményekért, 
illetve azok tulajdonában keletkező 
károkért. A felhasználó felelőssége a 
munkaterület talajviszonyaiból eredő 
potenciális veszélyek felmérése, valamint a 
saját és mások biztonsága garantálásához 
szükséges óvintézkedések alkalmazása, 
különösen lejtő vagy emelkedő, egyenetlen, 
csúszós vagy bizonytalan területeken.

• Ha harmadik személynek átadja vagy 
kölcsönadja a gépet, győződjön meg 
arról, hogy az elolvasta a jelen használati 
utasításba foglalt tudnivalókat.

• A gép fakivágáshoz és gallyazáshoz történő 
használata különleges kiképzést igényel. 

 2.2 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

Egyéni védőfelszerelések
• Hordjon testhezálló, vágás ellen védő 

ruházatot, rezgésgátló kesztyűt, 
védőszemüveget, porvédő maszkot, 
sisakot, fülvédőt és csúszásgátló talppal 
rendelkező vágásbiztos cipőt. 

• Ne használjon sálat, köpenyt, nyakláncot, 
karkötőt, olyan ruházatot, melyen 
nyakkendő, lobogó részek, szalagok 
vannak, illetve vagy bármilyen lelógó vagy 
széles kellékeket, melyek beakadhatnak a 
gépbe, vagy más a munkavégzés helyén 
lévő tárgyakba, illetve anyagokba. 

• Ha hosszú a haja, kösse megfelelően össze.

Robbanómotorok: üzemanyag
 VESZÉLY!  A benzin és a keverék 
tűzveszélyes!  

• A benzint és a keveréket erre a célra előírt 
tartályokban kell tárolni biztonságos helyen, 
hőforrásoktól vagy nyílt lángoktól távol. 

• Tisztítsa meg a tartályokat és az üzemanyag 
tárolási területét a fű- és lombmaradványoktól 
és a felesleges kenőanyagtól. 

• Ne hagyja a tartályokat gyermekek 
által elérhető helyen.

• Ne dohányozzon a keverék elkészítése, 
illetve az üzemanyag feltöltése vagy 
utántöltése alatt, illetve az üzemanyaggal 
való tevékenységek során. 

• Az üzemanyagot tölcsér segítségével 
töltse be, kizárólag a szabadban.

• Ne lélegezze be az üzemanyag gőzeit.
• Járó, vagy meleg motornál ne nyissa ki a 

tanksapkát és ne töltsön be üzemanyagot.
• Lassan nyissa ki tanksapkát és 

hagyja, hogy a belső nyomás 
fokozatosan kerüljön kieresztésre.

• Ne közelítsen lángot a tartály nyílásához 
a tartalmának ellenőrzése céljából.

• Ha az üzemanyag kifolyt, ne indítsa el 
a motort, hanem távolítsa el a gépet 
arról a területről, ahol ez történt, és 
kerülje az olyan eszközök használatát, 
melyek tüzet okozhatnak egészen 
addig, amíg az üzemanyag el nem 
párolgott és a gőze szét nem oszlott.

• A gépre vagy a földre került minden 
üzemanyag-nyomot távolítson azonnal el.

• Tankolás után a tanksapkát és az üzemanyag-
tartály dugóját gondosan csavarja vissza 
a helyére és alaposan húzza meg.

• Ne indítsa el a gépet azon a helyen, ahol az 
üzemanyag utántöltését végezte; a motor 
indítását az üzemanyag töltés helyétől 
legalább 3 méteres távolságra végezze.

• Kerülje az üzemanyagnak a ruházattal történő 
érintkezését, és ha ez mégis megtörtént 
volna, öltözzön át, mielőtt a motort elindítaná.

 2.3 HASZNÁLAT KÖZBEN

Munkaterület
• A motort ne működtesse zárt térben, mivel 

veszélyes mennyiségű szénmonoxid 
kerülhet a levegőbe. Az indítási műveleteket 
szabadban, vagy jól szellőző helyen 
kell végezni! Soha ne feledje, hogy 
a motor kipufogógáza mérgező! 

• A gép beindítása során ne irányítsa 
a kipufogót, tehát a kipufogógázt 
gyúlékony anyagok felé.
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• Kerülje a gép használatát 
robbanásveszélynek kitett helyeken, 
gyúlékony folyadékok, gáz vagy 
por jelenléte esetén. Az elektromos 
érintkezések vagy mechanikus súrlódások 
szikrákat képezhetnek, melyek lángra 
lobbanthatják a port vagy a gőzöket. 

• Kizárólag nappal vagy jó világítás és 
megfelelő látási viszonyok mellett dolgozzon. 

• Tartson távol a munkavégzés területétől 
más személyeket, gyermekeket, 
állatokat. A gyermekekre egy másik 
felnőttnek kell felügyelnie.

• Ellenőrizze, hogy más személyek 
legalább 15 méteres távolságra 
tartózkodjanak a gép hatósugarától;

• Amennyire csak lehet, kerülje a vizes 
vagy csúszós talajon, illetve a túl 
egyenetlen vagy meredek földön történő 
munkavégzést, mely nem garantálja a 
kezelő stabil helyzetét munka közben. 

• Különösen ügyeljen, ha a talaj egyenetlen 
(buckás, gödrös), valamint lejtőn és 
emelkedőn, figyeljen a rejtett veszélyekre  
és az esetleges akadályokra, amelyek 
korlátozhatják a látási viszonyokat.

• Különösen ügyeljen, amikor árokpart, 
szakadék vagy vízpart közelében dolgozik. 

• Amikor a gépet közút mellett használja, 
ügyeljen a járműforgalomra.

• A tűzveszély elkerülése érdekében ne hagyja 
a meleg motorú gépet levelek között, a száraz 
fűben vagy más gyúlékony anyag közelében.

A helyes viselkedésre vonatkozó 
figyelmeztetések
• Munka közben a gépet mindig két 

kézzel erősen kell tartani (bal kézzel 
a mellső markolatnál és jobb kézzel a 
hátsó markolatnál, függetlenül attól, 
hogy a kezelő jobb- vagy balkezes-e), 
és a testrészektől távol.

• Biztos és stabil helyzetet vegyen 
fel, és legyen nagyon óvatos. 

• Kerülje nem stabil létrák és 
állások használatát.

• Kerülje az egyedül, vagy túl 
elszigetelten történő munkavégzést, 
hogy esetleges baleset esetén 
könnyebben tudjon segítséget hívni.

• Soha ne fusson, hanem gyalogoljon. 
• Ügyeljen arra, hogy ne ütközzön erősen 

a vezetőlemezzel idegen tárgyaknak/
akadályoknak és figyeljen a lánc haladása 
által esetlegesen kidobott tárgyakra. Ha 
a vezetőlemez akadályba ütközik, akkor 
visszaüthet (kickback). A visszaütés akkor 
történik, amikor a lánc vége egy tárgynak 
ütközik, vagy amikor a fa beszorítja és leállítja 

a láncot vágáskor. Ez a láncvégnél történő 
érintkezés egy nagyon gyors, ellenkező irányú 
lökést okozhat, mely a vezetőlemezt felfelé, 
illetve a kezelő felé nyomja, csakúgy mint 
abban az esetben, ha a lánc a vezetőlemez 
felső részén akadna el. A visszaütés mindkét 
esetben a motoros fűrész feletti uralom 
elvesztését idézheti elő, mely igen súlyos 
következményekkel járhat. A visszaütés 
megelőzése érdekében tartsa be az alábbi 
elővigyázatossági intézkedéseket:

 – Tartsa mindkét kezével erősen a fűrészt, 
hüvelykujjával és ujjaival szorítsa a 
láncfűrész markolatát, testének és 
karjának helyzete tegye lehetővé a 
visszaütés erejével szembeni ellenállást. 

 – Ne nyújtsa ki túl messzire a karját és ne 
végezzen vágást a vállmagasság felett.

 – Kizárólag a gyártó által előírt 
vezetőlemezt és láncot használjon.

 – Tartsa be a gyártó előírásait 
a láncfűrész élezésére és 
karbantartására vonatkozóan. 

• Ne tegye ki magát a vágás során 
keletkező pornak és fűrészpornak.

• Ne érjen a motornak a használat 
során felforrósodó részeihez. 
Égési sérülés veszélye.

•  Abban az esetben, ha a munka során 
géphiba vagy baleset történik, állítsa le 
azonnal a motort és távolítsa el a gépet, hogy 
ne okozhasson további károkat; amennyiben 
a kezelő vagy más személyek sérülését 
okozó baleset történt, nyújtson elsősegélyt 
az adott helyzetnek legmegfelelőbb módon 
és forduljon az illetékes egészségügyi 
intézményhez a szükséges ellátásért. 
Távolítsa el gondosan az esetleges 
törmelékeket, melyek jelenléte károkat, 
személyek vagy állatok sérülését okozhatja.

•  A rezgéseknek történő hosszú időn 
keresztüli kitétel neurovaszkuláris zavarokat 
és sérüléseket okozhat (ismertebb nevén 
"Raynaud jelenség" vagy "fehér kéz") főleg 
annál, aki keringési zavarokban szenved. A 
tünetek a kezet, a csuklót és az ujjakat érintik, 
csökken az érzékenységük, zsibbadtak, 
viszketnek, fájnak, elszíntelenednek, 
vagy a bőr szerkezete módosul. Ezeket a 
hatásokat csak növeli az alacsony környezeti 
hőmérséklet és/vagy a markolatok túlzott 
szorítása. A tünetek megjelenésekor 
csökkenteni kell a gép használatának 
idejét, és orvoshoz kell fordulni. 

Használati korlátozások
• A gépet nem használhatják azok, akik nem 

képesek azt két kézzel erősen megtartani 
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és/vagy munka közben nem tudnak két 
lábon stabilan egyensúlyban maradni. 

• Soha ne használja a gépet, ha a 
védőrészei károsodtak, hiányoznak vagy 
nincsenek megfelelően elhelyezve.

• Ne használja a gépet, ha a 
tartozékok/szerszámok nincsenek 
felszerelve az előírt helyre. 

• Ne kapcsolja ki, iktassa ki, távolítsa el 
vagy módosítsa a gépen levő biztonsági 
rendszereket/mikrokapcsolókat. 

• Ne változtasson a motor beállításain, 
ne pörgesse túl. Ha a motor túl magas 
fordulatszámon működik, a személyi 
sérülés kockázata nagyobb.

• Ne vesse alá a gépet túlságos erőfeszítésnek 
és ne használjon kis gépet nehéz 
munkák végrehajtásához; a megfelelő 
gép használata csökkenti a lehetséges 
veszélyeket, és javítja a munka minőségét.

 2.4 KARBANTARTÁS, TÁROLÁS

A gép biztonságának és 
teljesítményszintjének érdekében végezze 
el a gép rendszeres karbantartását és 
gondoskodjon megfelelő tárolásáról.

Karbantartás
• A tűzveszély csökkentése céljából 

rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e 
olaj- vagy üzemanyag-szivárgás.

•  A jelen útmutatóban megadott zajszint- 
és vibrációértékek a gép legnagyobb 
használati értékei. A nem egyensúlyban levő 
vágóelem, a túl gyors mozgás, a karbantartás 
elhanyagolása jelentősen befolyásolják a 
zajkibocsátást és a vibrálást. Ezért szükséges 
biztosítani azokat a megelőző intézkedéseket, 
melyek révén megszüntethetők a magas 
zajszint és a vibrálás okozta lehetséges 
károsodások; valamint gondoskodni kell a 
gép karbantartásáról, fülvédőt kell viselni 
és a munka során szüneteket kell tartani. 

Tárolás
• A gépet ne raktározza üzemanyaggal 

teli tartállyal olyan zárt helyen, ahol az 
üzemanyag gőze láng, szikra vagy erős 
hőforrás közelében begyulladhatna.

• A tűzveszély csökkentése céljából ne 
hagyja a munka melléktermékeit tartalmazó 
tárolóedényeket a helyiségben. 

 2.5 KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezet védelmét a gép használata során 
elsődleges fontossági szempontként kell 

figyelembe venni, mivel ez a békés egymás 
mellett élés és környezetünk érdeke. 
• Ne zavarjon másokat a szomszédságában. 

A gépet csak elfogadható napszakokban 
használja (ne használja kora reggel vagy 
késő este, amikor másokat zavarhat). 

• Munkavégzés közben egy bizonyos 
mennyiségű, a lánc kenéséhez szükséges olaj 
kerül a környezetbe. Ezért csak kifejezetten e 
célból kapható biológiailag lebontható olajat 
használjon. Ásványi olaj, vagy motorolaj 
használata rendkívül környezetszennyező.

• Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a 
csomagolóanyagok, olaj, üzemanyag, szűrők, 
használt alkatrészek vagy bármi egyéb, 
környezetszennyező elem selejtezésére 
vonatkozóan; ezeket a hulladékokat ne 
helyezze a háztartási hulladékba, hanem 
szelektív hulladékkezelés keretében 
szállítsa a megfelelő gyűjtőtelepekre, ahol 
gondoskodnak azok újrahasznosításáról.

• Szigorúan kövesse a helyi előírásokat a 
levágott növényzet megsemmisítését illetően.

• Az üzemen kívül helyezéskor ne 
szennyezze a géppel a környezetet, 
hanem a hatályos helyi előírások 
értelmében adja le egy gyűjtőtelepen.

3. ISMERKEDJEN MEG A GÉPPEL!

 3.1 A GÉP LEÍRÁSA ÉS 
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

Ez a gép erdőgazdálkodási szerszám, 
pontosan erdészeti motoros láncfűrész.

A gép lényegében egy olaj-benzin keverékkel 
működő, léghűtéses, kétütemű belső 
égésű motorból és egy vezetőlemezből 
áll, amely átviszi a mozgást a motorról a 
fűrészelést végző fogasláncra. A mozgást 
a motorról a láncra egy centrifugális elven 
működő tengelykapcsoló továbbítja, mely 
megakadályozza a lánc mozgását, amikor a 
motor minimális fordulatszámon működik.

A gépkezelő az elülső és a hátsó 
markolatnál fogva tartja kézben a gépet, és a 
vágóegységtől való biztonságos távolságra 
elhelyezkedve működteti a fő vezérléseket.

 3.1.1 Rendeltetésszerű használat

Ezt a gépet az alábbi célokra 
terveztük és készítettük:

 – a vezetőlemez hosszával arányos méretű 
fák kivágására, feldarabolására és 
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gallyazására vagy hasonló jellemzőkkel 
rendelkező fa tárgyak vágására.

 – a kezelő egyedül használja.

 3.1.2 Nem rendeltetésszerű használat

A fentiektől eltérő bármilyen más 
használat veszélyes lehet és személyi és/
vagy tárgyi károkat okozhat. Helytelen 
használatnak minősülnek az alábbiak 
(példaként és nem kizárólagosan):

 – sövények igazítása;
 – vésés-faragás;
 – raklapok, ládák és 

csomagolóanyagok darabolása;
 – bútorok vagy bármilyen egyéb, szegeket, 

csavarokat vagy bármilyen típusú fém 
elemet tartalmazó tárgyak darabolása;

 – mészárosmunkák végzése;
 – a gép használata nem fa anyagok 

vágására (műanyag, építési anyagok);
 – a gép használata tárgyak emeléséhez, 

helyváltoztatásához vagy feldarabolásához;
 – a gép használata fix 

tartóelemekhez rögzítve;
 – a "Műszaki adatok" táblázatában 

felsorolt vágóegységektől eltérő 
egységek alkalmazása. Sérülés 
és sebesülés veszélye.

 – egy személynél többen 
alkalmazzák a gépet.

 FONTOS  A gép helytelen használata 
a garancia elévülését, valamint a Gyártó 
bárminemű felelősség alóli mentesülését vonja 
maga után, a felhasználóra hárítva a saját 
magán vagy másokon okozott károkból illetve 
sérülésekből származó kötelezettségeket.

 3.1.3 Felhasználói célcsoport

Ez a gép fogyasztói, azaz nem 
professzionális használatra készült. 
Hobbikertészeti alkalmazásra készült.

 3.2 BIZTONSÁGI JELZÉSEK

A gépen különféle szimbólumok 
láthatók (2. ábra).  Funkciójuk az, hogy 
felhívják a gépkezelő figyelmét a gép 
körültekintő és óvatos használatára.

A jelölések jelentése:

FIGYELEM! VESZÉLY! Ha 
nem megfelelően használja ezt 
a gépet, veszélyes lehet saját 
magára és másokra nézve

FIGYELEM! Mielőtt használatba 
venné a gépet, olvassa el 
a használati utasítást.

A gép használója mindennapos, 
folyamatos, normál körülmények 
közötti használat esetén 85 dB 
(A) értéknek megfelelő, vagy 
annál magasabb zajszintnek 
teheti ki magát. Viseljen 
hallásvédő eszközöket, 
védőszemüveget és -sisakot.

Hordjon balesetbiztos 
védőcipőt és védőkesztyűt!w

VISSZAÜTÉS (KICKBACK) 
VESZÉLY! A visszaütés 
a motorfűrész hirtelen és 
ellenőrizhetetlen, kezelő 
felé történő ütődését idézi 
elő. Dolgozzon mindig 
biztonságosan. Használjon 
biztonsági láncszemekkel 
rendelkező láncokat, melyek 
védenek a visszaütésektől. 

Soha ne tartsa egy kézzel 
a gépet! Határozottan 
fogja meg a gépet mindkét 
kezével, hogy lehetővé 
tegye a gép feletti uralmának 
megőrzését, és csökkentse 
a visszaütés veszélyét.

 FONTOS  A megrongálódott vagy 
olvashatatlan címkéket ki kell cserélni! 
Kérjen új címkéket a szerviztől.

 3.3 TERMÉK AZONOSÍTÓ CÍMKE

A termék azonosító címke az alábbi 
adatokat tartalmazza (1. ábra ):
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1. Zajteljesítmény szint 
2. Minőségazonossági jelzés
3. Gyártás éve
4. Gép típusa
5. Gyártási szám
6. A gyártó neve és címe
7. Cikkszám
8. Kibocsátási szám

Másolja át a belső borítólapon látható 
gépazonosító címke megfelelő 
helyére az azonosítási adatokat.

 FONTOS  A felhatalmazott márkaszervizzel 
való kapcsolatfelvételkor adja meg mindig a 
címkén látható termékazonosító adatokat!

 FONTOS  A példa megfelelőségi nyilatkozat 
a használati útmutató utolsó oldalain található.

 3.4 A FŐ ALKATRÉSZEK

A gép az alábbi fő alkatrészekből áll (1. ábra):

A. Motor: biztosítja a vágóegység hajtását.
B. Elülső markolat: a motoros fűrész 

elülső részén elhelyezett tartó 
markolat. Bal kézzel kell tartani.

C. Hátsó markolat: a motoros fűrész 
hátsó részén elhelyezett tartó 
markolat. Jobb kézzel kell tartani. Ezen 
találhatók a fő hajtó vezérlések.

D. Elülső kézvédelem: az elülső markolat 
és a fogaslánc között elhelyezkedő 
védőszerkezet, védi a kezet a sérüléstől, ha 
lecsúszik a markolatról. Ez a védőszerkezet 
kapcsolja a lánc fékjét (5.7. szak.).

E. Hátsó kézvédelem: a hátsó markolat jobb 
alsó részén elhelyezett védőszerkezet, 
védi a kezet a láncfűrésztől szakadás vagy 
a vezetőlemezből való kiugrás esetén.

F. Vezetőlemez: tartja és vezeti a fogasláncot.
G. Fogaslánc: a vágásra szolgáló elem, 

fogaknak nevezett vágóélekkel felszerelt 
láncszemekből és szegecsekkel 
kapcsolódó oldalsó elemekből áll.

H. Láncleállító csap: biztonsági elem, mely 
megakadályozza a fogaslánc ellenőrizetlen 
mozgását szakadás vagy kilazulás esetén.

I. Tartószög: a vezetőlemez rögzítési pontjával 
szemben felszerelt szerkezet, forgáspontként 
szolgál, amikor egy fához vagy törzshöz ér.

J. Tartószög-védő: a láncfűrész tartószögének 
burkolata, amelyet a mozgatás, szállítás 
és tárolás során kell felhelyezni. Ezt a 
védőrészt a munka során le kell venni.

K. Vezetőlemez-védő: a láncfűrész 
vezetőlemezének burkolata, 
amelyet a mozgatás, szállítás és 
tárolás során kell felhelyezni.

4. ÖSSZESZERELÉS

 FONTOS  A betartandó biztonsági 
előírásokat a 2. fejezet tartalmazza. Szigorúan 
tartsa be az előírásokat a súlyos kockázatok 
vagy veszélyek elkerülése érdekében.

Tárolási és szállítási okok miatt a gép néhány 
elemét nem szereltük fel közvetlenül a gyárban. 
Ezeket a csomagolóanyag eltávolítása után kell 
felszerelnie, a következő utasításokat követve.

 A gép kicsomagolását és 
összeszerelését szilárd, sík felületen 
kell végezni, továbbá elegendő helyet 
kell biztosítani a gép és a csomagolás 
mozgatásához a megfelelő szerszámok 
alkalmazásával. Ne használja a gépet, amíg 
nem végezte el az "ÖSSZESZERELÉS" 
szakaszban leírt műveleteket.

 4.1 ALKATRÉSZEK AZ 
ÖSSZESZERELÉSHEZ

A csomagolás tartalmazza az alábbi 
táblázatban felsorolt, az összeszereléshez 
szükséges alkatrészeket:
Leírás
Vezetőlemez lemezvédővel
Fogaslánc
Kulcs (a gép alsó része alatt 
elhelyezve) (1.M ábra) 
Láncélező reszelő
Dokumentáció

 4.1.1 Kicsomagolás 

1. Óvatosan bontsa ki a csomagolást, ügyeljen, 
hogy ne vesszenek el az alkatrészek.

2. Olvassa el a dobozban található 
dokumentációt, beleértve a 
jelen használati útmutatót.

3. Vegye ki a dobozból az összes 
felszerelendő alkatrészt.

4. Vegye ki a dobozból a gépet.
5. Selejtezze a dobozt és a csomagolást az 

érvényes helyi előírások betartásával.

 4.2 A VEZETŐLEMEZ ÉS A 
FOGASLÁNC FELSZERELÉSE

 Használjon mindig erős munkakesztyűt, 
amikor a vezetőlemezhez és a lánchoz 
nyúl. Fordítson maximális figyelmet 
a vezetőlemez és lánc felszerelésére, 
hogy ne kockáztassa a gép biztonságát 
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és hatékonyságát; kétség esetén lépjen 
kapcsolatba a márkakereskedővel.

 Az összes műveletet kikapcsolt 
motorral kell elvégezni.

 Mielőtt felszerelné a vezetőlemezt, 
győződjön meg arról, hogy a láncfék 
ne legyen kinyomva (5.7. szak.).

1. Csavarja ki az anyákat (3.A ábra), távolítsa el 
a tengelykapcsoló védőburkolatát (3.B ábra) 
a lánchúzó fogaskerékhez és a vezetőlemez-
tartóhoz való hozzáférés céljából.

2. Távolítsa el a műanyag távtartót 
(3.C ábra); ez a távtartó kizárólag a 
becsomagolt gép szállításához kell, 
további használata nem szükséges.

3. Szerelje fel a vezetőlemezt (4.A ábra) 
úgy, hogy a tőcsavarokat (4.B ábra) 
a vájatba (4.C ábra) illeszti, majd 
nyomja a géptest hátulsó része felé.

4. Szerelje fel a láncot (5.A ábra) a húzó 
fogaskerék (5.B ábra) köré és a vezetőlemez 
vezetői (5.C ábra) mentén, ügyelve a 
haladási irány betartására (5.D ábra). 

A lánc 
mozgásiránya

Ha a vezetőlemez csúcsa rendelkezik 
előtét fogaskerékkel, ügyeljen arra, hogy 
a lánc szemei megfelelően illeszkedjenek 
a fogaskerék üregeibe (6. ábra).

5. Ellenőrizze, hogy a láncfeszítő csap (7.A 
ábra) helyesen legyen a vezetőlemez 
megfelelő furatába illesztve; ellenkező 
esetben egy csavarhúzó segítségével 
állítson megfelelően a láncfeszítő csavarján 
(7.B ábra) a csap teljes beillesztéséig.

6. Helyezze vissza a burkolatot a 
csavaranyák meghúzása nélkül.

7. Állítson megfelelően a láncfeszítő 
csavaron (8.A ábra), amíg a lánc 
helyes feszességét be nem állítja.

8. A vezetőlemezt felemelve tartva húzza meg 
jól a burkolat csavaranyáit a csomagban 
található kulcs segítségével (9. ábra).

 4.2.1 A lánc feszességének ellenőrzése

Ellenőrizze a lánc feszességét. 
A feszesség akkor megfelelő, ha a lánc 
vezetőlemez felénél történő megfogásával a 
láncszemek nem lépnek ki a vezetőből (10. ábra).

5. VEZÉRLÉSEK

 5.1 MOTOR INDÍTÓ/LEÁLLÍTÓ 
KAPCSOLÓ

Lehetővé teszi a motor beindítását 
és leállítását (11.C ábra). 

A motor indítható és 
működésbe helyezhető.

A motor leáll.

Miután megnyomta a leállító 
vezérlést, a kapcsoló automatikusan 
visszatér az indítási "I" állásba.

 5.2 SZÍVATÓ (STARTER)

A motor hidegindításához használatos. A 
Starter vezérlésnek két állása lehet:

A állás (11.A ábra) - szívató 
kiiktatva (normál üzemhez 
és melegindításhoz).

B állás (11.B ábra) - szívató 
beiktatva (a hidegindításhoz). .

 5.3 INDÍTÓ EGYSÉG 
VEZÉRLŐGOMB (PRIMER)

Az indítóegység gumi 
vezérlőgombjának megnyomásakor 
üzemanyag fecskendeződik be a 
porlasztó beömlő fővezetékébe, 
ezzel megkönnyíti a motor 
indítását (12.A ábra).

 5.4  NYOMÁSCSÖKKENTŐ 
SZELEP VEZÉRLÉS (CSAK 
AZ SP 526-OS TÍPUSHOZ)

A szelep megnyomásakor (13.E 
ábra) a henger nyomása csökken és 
a gép beindítása könnyebb lesz
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 5.5 GÁZKAR

Lehetővé teszi a lánc sebességének 
szabályozását.

A gázkar (12.B ábra) csak akkor kapcsolható, 
ha egyidejűleg a kezelő megnyomja a 
gázkar rögzítő karját is (12.C ábra). 

A megfelelő munkasebességet a gázkar (12.B 
ábra) ütközésig való lenyomásával érheti el.

 5.6 GÁZKAR RÖGZÍTŐ KAR

A gázkar rögzítő kar (12.C ábra) lehetővé 
teszi a gázkar működtetését (12.B ábra).

 5.7 KÉZI INDÍTÓ MARKOLAT

Lehetővé teszi a motor kézi indítását (11.D ábra).

 5.8 LÁNCFÉK

Biztonsági fékező rendszer, amely leállítja a lánc 
mozgását, ha a munka során a gép visszaüt. 
A visszaütés oka a vezetőlemez hegyének 
rendellenes érintkezése, a lemez erőteljesen 
felfelé mozdul, és emiatt a gépkezelő keze az 
elülső védelem felé csapódik (1.D ábra). 
A láncféket kézzel kell kioldani.

Láncfék kiiktatva. Ez akkor érhető 
el, amikor az elülső kézvédő (1.D 
ábra) teljesen hátra van húzva az 
elülső markolat felé, kattanásig.

Láncfék beiktatva. Ez akkor érhető 
el, amikor az elülső kézvédő (1.D 
ábra) teljesen előre van tolva.

 Ne használja a gépet, ha a láncfék 
nem működik megfelelően, hanem lépjen 
kapcsolatba a márkakereskedővel a 
szükséges ellenőrzések céljából. 

6. A GÉP HASZNÁLATA

 FONTOS  A betartandó biztonsági 
előírásokat a 2. fejezet tartalmazza. Szigorúan 
tartsa be az előírásokat a súlyos kockázatok 
vagy veszélyek elkerülése érdekében.

 6.1 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A munka megkezdése előtt el kell végeznie egy 
sor ellenőrzést és műveletet, hogy a munka 
eredményes és teljesen biztonságos legyen. 

 FONTOS  A gépet üres keverék- és 
lánckenőolaj-tartállyal szállítjuk le.

 6.1.1 Üzemanyagtöltés 

Mielőtt használatba venné a gépet, töltse 
fel üzemanyaggal. A keverék elkészítését 
és az üzemanyag feltöltésének módját 
és a vonatkozó elővigyázatossági 
előírásokat lásd a 7.3. szakaszban.

 6.1.2 Láncolaj feltöltés 

A használat előtt töltse fel a gépet a 
lánc kenéséhez szükséges olajjal. Az 
olajtöltéssel kapcsolatos tudnivalókat és 
óvintézkedéseket lásd a 7.4. szakaszban.

 6.1.3 A lánc feszességének ellenőrzése 

 Az összes műveletet kikapcsolt 
motorral kell elvégezni.

 Viseljen mindig vastag 
munkavédelmi kesztyűt.

Ellenőrizze a lánc feszességét. 
A feszesség akkor megfelelő, ha a lánc 
vezetőlemez felénél történő megfogásával a 
láncszemek nem lépnek ki a vezetőből (10. ábra).

A lánc feszességének beállításához:
1. lazítsa ki a védőburkolat anyáit a 

mellékelt kulcs segítségével;
2. állítson megfelelően a láncfeszítő 

csavaron (8.A ábra), amíg a lánc 
helyes feszességét be nem állítja;

3. a vezetőlemezt felemelve tartva húzza meg 
jól a burkolat csavaranyáit a csomagban 
található kulcs segítségével (9. ábra).

 Ne dolgozzon kilazult lánccal, hogy ne 
idézzen elő veszélyhelyzeteket az esetben, 
ha a lánc a vezetőlemez vezetőiről levetődik. 

 FONTOS  A használat első időszakában 
az ellenőrzést gyakrabban kell 
elvégezni, a lánc beállítódása miatt.
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 6.1.4 A gép előkészítése a 
munkavégzéshez

• Fagyvédelmi szerkezet

A motoros fűrész + 5 °C alatti hőmérsékleten 
történő használata esetén a gép beindítása előtt 
be kell állítani a fagyvédelmi szerkezetet, mivel a 
porlasztóban jég képződhet, ami a motor teljesít-
ményének csökkenéséhez, vagy a motor szabály-
talan működéséhez vezethet.

A gép a henger fedelén egy szellőző nyílással ren-
delkezik, mely lehetővé teszi a meleg levegőnek a 
motor felé történő áramlását. 

Normál körülmények között (+5° C-nál magasabb 
hőmérsékleten) a gépet normál üzemmódban kell 
használni, azaz a gyárilag beállított módon. 

A "normál" üzemmódról a "fagyvédő" üzemmódra 
(és viszont) való átálláshoz:
1. állítsa le a gépet (6.6. szakasz):
2. távolítsa el a levegőszűrő fedelét 

és a levegőszűrőt (8.2. szak.);

3.a az SP 386, SP 426 típusoknál:húzza 
ki a henger fedelének jobb oldalán 
lévő fagyvédő dugót (14.A ábra); 

 – fordítsa el a fagyvédő dugót úgy, hogy 
a "HÓ" szimbólum lefelé forduljon és a 
szellőző nyílás nyitva legyen (14.B ábra);

3.b az SP 466, SP 526 típusoknál:csavarja 
ki a henger fedelét rögzítő csavarokat 
(15.A ábra)(a fedél belsejében lévő két 
csavart és a kívül lévő csavart), majd 
távolítsa el a henger fedelét (15.B ábra); 

 – húzza ki a fagyvédő dugót (16.A 
ábra) a henger fedelén középen 
hátul levő helyéből (16.B ábra);

 – fordítsa el a fagyvédő dugót úgy, 
hogy a "HÓ" szimbólum lefelé 
forduljon (17.A ábra) és a szellőző 
nyílás nyitva legyen (17.B ábra);

 – helyezze vissza a henger fedélét.
4. szerelje vissza a levegőszűrőt 

és a fedelét(8.2. szak.).

 MEGJEGYZÉS  Ha a gépet fagyvédő 
üzemmódban használja +5° C-nál magasabb 
hőmérsékleten is, nehézkessé válhat a 
motor elindulása és előfordulhat, hogy nem a 
megfelelő sebességen működik. Ellenőrizze 
ezért mindig, hogy visszaállította-e a gépet a 
normál üzemmódra (a fagyvédő dugó a "NAP" 
jelével felfelé és a szellőző nyílás zárva), 
és hogy fennáll-e még a fagyásveszély.

 6.2 BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK

Végezze el az alábbi biztonsági ellenőrzéseket 
és bizonyosodjon meg arról, hogy az eredmények 
megegyeznek a táblázatba foglaltakkal.

 A használat előtt mindig végezze 
el a biztonsági ellenőrzéseket.

 Az esetleges károsodás vagy 
hiba észlelése érdekében minden nap 
ellenőrizze a gépet a használat előtt, 
illetve ha leesett vagy ütés érte.

 6.2.1 Általános ellenőrzés

Tárgy Eredmény
Markolatok és 
védőrészek (1.B 
- 1.E ábra)

Tiszta. száraz, 
zsír- és olajmentes, 
megfelelően és 
szilárdan rögzül 
a géphez.

Csavarok a gépen és 
a vezetőlemezen 

Jól rögzülnek 
(nem lazák)

Vezetőlemez 
(1.F ábra)

Helyesen van 
felszerelve.

Lánc (1.G ábra) Éles, nem károsodott 
vagy kopott, helyesen 
van felszerelve 
és feszítve. 

Levegőszűrő 
(38.B ábra)

Tiszta

Elektromos kábelek 
és gyertya kábel

Ép, nem hoz 
létre szikrát

Gyertyasapka 
(31.A ábra) 

Ép, megfelelően 
fel van szerelve 
a gyertyára

 6.2.2 A gép működési próbája

Tennivaló Eredmény
Indítsa be a gépet 
(6.3. szak.)

A láncnak (1.G ábra) 
nem szabad mozognia 
a motor minimális 
fordulatszámánál. 

 Ne használja 
a gépet, ha a lánc 
a motor minimális 
fordulatszámán 
mozog; ez esetben 
lépjen kapcsolatba a 
márkakereskedővel.
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Tennivaló Eredmény
Működtesse 
egyidejűleg a 
gázkart (12.B ábra) 
és a gázkar rögzítő 
kart (12.C ábra).

A karoknak szabadon, 
erőltetés nélkül 
kell mozogniuk. 
A lánc mozog.

Engedje  fel a 
gázkart (12.B ábra) 
és a gázkar rögzítő 
kart (12.C ábra)

A karoknak 
automatikusan és 
gyorsan vissza 
kell állniuk az 
alapállásba, és a 
motornak a minimális 
fordulatszámra, 
a láncnak pedig 
le kell állnia.

Működtesse a gázkart 
(a rögzítő kar 
lenyomása nélkül) 
(12.B ábra)

A gázkar 
blokkolva van.

Kapcsolja a motor 
indító/leállító kapcsolót 
(11.C ábra)

A kapcsolónak 
könnyen kell az 
egyik pozícióból a 
másikba mozognia 
és a felengedésekor 
automatikusan az 
indítási pozícióba 
kell visszaállnia.

A LÁNCFÉK 
ELLENŐRZÉSE
1. Indítsa be a gépet 

(6.3. szakasz):
2. Fogja meg a 

markolatokat 
erősen két kézzel.

3. A gázkar 
meghúzásával 
tartsa mozgásban a 
láncot és tolja előre 
az elülső kézvédőt 
bal kézfejével 
(5.7 szakasz).

3. A láncnak azonnal 
le kell állnia. 

Amikor a lánc leállt, 
engedje el azonnal 
a gázkart és oldja 
ki a láncféket 
(5.7. szakasz).

 Ha az alábbi táblázatokba foglaltaktól 
bármiben eltérő eredményt észlel, a 
gép nem használható! Vigye szervizbe 
a gépet és végeztesse el a megfelelő 
ellenőrzéseket és javításokat.

 6.3 INDÍTÁS

 FONTOS  A gépen egy címke 
található (2. ábra), amely a beindítási 
eljárás fő fázisait foglalja össze.
A címke csak emlékeztető, nem 
helyettesíti az itt leírt eljárásokat.

Mielőtt a gépet beindítaná:
1. Helyezze el a gépet stabil 

helyzetben a talajon.
2. Vegye le a vezetőlemez-védőt (1.K ábra) 

és a tartószög-védőt (1.J ábra) (ha van).
3. Győződjön meg arról, hogy a 

vezetőlemez és a lánc ne érjen a 
talajhoz vagy más tárgyakhoz.

4. Győződjön meg arról, hogy a láncfék 
be legyen húzva (5.7. szak).

 FONTOS  Az elszakadás megelőzése 
érdekében ne húzza ki az indítózsinórt 
teljes hosszában, ne húzza továbbá a 
zsinórvezető nyílás mentén és fokozatosan 
eressze el a markolatot, így elkerülheti, hogy 
a zsinór ellenőrizetlenül húzódjon vissza.

 FONTOS  Soha ne tekerje a 
kezére az indítózsinórt!

 Soha ne indítsa be úgy a motorfűrészt, 
hogy az indítózsinórnál tartva leejti. 
Ez a módszer rendkívül veszélyes, 
mivel a felhasználó teljesen elveszíti 
az uralmát a gép és a lánc felett.

 MEGJEGYZÉS  A kapcsoló mindig 
indítási pozícióban áll (5.1. szak.).

 6.3.1 Hidegindítás

 "Hidegindítás" alatt azt értjük, ha 
az indítást a motor leállítását követő 
legalább 5 perc elteltével, vagy egy 
üzemanyag utántöltést követően végzik.  

1. Hozza működésbe a szívatót a kar «B» 
állásra fordításával (11.B ábra).

2. Nyomja meg z indítóegység 
vezérlőgombját (12.A ábra) 6-szer a 
porlasztó gyújtás elősegítéséhez. 

3. Csak az SP 526-os típushoz: 
Nyomja meg a nyomáscsökkentő 
szelepet (13.E ábra). 

 MEGJEGYZÉS  Közvetlenül a motor 
beindítása után a szelep automatikusan 
visszatér az eredeti helyzetébe. 

4. Tartsa szilárdan a gépet a talajon úgy, hogy 
az egyik kezét az elülső markolaton tartja 
és egyik lábát pedig a hátulsó markolatba 
helyezi, hogy ne veszítse el a gép feletti 
uralmát az indítási fázis alatt (18. ábra).
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 Ha a gépet nem tartja szilárdan, a 
motor lökése a kezelő egyensúlyának 
elvesztését, vagy a vezetőlemez egy 
akadály, vagy akár maga a kezelő 
felé történő kivetését idézheti elő. 

5. Lassan húzza ki az indító markolatot 
10-15 cm–re, amíg egy bizonyos 
ellenállást nem érez, majd pedig húzza 
meg további négyszer, amíg az első 
motorhangok hallatszanak. Ebben a 
fázisban a motor nem indul be. 

 FONTOS  Ne húzza meg 4-nél 
többször az indító markolatot.

6. Kapcsolja ki a szívatót (11.A ábra) 
a kar «A» pozícióba állításával.

7. Húzza meg újra az indító markolatot, 
amíg a motor szabályosan el nem indul.

8. Amint beindult a motor, röviden húzza 
meg egyszerre a gáz vezérlőkart (12.B 
ábra) és a gázkar rögzítő kart (12.C ábra) 
az előgyorsító szerkezet kiiktatásához. 
Hagyja a motort minimális fordulatszámon 
működni 10-15 másodpercig.

9. Oldja ki a láncféket (5.7. szak.).

 FONTOS  Kerülje a motor nagy 
fordulatszámon történő működését behúzott 
láncfék mellett; ez túlmelegedést és a 
tengelykapcsoló károsodását okozhatja.

10. Mielőtt a gépet használatba venné, 
hagyja a motort minimális fordulatszámon 
működni legalább 1 percig.

 FONTOS  Ha behúzott szívató mellett az 
indítózsinór markolatát többször meghúzza, a 
motor túlfolyhat és nehézkessé teheti az indítást. 
A motor túlfolyása esetén (lásd 15.5. szakasz).

 6.3.2 Meleg indítás

A meleg indításhoz (azonnal a 
motor leállását követően):
1. Nyomja meg z indítóegység 

vezérlőgombját (12.A ábra) 6-szer a 
porlasztó gyújtás elősegítéséhez. 

2. Csak az SP 526-os típushoz: 
Nyomja meg a nyomáscsökkentő 
szelepet (13.E ábra). 

 MEGJEGYZÉS  Közvetlenül a motor 
beindítása után a szelep automatikusan 
visszatér az eredeti helyzetébe. 

3. Kapcsolja be a hidegindítót («B» 
állás - 5.2. szak.) és rögtön kapcsolja 
ki («A» állás - 5.2. szak.); ezáltal az 
előgyorsító szerkezet beiktatásra kerül.

4. Ezután kövesse az előzőekben feltüntetett 
eljárás 4 - 7 - 8 - 9. pontjait (6.3.1. szak.).

 6.4 MUNKAVÉGZÉS

Mielőtt először vágna fát vagy 
gallyazna, célszerű: 

 – ezen típusú szerszám használatára 
vonatkozó betanításon részt venni;

 – a jelen használati utasításban feltüntetett 
biztonsági figyelmeztetéseket és használati 
útmutatásokat gondosan elolvasni;

 – egy, a talajon lévő, vagy fűrészbakon 
rögzített fatönkön gyakorolni, hogy 
megfelelő jártasságot szerezzen a 
gép használata és a legcélszerűbb 
vágási technikák tekintetében.

A géppel az alábbi leírás alapján 
végezzen munkát:
• Mindig oldja ki a láncféket, mielőtt 

meghúzná a gázkart.
• Munka közben a gépet mindig két 

kézzel erősen kell tartani, bal kézzel 
a mellső markolatnál és jobb kézzel a 
hátsó markolatnál, függetlenül attól, 
hogy a kezelő jobb- vagy balkezes-e.

 Azonnal állítsa le a motort, ha 
munka közben a lánc elakad.

 6.4.1 Munka közben végezendő 
ellenőrzések

6.4.1.a A lánc feszességének ellenőrzése

Munka közben a lánc fokozatosan 
meghosszabbodik, ezért gyakran kell a 
feszességét ellenőrizni (6.1.3. szak.).

6.4.1.b Az olaj áramlásának ellenőrzése

 FONTOS  Ne használja a gépet 
olajozás nélkül! Az olajtartály majdnem 
teljes mértékben kiürülhet minden egyes 
alkalommal, amikor az üzemanyag elfogy. 
Gondoskodjon arról, hogy az olajtartályt is 
minden egyes alkalommal megtöltse, amikor 
a gépet üzemanyaggal tölti fel (7.4. szak.).

 Győződjön meg arról, hogy a 
vezetőlemez és a lánc megfelelően 
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helyezkedik-e el amikor az 
olaj áramlását ellenőrzi.

Indítsa el a motort (6.3. szakasz), tartsa közepes 
fordulatszámon és ellenőrizze, hogy a láncon 
az olaj eloszlik-e az ábra szerint (19. ábra).

A láncra jutó olaj mennyisége a pumpa 
szabályozó csavarjának csavarhúzóval 
történő beállításával állítható, amelyet 
a gép alsó részén talál (20.A ábra).

Ez a szimbólum jelöli az 
olajszivattyú szabályozóját:

+-
Fordítsa el egy 
csavarhúzóval 
a "+" állás felé a 
láncra jutó olaj 
mennyiségének 
növeléséhez; 
fordítsa el a 
"-" állás felé a 
csökkentéséhez.

 6.4.2 Munkavégzési technikák

6.4.2.a Gallyazás

 Győződjön meg arról, hogy a terület, 
ahová majd a gallyak leesnek, szabad legyen.

1. Helyezkedjen a levágandó gallyhoz 
képest ellenkező oldalra.

2. Az alacsonyabb gallyaktól induljon, 
majd ezt követően haladjon a 
magasabban lévő gallyak felé.

3. Felülről lefelé haladva vágjon, hogy elkerülje 
a vezetőlemez beszorulását (21. ábra).

6.4.2.b Favágás

 FONTOS  Amikor két vagy több személy 
egyidőben végez feldarabolást és favágást, 
ezeket a műveleteket egymástól a kivágott fa 
magasságának legalább két és félszeresével 
egyenlő távolságra kell végezniük. A 
fa kivágásakor ügyeljen arra, hogy ne 
veszélyeztesse személyek és elektromos 
vezetékek épségét, és ne okozzon semmilyen 
anyagi kárt. Amennyiben a fa hálózati 
elektromos vezetékhez ért, azonnal értesítse 
a hálózatért felelős szolgáltató vállalatot.

Mielőtt kivágná a fát:

 – vegye figyelembe a fa természetes 
hajlásszögét, a szél irányát, és figyelje 
meg, hogy melyik oldalán nagyobbak 
az ágak, és ennek alapján állapítsa 
meg, hogyan fog kidőlni a fa;

 – távolítsa el a fáról a szennyeződést, a 
köveket, a kéregdarabokat, szögeket, 
fémtárgyakat és huzalokat;

 – tegye szabaddá a fa körüli területet, és 
biztosítson megfelelő támaszt a lábának;

 – gondoskodjon megfelelő, akadályoktól 
mentes menekülési útvonalról; a 
menekülési útvonalat a fa dőlésével 
szembeni oldalon (22. ábra) kb. 45°-os 
irányban kell kialakítani, és lehetővé kell 
tennie a favágó személy biztonságos 
helyre jutását, legalább a kivágott 
fa magasságának legalább két és 
félszeresével egyenlő távolságra;

 – Álljon a kivágandó fa várható 
kidőlésének illetve legurulásának 
helyéhez képesti felső területen.

• Dőlésirányító vágás
1. A motoros fűrészen levő iránymutató 

jelek (23.A ábra) szerint jelöljön ki 
egy célpontot a talajon a fa kívánt 
dőlési irányában (23.B ábra).

2. Álljon a fa jobb oldalára a motoros fűrésszel.
3. Végezze el a fa átmérőjének 1/3 

részén a döntésirányító vágást a dőlési 
irányra merőlegesen ( 24.A ábra).

•  Hátulsó vágás a fa kidöntéséhez
4. Legalább 5 cm-rel magasabban a 

döntésirányító vízszintes vágás felett 
végezze el a hátulsó oldalon a vágást 
a fa kidöntéséhez (24.B ábra).

5. A hátulsó vágást a fa kidöntéséhez 
úgy ejtse, hogy elegendő törzsbetét 
maradjon a fa megtartására (24.C ábra). 
Ez a törzsbetét akadályozza meg, hogy 
a fa elcsavarodjon és rossz irányba 
dőljön. Ne vágja át a törzsbetétet. 

6. A vágólemez kihúzása nélkül 
csökkentse fokozatosan a hagyott távköz 
vastagságát egészen a fa kidőléséig.

7. Ha fennáll annak a kockázata, hogy a fa 
nem a kívánt irányba dől, vagy hátrahajolva 
megnyomja a fogasláncot, akkor álljon le 
a vágással, mielőtt a hátulsó vágás a fa 
kidöntéséhez elkészülne, és fa, műanyag 
vagy alumínium ékek alkalmazásával 
tágítsa ki a vágást (24.D ábra). Az 
ékeket egy kalapács segítségével kell 
ütni, egészen addig, amíg a fa kidől. 

8. Amikor a fa dőlni kezd, vegye ki a 
vágásból a gépet, állítsa le (6.6. szakasz), 
tegye a földre a fűrészt és távolodjon el 
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az előkészített menekülési útvonalon. 
Legyen óvatos: ügyeljen a fáról leeső 
ágakra, és vigyázzon, hova lép.

6.4.2.c Gallyazás

A gallyazás a kidöntött fa 
ágainak levágását jelenti.

 Fordítson figyelmet a gally talajra 
támaszkodó pontjaira, arra a lehetőségre, 
hogy esetleg feszülhet, az irányra, 
melyet a gally vehet fel vágás közben, 
és a fa lehetséges instabilitására 
a gally levágását követően.

A gallyazáskor hagyja meg az alsó nagyobb 
ágakat, melyek a törzset a talajon megtartják. 
A kisebb ágakat egy vágással 
nyesse le (25.A ábra).
A terhelés alatt levő feszülő ágakat 
alulról felfelé vágja le, ezzel elkerülhető 
a láncfűrész meghajlása (25.B ábra).

6.4.2.d Fatörzs darabolása

A törzs darabolása rönkökre való vágását jelenti.

Fontos, hogy lába szilárdan támaszkodjon a 
talajra és testsúlyával mindkét lábára egyenlően 
nehezedjen. Ha lehetséges, emelje meg a 
törzset ágak, törzsek vagy rönkök segítségével.

A fatörzs felvágását a tartószeg 
használata könnyíti (1.I ábra):
1. helyezze a tartószeget a fatörzsbe nyomást 

gyakorolva rá, majd pedig végezzen íves 
mozgást a géppel, hogy a vezetőlemez 
a fába hatolhasson (26. ábra).

2. ismételje meg többször a műveletet, 
ha szükséges változtasson a 
tartószeg támasztópontján.

• Földre helyezett fatörzs
Amikor a törzs teljes hosszára támaszkodik, 
felülről kell vágni (felső darabolás)  (27.A ábra). 

 – Végezze a vágást az átmérő kb. feléig, 
majd fordítsa meg a fatörzset és az 
ellenkező oldalon fejezze be a vágását.

• Csak az egyik végére támaszkodó törzs
Amikor a törzs csak az egyik végére támaszkodik: 

 – az alsó részen kell elvégezni az 
átmérő 1/3-ának bevágását (alsó 
darabolás) (28.A ábra);

 – ezután vágja le a rönköt úgy, 
hogy a felső darabolással eléri 
az első vágást (28.B ábra).

• Mindkét végére támaszkodó törzs
Amikor a törzs mindkét végére támaszkodik: 

 – a felső részen kell elvégezni az 
átmérő 1/3-ának bevágását (felső 
darabolás) (29.A ábra);

 – ezután fejezze be a vágást alulról, a 
fennmaradó 2/3 alsó darabolásával 
érje el az első vágást (29.B ábra).

• Fatörzs lejtőn
Amikor lejtőn darabol egy fatörzset, 
mindig a törzs felett álljon (30. ábra).

A művelet során, amikor majdnem kész a 
vágás, enyhítsen a fűrész nyomásán anélkül, 
hogy lazítana a fűrész markolatának fogásán, 
ezzel megőrizheti a szerszám feletti uralmat. 
Akadályozza meg, hogy a gép a talajhoz érjen.

 6.5 HASZNÁLATI TANÁCSOK

 MEGJEGYZÉS  A gép működésének 
első 6-8 órájában kerülje a motor maximális 
fordulatszámon történő használatát.

 FONTOS  Állítsa le a gépet ( 6.6. szakasz) a 
munkaterületek közötti helyváltoztatás alatt.

 6.6 LEÁLLÍTÁS

A gép leállításához:
1. Engedje fel a gáz vezérlőkart 

(12.B ábra) és hagyja, hogy a 
motor minimális fordulatszámon 
működjön néhány másodpercig.

2. Állítsa a kapcsolót (11.C ábra) «O» állásba.
3. Várja meg, míg a lánc leáll.

 Miután a gázkart minimális 
fordulatszámra helyezte, a lánc leállásához 
szükség van néhány másodpercre.

 Előfordulhat, hogy a motor kikapcsolás 
után nagyon meleg. Ne érjen hozzá. Ezen 
pontokon égési sérülés veszélye áll fenn.

 6.7 A HASZNÁLAT UTÁN

 – A gyertyasapkát távolítsa el a 
gyertyáról (31.A ábra).

 – Szerelje fel a vezetőlemez-védőt.
 – Hagyja lehűlni a gépet.
 – Lazítsa meg a vezetőlemezt rögzítő anyákat 

a lánc feszességének csökkentéséhez.
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 – Tisztítsa meg gondosan a gépet a 
portól és törmelékektől, és tisztítsa 
meg a láncot a fűrészpor- és 
olajmaradványoktól (7.5. szak., 7.5. szak.).

 – Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult 
vagy károsodott alkatrészek. Szükség 
esetén cserélje ki a károsodott részeket, 
és húzza meg a meglazult csavarokat.

 FONTOS  Állítsa le a gépet (6.6. szakasz), 
a gyertyasapkát távolítsa el a gyertyáról 
(31.A ábra) és szerelje fel a vezetőlemez-
védőt, amikor használaton kívül vagy 
felügyelet nélkül hagyja a gépet.

7. RENDSZERES KARBANTARTÁS

 7.1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 FONTOS  A betartandó biztonsági 
előírásokat a 2. fejezet tartalmazza. Szigorúan 
tartsa be az előírásokat a súlyos kockázatok 
vagy veszélyek elkerülése érdekében.

 Bármilyen ellenőrzési, tisztítási vagy 
karbantartási, beállítási művelet előtt:
• Állítsa le a gépet;
• Várja meg, míg a lánc teljesen leáll;
• Helyezze fel a vezetőlemez-védőt, kivéve 

ha magán a vezetőlemezen, vagy a láncon 
kell valamilyen műveletet végeznie;

• A gyertyasapkát távolítsa el 
a gyertyáról (31.A ábra);

• Várja meg, amíg a motor 
megfelelően lehűl;

• olvassa el a vonatkozó útmutatót;
• Viseljen megfelelő ruházatot, 

munkakesztyűt és védőszemüveget;

• A műveletek gyakoriságát és jellegét 
a "Karbantartási táblázat" tartalmazza 
(lásd 12. fejezet). A táblázat célja, hogy 
segítsen Önnek a gép hatékonyságának 
és üzembiztos állapotának megőrzésében. 
Tartalmazza a főbb elvégzendő 
műveleteket és azok elvégzésének 
gyakoriságát. A műveleteket az elsőként 
aktuálissá váló alkalommal végezze el.

• A nem eredeti cserealkatrészek és 
tartozékok használata veszélyeztetheti a gép 
biztonságát és működését. Ezen termékek 
okozta károk és sérülések esetén a gyártó 
nem vállal semminemű felelősséget.

• Az eredeti cserealkatrészek az 
engedéllyel rendelkező szervizektől és 
viszonteladóktól szerezhetők be.

• Soha ne használja a gépet kopott vagy 
sérült alkatrészekkel. A sérült alkatrészeket 
ne javítsa, hanem cserélje le.

 FONTOS  A használati utasításban le nem 
írt összes beállítást, valamint karbantartási 
műveletet márkakereskedőjénél vagy 
egy szakszervizben kell elvégeztetni.

 7.2 AZ ÜZEMANYAG-KEVERÉK 
ELKÉSZÍTÉSE

Ez a gép kétütemű motorral rendelkezik, 
mely benzinből és kenőolajból 
álló keverékkel működik.

 FONTOS  Tiszta benzin használata károsítja a 
motort, és a garancia elévülését vonja maga után.

 FONTOS  Kizárólag minőségi üzemanyagot 
és kenőanyagot használjon a megfelelő 
teljesítmény, és a mechanikus szervek 
hosszabb élettartamának biztosítása céljából.

 7.2.1 A benzin jellemzői

Kizárólag ólommentes benzint (zöld 
benzint) használjon, melynek oktánszáma 
nem alacsonyabb 90-nél.

 FONTOS  Az ólommentes benzin hajlamos 
üledéket képezni a tartályban, ha 2 hónapnál 
tovább tárolják. Használjon mindig friss benzint!

 7.2.2 Az olaj jellemzői

Kizárólag kiváló minőségű, legalább JASO FC 
specifikációjú szintetikus olajat használjon, 
mely kifejezetten kétütemű motorokhoz való.
A márkakereskedőtől beszerezhetők 
kifejezetten ezen típusú motorhoz való olajok, 
melyek kitűnő védelmet biztosítanak.
Ezen típusú olajok használata lehetővé teszi 
egy 2,5%-os keverék létrehozását, mely 
1 rész olajból és 40 rész benzinből áll.

 7.2.3 A keverék elkészítése és tárolása

A táblázat a keverékhez használandó 
benzin és olaj mennyiségeket tünteti fel.

Benzin Szintetikus 
olaj kétütemű 
motorokhoz

liter liter

1 0,025
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2 0,050

3 0,075

5 0,125

10 0,250

A keverék készítéséhez:
1. Töltse a benzin mennyiségének kb. 

felét egy e célra előírt jellemzőkkel 
rendelkező kannába.

2. Öntse hozzá az összes olajat.
3. Töltse bele a maradék benzint.
4. Zárja le a kannát a dugóval 

és erősen rázza össze.

 FONTOS  A keverék elöregszik. Ne 
készítsen túl nagy mennyiségű keveréket, 
így elkerülheti lerakódások képződését.

 FONTOS  Tartsa jól megkülönböztetve és 
könnyen azonosíthatóan a keveréket és a 
benzint tartalmazó kannákat, hogy használatuk 
alkalmával elkerülje felcserélésüket.

 FONTOS  Megfelelő időközönként 
tisztítsa meg a benzint és a keveréket 
tartalmazó kannákat, hogy az esetleges 
lerakódásokat eltávolítsa belőlük.

 7.3 ÜZEMANYAGTÖLTÉS

 Az üzemanyagtöltést álló gépen, 
levett gyertyasapkával kell végezni.

Üzemanyagtöltés előtt:
1. Rázza jól fel a keveréket tartalmazó kannát.
2. Helyezze el a gépet vízszintesen, 

stabil helyzetben oly módon, hogy a 
keveréktank-sapka felfelé legyen.

 MEGJEGYZÉS  A keveréktank-sapkán 
(32.A ábra) a következő szimbólum látható:

Keverék tartály

3. Tisztítsa meg a tanksapkát és környékét, 
így elkerülheti, hogy töltés közben 
szennyeződés kerüljön a tartályba.

4. Óvatosan nyissa fel a tanksapkát, így 
fokozatosan ereszti ki a nyomást. 

5. Az utántöltést egy tölcsér 
segítségével végezze, és kerülje a 
tartály peremig történő töltését.

 MEGJEGYZÉS  A gép használata során 
ellenőrizheti, hogy van-e üzemanyag a tartályban 
az erre szolgáló ablakon keresztül (32.B ábra).  

 7.4 A LÁNCOLAJ FELTÖLTÉSE

 MEGJEGYZÉS  A láncolaj-tartály dugóján 
(32.C ábra) a következő szimbólum látható:

Láncolaj-tartály

 FONTOS  Kizárólag motoros fűrészhez 
való olajat vagy motoros fűrészhez 
való tapadó kenőolajat használjon. Ne 
használjon szennyeződéseket tartalmazó 
olajat, hogy ne tömítse el a tartály szűrőjét, 
valamint hogy elkerülje az olajszivattyú 
helyrehozhatatlan károsítását.

A jó minőségű olaj használata alapvető feltétele 
a vágószervek hatékony kenésének. Az alacsony 
minőségű olaj kockáztatja a megfelelő kenést és 
csökkenti a lánc, illetve a vágólemez élettartamát.

 – Töltse meg teljesen (egy tölcsér 
segítségével) az olajtartályt is 
minden egyes alkalommal, amikor 
üzemanyag utántöltést végez. Mivel 
az olajtartály kapacitása úgy került 
meghatározásra, hogy az üzemanyag 
előbb fogyjon el az olajnál, ily módon 
elkerülheti annak a veszélyét, hogy a 
gép kenőanyag nélkül működjön.

 7.5 A GÉP ÉS A MOTOR TISZTÍTÁSA

Minden munkavégzést követően tisztítsa meg 
gondosan a gépet portól valamint hulladékoktól. 
• A tűzveszély csökkentése érdekében:

 – távolítsa el a gépről és különösen a 
motorról és a hangtompítóról a fűrészport, 
gallyakat, leveleket vagy a zsírfölösleget;

 – tisztítsa gyakran a henger lapátokat 
sűrített levegővel (33. ábra).

• A motor túlmelegedésének és 
károsodásának elkerülése érdekében:

 – a hűtőlevegő rácsait (34. ábra) mindig 
tisztán és fűrészportól, valamint 
hulladékoktól mentesen kell tartani.

• Tartsa a tengelykapcsoló harangot 
fűrészportól és hulladékoktól tisztán (35. 
ábra), úgy, hogy vegye le a kartert (4.2. szak.) 
és a tisztítási művelet után szerelje vissza. 
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Kb. minden 30 munkaóránként el 
kell végeztetni a belső csapágy 
zsírozását a márkakereskedőnél.

 7.6 A LÁNC TISZTÍTÁSA

Minden használat után távolítson el a láncról 
minden fűrészpor- és olajlerakódást.

Amennyiben erősen szennyezett vagy 
gyantásodott, szerelje le a láncot 
és áztassa néhány órán át speciális 
tisztítószerben. Ezután öblítse le tiszta 
vízzel és kezelje rozsdásodásgátló sprayvel, 
majd szerelje vissza a fűrészre.

 7.7 LÁNCLEÁLLÍTÓ CSAP

Minden használat előtt ellenőrizze a 
láncrögzítő csap állapotát (1.H ábra), és ha 
sérült, gondoskodjon a helyreállításáról.

 7.8 RÖGZÍTŐ CSAVAROK ÉS ANYÁK

• Minden használat előtt ellenőrizze a 
csavarok és a csavaranyák rögzítését, 
hogy a gép mindig üzembiztos legyen.

• Minden használat előtt ellenőrizze a 
markolatok megfelelő rögzítését.

8. RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

 8.1 A GÉP ÉS A VEZETŐLEMEZ 
KENŐNYÍLÁSAI 

Minden nap, a használat előtt, távolítsa el 
a tengelykapcsoló karterét (4.2. szakasz), 
szerelje le a vezetőlemezt és ellenőrizze, hogy 
a gép (36.A ábra) és a vezetőlemez (36.B 
ábra) kenőnyílásai nincsenek-e eltömődve.

 8.2 A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

 FONTOS  A légszűrő tisztítása alapvető 
fontosságú a gép jó működésének és hosszú 
élettartamának biztosítása szempontjából. 
Ne használja a gépet szűrő nélkül, vagy 
sérült szűrővel, nehogy helyrehozhatatlan 
károkat okozzon a motorban.

A tisztítást minden 8-10 munkaórát 
követően kell elvégezni.

A szűrő tisztításához:
1. Oldja ki a nyelvet (37.A ábra) és 

távolítsa el a fedelet (37. B ábra).

2. Nyomja meg a levegőszűrő fém 
rögzítőjét kattanásig (38.A ábra). 

3. Távolítsa el a levegőszűrőt 
(38.B ábra), ütögesse meg a 
szennyeződés eltávolításához és 
tisztítsa meg egy puha ecsettel.

4. Ha a szűrő teljesen eltömődött, mossa 
le tiszta benzinnel. Ha sűrített levegőt 
alkalmaz, belülről kívülre irányítsa 
a levegőbefúvást (39. ábra).

5. Szerelje vissza a szűrőt (40.B ábra), 
húzza ki a fém rögzítőt (40.A ábra) 
kattanásig és a szűrő rögzüléséig.

6. Helyezze vissza a fedelet (41.A ábra), 
ügyeljen arra, hogy az összes része 
megfelelően illeszkedjen a henger 
fedő hornyaiba (41.B ábra). 

7. Akassza be a nyelvet először az alsó 
részt beillesztve, majd nyomja meg a 
felső részt kattanásig (41.C ábra).

 8.3 TENGELYKAPCSOLÓ HARANG

A márkakereskedővel ellenőriztesse 
havonta a tengelykapcsoló harangját 
körülvevő fém szalag épségét.
Ha deformálódott vagy kopott, 
cserélje ki a szalagot.

 8.4 LÁNCHÚZÓ FOGASKERÉK

A márkakereskedővel rendszeresen 
ellenőriztesse a fogaskerék állapotát, és 
cserélje ki, amikor a kopása meghaladja 
az elfogadható határértékeket.

 Ne helyezzen fel új láncot kopott 
fogaskerékre vagy fordítva.

 8.5 A GYERTYA ELLENŐRZÉSE 

A gyertyához (31.A ábra) a 
levegőszűrő fedelének (37.B ábra) 
leszerelésével férhet hozzá. 

Megfelelő időközönként vegye le és 
tisztítsa meg a gyertyát oly módon, 
hogy az esetleges lerakódásokat egy 
fém kefével eltávolítja (42.A ábra).
Ellenőrizze és állítsa be az elektródok 
közötti megfelelő távolságot (42.B ábra).
Szerelje vissza a gyertyát megfelelően 
rögzítve a készletben található kulccsal.
A gyertyát hasonló jellemzőkkel rendelkező 
újjal kell kicserélni, ha az elektródok 
kiégtek vagy a szigetelő károsodott, illetve 
minden 100 órás működést követően.
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 8.6 INDÍTÓZSINÓR 

Az indítózsinórt a rongálódás első jeleinél 
ki kell cseréltetni a márkakereskedővel.

 8.7 A FOGASLÁNC KARBANTARTÁSA

 Biztonsági és hatékonysági 
okokból nagyon fontos, hogy a 
vágóegységek élesek legyenek.

A lánc élezése akkor szükséges, amikor:
 – A fűrészpor a por állagához hasonlít.
 – Nagyobb erőkifejtés szükséges a vágáshoz.
 – A vágás nem egyenes vonalú.
 – Nő a vibrálás.
 – Nő az üzemanyag felhasználás.

 Ha a lánc nem elég éles, a visszaütés 
(kickback) kockázata megnő.

 FONTOS  Ajánlott az élezési műveletet 
egy szakosodott szervizközpontra bízni, 
mivel az megfelelő célszerszámokkal tudja 
az élezést elvégezni, melyek minimális 
anyageltávolítást, és egyenletes élezést 
biztosítanak valamennyi vágóélen.

 8.7.1 A lánc élezése 

A lánc élezését kerek keresztmetszetű, a lánc 
típusának megfelelő átmérővel rendelkező, e 
célt szolgáló reszelővel kell végezni (lásd "Lánc 
Karbantartási Táblázat", 14. fej.). A művelet a 
vágóélek sérülésének elkerülése érdekében 
jó kézügyességet, és tapasztalatot igényel.

A lánc élezése
1. Állítsa le a gépet (6.6. szakasz).
2. Oldja ki a láncféket (5.7. szak.).
3. Rögzítse erősen a vezetőlemezt a felszerelt 

lánccal egy megfelelő satuba (43.A ábra), 
ellenőrizze, hogy a lánc szabadon mozogjon.

4. Feszítse meg a láncot, ha esetleg 
ki van lazulva (6.1.3. szak.).

5. Illessze a reszelőt a fog üregébe 
állandó dőlésszöget biztosítva a vágóél 
profiljától függően (43.B ábra). Egy 
élező lemez alkalmazása megkönnyíti 
a reszelő vezetését (43.C ábra).

6. Csak néhány reszelő vonást végezzen 
kizárólag előrefelé, és ismételje meg 
a műveletet valamennyi vágóélen 
ugyanazon irányban (jobbra vagy balra).

7. Fordítsa meg a vezetőlemezt a 
satuban és ismételje meg a műveletet 
a fennmaradó vágóéleken.

8. Ellenőrizze, hogy a fog (43.D ábra) 
megfeleljen a "Lánc Karbantartási 
Táblázat" (14. fej.) megadott szinteknek, 
és szükség esetén reszelje le a többletet 
egy lapos reszelővel a profilt lekerekítve.

9. Az élezést követően távolítson el 
minden reszelési és por nyomot, majd 
olajfürdőben végezze el a lánc olajozását.

 8.7.2 A fogaslánc cseréje

A láncot ki kell cserélni, amikor:
 – a vágóél hossza 5 mm-re vagy annál 

kisebbre csökken (43.E ábra);
 – a láncszemek játéka a 

szegecseken túl nagy.
 – a vágási sebesség lassú és az élezés 

nem javít ezen. A lánc kopott.

 FONTOS  A lánc cseréjét követően a 
feszesség ellenőrzését gyakrabban kell 
elvégezni, a lánc beállítódása miatt.

 8.8 A VEZETŐLEMEZ KARBANTARTÁSA

 MEGJEGYZÉS  Valamennyi, a vezetőlemezt 
érintő munkaművelet sajátos szakértelmet 
igényel, a munka megfelelő kivitelezéséhez 
szükséges különleges szerszámokon 
túl. Biztonsági okokból ajánlatos mindig 
kapcsolatba lépni a márkakereskedővel.

A vezetőlemez aszimmetrikus kopásának 
elkerülése érdekében célszerű azt 
megfelelő időközönként megfordítani.

A vezetőlemez hatékonyságának megőrzéséhez:
1. zsírozza be az előtét fogaskerék 

(ha van) csapágyait megfelelő 
kenőpréssel (nem tartozék);

2. tisztítsa meg a vezetőlemez vájatát 
az erre szolgáló vakarókéssel (nem 
tartozéka a gépnek) (44.A ábra);

3. tisztítsa meg a kenőnyílásokat (44.B ábra);
4. egy lapos reszelővel (nem tartozék) távolítsa 

el a sorját a szélekről és a vezetők közötti 
esetleges szintkülönbségeket egyenlítse ki.

 8.8.1 A vezetőlemez cseréje

A vezetőlemezt ki kell cserélni, ha:
 – a vájat mélysége kisebb a láncszemek 

magasságánál (melyeknek soha 
nem szabad az aljára érniük);
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 – a vezető belső fala annyira el van 
kopva, hogy a láncot oldalra dönti.

 8.9 A MINIMÁLIS FORDULATSZÁM 
BEÁLLÍTÁSA

 Ha a vágóegység a motor minimális 
fordulatszámán mozog, lépjen kapcsolatba 
a márkakereskedővel a motor megfelelő 
beállítása céljából (8.11. szak.).

 8.10 A PORLASZTÓ SZABÁLYOZÁSA

A porlasztót a gyárban állították be úgy, hogy 
minden használati körülmény között a legjobb 
teljesítményt nyújtsa, a hatályos törvényeknek 
megfelelően minimális káros gáz kibocsátásával.

Nem kielégítő teljesítmény esetén forduljon 
a márkakereskedőhöz a karburálás 
és a motor ellenőrzése céljából.

A porlasztó szabályozása:

T = a minimális fordulatszám beállítása
L = keverék szabályozás kis sebesség
H = keverék szabályozás nagy sebesség

9. TÁROLÁS

 FONTOS  A tárolás során betartandó 
biztonsági előírásokat a 2.4. szakasz 
tartalmazza. Szigorúan tartsa be az 
előírásokat a súlyos kockázatok vagy 
veszélyek elkerülése érdekében.

Ha 2-3 hónapnál hosszabb időtartamon át 
nem használja a gépet, ajánlatos néhány 
tanácsot követni annak érdekében, hogy újra 
használatba vételkor elkerüljön esetleges 
nehézségeket, vagy a motor tartós károsodását.

Mielőtt a gépet eltenné:

1. Csavarja ki a két anyát a tengelykapcsoló 
karteren, szerelje le a kartert és vegye 
le a láncot és a vezetőlemezt.

2. Ürítse ki az olajtartályt, töltsön bele 
kb. 100-120 cc speciális tisztító 
folyadékot, majd zárja vissza a dugót.

3. Helyezze vissza a kartert a 
csavaranyák rögzítése nélkül.

4. Indítsa be a gépet és járassa a motort, 
amíg a tisztítószer teljesen el nem fogy.

5. Állítsa a motort alapjáratra, és járassa, 
míg a tankban és a porlasztóban 
levő üzemanyag el nem fogy.

6. Hagyja kihűlni a motort.

7. Vegye ki a gyertyát.
8. Öntsön a gyertya nyílásába egy kanál 

(friss) kétütemű motorokhoz való olajat.
9. Húzza meg néhányszor az indító markolatot, 

hogy az olajat eloszlassa a hengerben.
10. Szerelje vissza a gyertyát a dugattyúval a 

gyertya nyílásából látható felső holtpontra, 
amikor a dugattyú maximális löketén van.

11. Tisztítsa meg gondosan a gépet.
12. Ellenőrizze, hogy a gép nem károsodott-e. 

Szükség esetén forduljon a márkaszervizhez.
13. A gép tárolása:

 – száraz helyen
 – az időjárás viszontagságaitól védetten
 – megfelelően felszerelt 

vezetőlemez-védővel
 – gyermekektől elzárva.
 – ellenőrizze, hogy eltávolította-e 

a karbantartáshoz használt 
kulcsokat és szerszámokat.

A gép újra működésbe helyezésekor:
1. Távolítsa el a gyertyát.
2. Húzza meg néhányszor az indító markolatot 

a fölösleges olaj eltávolítása céljából.
3. Ellenőrizze a gyertyát (8.5. szak.).
4. Készítse elő a gépet (6. fej., 4.2. szak.).

10. A GÉP MOZGATÁSA 
ÉS SZÁLLÍTÁSA

A gép mozgatása és szállítása alatt:
 – Állítsa le a gépet (6.6. szakasz).
 – Várja meg, míg a lánc leáll. 
 – A gyertyasapkát távolítsa el a 

gyertyáról (31.A ábra).
 – Helyezze fel a vezetőlemez-védőt.
 – Fogja meg a gépet kizárólag 

a két markolatnál fogva, és a 
vezetőlemezt fordítsa a haladási 
iránnyal ellentétes irányba.

A gép járművel való szállítása során:
 – úgy helyezze el, hogy senki 

számára ne jelentsen veszélyt 
 – rögzítse erősen a szállító járműhöz 

kötelekkel vagy láncokkal, hogy ne 
borulhasson fel és ne károsodjon, 
illetve ne folyjon ki az üzemanyag.

11. SZERVIZSZOLGÁLAT ÉS JAVÍTÁS

Ebben a használati utasításban megtalálja a gép 
kezeléséhez és a felhasználó által elvégezhető 
helyes alapkarbantartásához szükséges összes 
útmutatást. A használati utasításban le nem írt 
összes beállítást és karbantartási műveletet a 
márkakereskedőnél vagy egy szakszervizben 
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kell elvégeztetni, ahol rendelkeznek a tökéletes 
munka elvégzéséhez szükséges szaktudással 
és felszereléssel, és nem változtatják meg a gép 
eredeti üzembiztonsági szintjét és állapotát.
Nem megfelelő műhelyekben, vagy nem 
szakember által végzett műveletek a 
jótállás bármely formájának elévülését 
és a gyártó mindennemű felelősség alóli 
mentesülését vonják maguk után.

• Kizárólag az engedéllyel rendelkező 
szervizek végezhetik a garanciális 
karbantartást és a javítást. 

• A márkaszervizek kizárólag eredeti 
cserealkatrészeket használnak. Az 
eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat 
kifejezetten gépeinkhez terveztük.

• A nem eredeti cserealkatrészeket 
és tartozékokat nem engedélyeztük, 
a nem eredeti cserealkatrészek és 
tartozékok alkalmazása következtében 
a jótállás érvényét veszti.

• Ajánlatos a gépet évente egyszer elvinni 
egy engedéllyel rendelkező szervizbe az 
általános felülvizsgálat, karbantartás és a 
biztonsági egységek ellenőrzése céljából.

12. A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESSÉGE

A jótállás minden gyártási- és anyaghibára 
vonatkozik. A felhasználó köteles 
szigorúan betartani a mellékelt 
dokumentációba foglalt utasításokat.
A jótállás nem vonatkozik az alábbi 
okok miatt keletkező károkra:
• A kísérő dokumentáció hiányos ismerete.
• Figyelmetlenség.
• Helytelen vagy nem megengedett 

használat és összeszerelés.
• Nem eredeti cserealkatrészek használata.
• Nem a gyártó által szállított vagy 

engedélyezett tartozékok használata.
A jótállás továbbá nem érvényes az alábbiakra:
• A fogyóeszközök - például 

vágóegységek, biztonsági csavarok - 
normál kopása, elhasználódása.

• Normál elhasználódás.

A vásárló a helyi törvények védelme alatt áll. A 
vásárló helyi törvények biztosította jogait a jelen 
jótállás semmilyen módos sem korlátozza.

13. KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT

Beavatkozás Gyakoriság Szakasz 

Első 
alkalommal 

A továbbiakban 
a következő 

gyakorisággal
GÉP
Az összes rögzítés ellenőrzése - Minden használat előtt 7.8
Biztonsági ellenőrzések / A 
vezérlések ellenőrzése

- Minden használat előtt 6.2

Láncleállító csap ellenőrzése - Minden használat előtt 7.7
A gép és a vezetőlemez 
kenőnyílásainak ellenőrzése

- Minden nap használat előtt 8.1

Általános tisztítás és ellenőrzés - Minden használat után 7.5
A lánc tisztítása - Minden használat után 7.6
A tengelykapcsoló harang belső 
csapágyának zsírozása

- 30 óránként 7.5 *

A tengelykapcsoló harang ellenőrzése - Havonta egyszer 8.3 *
A lánchúzó fogaskerék ellenőrzése - Havonta egyszer 8.4 *
A lánc karbantartása - - 8.7, 14
A vezetőlemez karbantartása - - 8.8

MOTOR
Üzemanyag szint ellenőrzése/utántöltés - Minden használat előtt 7.3.
Láncolaj utántöltése - Minden üzemanyag-töltéskor 7.4.
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Beavatkozás Gyakoriság Szakasz 

Első 
alkalommal 

A továbbiakban 
a következő 

gyakorisággal
Általános tisztítás és ellenőrzés - Minden használat után 7.5
A légszűrő tisztítása 8-10 óránként / minden 

szezon után
8.2

A gyertya tisztítása - 10 óránként / minden 
szezon után 

8.5

Gyertya cseréje - 100 óránként / minden 
szezon után

8.5

* Ezt a műveletet a márkakereskedő vagy a szakszerviz végezze el.

14. LÁNC KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT

Láncosztás Határoló fog szint (a) Reszelő átmérő (d)
a d

hüvelyk mm hüvelyk mm hüvelyk mm
3/8 Mini 9,32 0,018 0,45 5/32 4,0

0,325 8,25 0,026 0,65 3/16 4,8
3/8 9,32 0,026 0,65 13/64 5,2

0,404 10,26 0,031 0,80 7/32 5,6

 A táblázat különböző típusú láncok élesítési adatait tünteti fel anélkül, 
hogy az a hitelesítettől és a "Helyes vezetőlemez/lánc kombinációk" táblázatban 
felsorolt láncoktól eltérő láncok használatának lehetőségét jelentené.

15.  A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS
1. A motor nem 

indul el, vagy nem 
marad járatban

Az indítási eljárás nem megfelelő Kövesse az utasításokat (6.3. fejezet)
Szennyezett gyertya vagy 
az elektródok közötti 
távolság nem megfelelő

Ellenőrizze a gyertyát (8.5. szak.).

Légszűrő eltömődött Tisztítsa meg és/vagy cserélje 
ki a szűrőt (8.2. szakasz)

A fagyvédő szerkezet 
helytelenül van felszerelve 

Ellenőrizze a felszerelési 
pozíciót (6.1.4. szak.)

Porlasztási problémák Forduljon a márkaszervizhez.
2. A motor beindul, de 

kis teljesítménnyel 
működik

Légszűrő eltömődött Tisztítsa meg és/vagy cserélje 
ki a szűrőt (8.2. szakasz)

Porlasztási problémák Forduljon a márkaszervizhez.
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PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS
3. A motor 

szabálytalanul 
működik, vagy nincs 
elég teljesítménye 
terhelés esetén

Szennyezett gyertya vagy 
az elektródok közötti 
távolság nem megfelelő

Ellenőrizze a gyertyát (8.5. szak.).

Vezetőlemez és lánc 
rendellenességek

Ellenőrizze, hogy a lánc szabadon 
mozog-e és a vezetőlemez 
vezetői nem deformálódtak-e. 

Porlasztási problémák Forduljon a márkaszervizhez.
4. A motor túl füstös Az üzemanyag-keverék nem 

megfelelő összetétele
A keveréket az utasításoknak 
megfelelően készítse el (7.2. szak.)

Porlasztási problémák Forduljon a márkaszervizhez.
5. A motor túlfolyása Az indítókart többször 

egymás után megnyomták 
bekapcsolt szívató mellett,

Szerelje le a gyertyát (8.5. szak.) és 
húzza meg óvatosan az indító huzal 
markolatát (11.D ábra) a felesleges 
üzemanyag kiürítéséhez; ezután 
szárítsa meg a gyertya elektródjait és 
szerelje vissza a gyertyát a motorra.

6. Az olaj nem folyik ki Az olaj gyenge minőségű Hideg motornál ürítse ki a 
tartályt, tisztítsa ki a tartályt és 
a csöveket tisztító folyadékkal, 
és cserélje ki az olajat.

A kenőnyílások eltömődtek Tisztítsa meg (8.1. fej.)
7. A lánc mozog, 

amikor a motor 
minimális 
fordulatszámon jár

A porlasztás
hibás beállítása

Forduljon a márkaszervizhez.

8. A gép rendellenesen 
vibrál

Sérült vagy meglazult részek Állítsa le a gépet és bontsa a gyertya 
kábelének csatlakozását (31.A ábra).
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e 
rajta sérülések.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e 
meglazult részek, ha 
szükséges, rögzítse.
Az ellenőrzést, cserét vagy javítást 
szakszervizzel végeztesse el.

9. A géphez idegen 
test ütődött

Sérült vagy meglazult részek Állítsa le a gépet és bontsa a gyertya 
kábelének csatlakozását (31.A ábra).
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e 
rajta sérülések.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e 
meglazult részek, ha 
szükséges, rögzítse.
Az ellenőrzést, cserét vagy javítást 
szakszervizzel végeztesse el.

Amennyiben a fent leírt műveletek elvégzése után a problémák 
továbbra is fennállnak, forduljon a márkakereskedőhöz.
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16.   TARTOZÉKOK

A "Helyes vezetőlemez/lánc kombinációk" 
táblázat tartalmazza az összes lehetséges 
vezetőlemez-lánc kombináció listáját, a "" 
szimbólummal jelöltük azokat a tartozékokat, 
amelyek az egyes gépekhez alkalmazhatók. 
Ugyanez a táblázat tartalmazza az 
egyes gépekhez hitelesített láncok és 
vezetőlemezek jellemző adatait is. 

 Cseralkatrészként kizárólag a 
táblázatban szereplő vezetőlemezeket és 
láncokat használja. A nem jóváhagyott 
kombinációk alkalmazása súlyos személyi 
sérüléseket okozhat és károsíthatja a gépet.

 Mivel a vezetőlemez és lánc kiválasztása, 
felhelyezése és a különböző alkalmazási 
típusokhoz való használata teljes mértékben 
a felhasználó önálló döntése szerint történik, 
ezért a felhasználóra hárul a fentiekből 
származó mindennemű károk miatti 
felelősség. Amennyiben kétségei vannak 
vagy nem ismeri megfelelően az egyes 
vezetőlemezek és láncok speciális jellemzőit, 
forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy 
kerti munkákra szakosodott bolthoz.
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 f) Esame CE del tipo:      No. 16SHW0433-01
                                                                         
     
                                                                
• OND: 2000/14/EC, ANNEX V  

D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)                                                     
• EMCD: 2014/30/EU  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 11681-1:2011   EN ISO 14982:2009

SP 386 SP 426
g) Livello di potenza sonora misurato 111,5 110,3 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 115 114 dB(A) 
j) Potenza netta installata 1,6 1,9 kW 

 m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA   
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

          n) CastelfrancoV.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 

                                                                                                            
171516078_3 

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Scie à chaîne pour travaux forestiers 
abattage/tronçonnage/ébranchage d’arbres 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
j) Puissance nette installée 
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: Chainsaw for forest service 
 felling, bucking, delimbing trees 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Engine: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
j) Net power installed 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Kettensäge für die Forstarbeit 
fällen/schneiden/entasten von Bäumen 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
j) Installierte Nettoleistung 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Kettingzaag voor boswerken  
vellen/snijden/snoeien van bomen 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: accu 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
j) Netto geïnstalleerd vermogen 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Motosierra de cadena para trabajos 
forestales  tala/seccionamiento/poda de árboles 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
j) Potencia neta instalada 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara so Motosserra para trabalhos 
florestais 
abate/secionamento/desramação 
b a própria responsabilidade que a máquina:  
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
j) Potência líquida instalada 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Αλυσοπρίονο για δασικές εργασίες   
Κατάρριψη/κατατοµή/κοπή κλαδιών δέντρων
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
j) Καθαρή εγκαταστηµένη ισχύς
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Orman işleri için zincirli testere 
Ağaçların kesilip devrilmesi/parçalara 
bölünmesi/dallarının budanması 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
j) Kurulu net güç 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Моторна пила со
синџир за работа во шума
Соборување/сечење/кастрење на дрва
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
и) вибрации на рацете
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

EXAMPLE



doc_base r.9 – hh-cs-p_0 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ 
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società: STIGA SpA  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Motosega a catena per lavori forestali 
                                                                                           abbattimento / sezionamento / sramatura di alberi 

a)  Tipo / Modello Base SP 466, SP 526

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore a scoppio

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

• MD: 2006/42/EC  
               e) Ente Certificatore                      N°0905 – Intertek Deutschland GmbH 

                                                                 Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen - Germany 

 f) Esame CE del tipo:      No. 16SHW0499-01
                                                                         
     
                                                                
• OND: 2000/14/EC, ANNEX V  

D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)                                                     
• EMCD: 2014/30/EU  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 11681-1:2011   EN ISO 14982:2009

SP 466 SP 526
g) Livello di potenza sonora misurato 111,7 110,8 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 115 114 dB(A) 
j) Potenza netta installata 2,0 2,3 kW 

 m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA   
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

          n) CastelfrancoV.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 

                                                                                                            
171516080_3 

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Scie à chaîne pour travaux forestiers 
abattage/tronçonnage/ébranchage d’arbres 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
j) Puissance nette installée 
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: Chainsaw for forest service 
 felling, bucking, delimbing trees 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Engine: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
j) Net power installed 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Kettensäge für die Forstarbeit 
fällen/schneiden/entasten von Bäumen 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
j) Installierte Nettoleistung 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Kettingzaag voor boswerken  
vellen/snijden/snoeien van bomen 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: accu 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
j) Netto geïnstalleerd vermogen 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Motosierra de cadena para trabajos 
forestales  tala/seccionamiento/poda de árboles 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
j) Potencia neta instalada 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara so Motosserra para trabalhos 
florestais 
abate/secionamento/desramação 
b a própria responsabilidade que a máquina:  
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
j) Potência líquida instalada 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Αλυσοπρίονο για δασικές εργασίες   
Κατάρριψη/κατατοµή/κοπή κλαδιών δέντρων
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
j) Καθαρή εγκαταστηµένη ισχύς
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Orman işleri için zincirli testere 
Ağaçların kesilip devrilmesi/parçalara 
bölünmesi/dallarının budanması 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
j) Kurulu net güç 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Моторна пила со
синџир за работа во шума
Соборување/сечење/кастрење на дрва
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
и) вибрации на рацете
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

EXAMPLE



doc_base r.9 – hh-cs-p_0 

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: 
Kjedesag for vanlig skogbruk 
Nedfelling/kutt/kvisting av trær 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrenningsmotor 
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
g) Målt lydeffektnivå 
h) Garantert lydeffektnivå 
j) Installert nettoeffekt 
m) Person som har fullmakt til å utferdige 
teknisk dokumentasjon:    
n) Sted og dato                             

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 

EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen : 
Kedjesåg för skogsarbete 
Fällning/kapning/grenklippning av träd 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor: förbränningsmotor 
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
g) Uppmätt ljudeffektnivå 
h) Garanterad ljudeffektnivå 
j) Installerad nettoeffekt 
m) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
n) Ort och datum                             

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: 
Kædesav til skovarbejde 
Fældning af træer/udskæring af 
stykker/opskæring af grene 
a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrændingsmotor 
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
g) Målt lydeffektniveau 
h) Garanteret lydeffektniveau 
j) Installeret nettoeffekt 
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
n) Sted og dato                             

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Moottorisaha metsänhoitoon  
Puiden kaataminen/pilkkominen/karsinta 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori : räjähdysmoottori 
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
g) Mitattu äänitehotaso 
h) Taattu äänitehotaso 
j) Asennettu nettoteho 
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
n) Paikka ja päivämäärä                            

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Řetězová motorová pila pro lesnické práce 
Kácení/rozřezávání/odvětvování stromů
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor: spalovací motor   
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
g) Naměřená úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
j) Čistý instalovaný výkon 
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
n) Místo a Datum                             

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Pilarka łańcuchowa do prac leśnych 
Ścinanie, obalanie/przerzynanie/okrzesywanie 
drzew 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym 
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej 
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
j) Moc zainstalowana netto 
m) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
n) Miejscowość i data                             

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 

EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Erdészeti motoros 
láncfűrész 
Fák kidöntése/darabolása/gallyazása 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor: robbanómotor 
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
g) Mért zajteljesítmény szint 
h) Garantált zajteljesítmény szint 
j) Nettó beépített teljesítmény 
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
n) Helye és ideje                             

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Цепная пила
для лесохозяйственных работ
Валка/разделка/обрезка ветвей деревьев
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт
d) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:  
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
j) Чистая установленная мощность
оператора
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:    
n) Место и дата                             

HR (Prijevod originalnih uputa) 

EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Motorna lančana pila za šumarstvo 
Obaranje/prerezivanje/obrezivanje stabala 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem 
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
g) Izmjerena razina zvučne snage 
h) Zajamčena razina zvučne snage 
j) Neto instalirana snaga 
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
n) Mjesto i datum                             

SL (Prevod izvirnih navodil) 

ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Verižna žaga za gozdna dela, 
Podiranje/rezanje/odstranjevanje vej 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem 
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
g) Izmerjen nivo zvočne moči 
h) Zagotovljen nivo zvočne moči 
j) Neto instalirana moč
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
n) Kraj in datum                             

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Lančana motorna pila za šumarstvo 
Obaranje i sječa drveća/rezanje grana 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem 
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmjereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
j) Neto instalisana snaga 
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
n) Mjesto i datum                             

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 
Reťazová motorová píla pre lesnícke práce, 
Stínanie/rozrezávanie/odvetvovanie stromov 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor: spaľovací motor 
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
g) Nameraná úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
j) Čistý inštalovaný výkon 
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
n) Miesto a Dátum                             

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Ferăstrău cu lanţ pentru lucrări forestiere 
Doborâre/secţionare/tăierea ramurilor de copaci 
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor: motor cu combustie 
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
g) Nivel de putere sonoră măsurat 
h) Nivel de putere sonoră garantat 
j) Putere netă instalată
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
n) Locul şi Data                             

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: 
Grandininis pjūklas miško darbamsMedžių
kirtimas/pjaustymas/genėjimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis: vidaus degimo variklis 
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
g) Išmatuotas garso galios lygis 
h) Užtikrinamas garso galios lygis 
j) Instaliuota naudingoji galia 
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:    
n) Vieta ir Data                             

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Grandininis pjūklas miško darbams 
Koku gāšana/zāģēšana/atzarošana 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors: iekšdedzes motors 
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
j) Uzstādītā neto jauda 
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
n) Vieta un datums                             

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Lančana motorna testera za šumarstvo 
Obaranje i seča drveća/rezanje grana 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem 
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja..................... 
j) Neto instalisana snaga 
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
n) Mesto i datum                             

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А) 
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Моторен верижен трион за горки
работи,  
Сеч/нарязване на трупи/окастряне клоните на
дървета
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: мотор с вътрешно горене
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:  
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
к) Нетна инсталирана мощност
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:    
р) Място и дата

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: Kettsaag 
metsatöödeks 
Puude langetamine/järkamine/laasimine 

a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor: Sisepõlemismootor 
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
g) Mõõdetud helivõimsuse tase 
h) Garanteeritud helivõimsuse tase 
j) Installeeritud netovõimsus 
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
n) Koht ja Kuupäev 

doc_base r.9 – hh-cs-p_0 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ 
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società: STIGA SpA  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Motosega a catena per lavori forestali 
                                                                                           abbattimento / sezionamento / sramatura di alberi 

a)  Tipo / Modello Base SP 386, SP 426

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore a scoppio

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

• MD: 2006/42/EC  
               e) Ente Certificatore                      N°0905 – Intertek Deutschland GmbH 

                                                                 Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen - Germany 

 f) Esame CE del tipo:      No. 16SHW0433-01
                                                                         
     
                                                                
• OND: 2000/14/EC, ANNEX V  

D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)                                                     
• EMCD: 2014/30/EU  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 11681-1:2011   EN ISO 14982:2009

SP 386 SP 426
g) Livello di potenza sonora misurato 111,5 110,3 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 115 114 dB(A) 
j) Potenza netta installata 1,6 1,9 kW 

 m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA   
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

          n) CastelfrancoV.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 

                                                                                                            
171516078_3 

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Scie à chaîne pour travaux forestiers 
abattage/tronçonnage/ébranchage d’arbres 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
j) Puissance nette installée 
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: Chainsaw for forest service 
 felling, bucking, delimbing trees 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Engine: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
j) Net power installed 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Kettensäge für die Forstarbeit 
fällen/schneiden/entasten von Bäumen 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
j) Installierte Nettoleistung 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: 
Kettingzaag voor boswerken  
vellen/snijden/snoeien van bomen 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: accu 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
j) Netto geïnstalleerd vermogen 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Motosierra de cadena para trabajos 
forestales  tala/seccionamiento/poda de árboles 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
j) Potencia neta instalada 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara so Motosserra para trabalhos 
florestais 
abate/secionamento/desramação 
b a própria responsabilidade que a máquina:  
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
j) Potência líquida instalada 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Αλυσοπρίονο για δασικές εργασίες   
Κατάρριψη/κατατοµή/κοπή κλαδιών δέντρων
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
j) Καθαρή εγκαταστηµένη ισχύς
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Orman işleri için zincirli testere 
Ağaçların kesilip devrilmesi/parçalara 
bölünmesi/dallarının budanması 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
j) Kurulu net güç 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Моторна пила со
синџир за работа во шума
Соборување/сечење/кастрење на дрва
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
и) вибрации на рацете
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

doc_base r.9 – hh-cs-p_0 

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: 
Kjedesag for vanlig skogbruk 
Nedfelling/kutt/kvisting av trær 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrenningsmotor 
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
g) Målt lydeffektnivå 
h) Garantert lydeffektnivå 
j) Installert nettoeffekt 
m) Person som har fullmakt til å utferdige 
teknisk dokumentasjon:    
n) Sted og dato                             

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 

EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen : 
Kedjesåg för skogsarbete 
Fällning/kapning/grenklippning av träd 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor: förbränningsmotor 
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
g) Uppmätt ljudeffektnivå 
h) Garanterad ljudeffektnivå 
j) Installerad nettoeffekt 
m) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
n) Ort och datum                             

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: 
Kædesav til skovarbejde 
Fældning af træer/udskæring af 
stykker/opskæring af grene 
a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrændingsmotor 
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
g) Målt lydeffektniveau 
h) Garanteret lydeffektniveau 
j) Installeret nettoeffekt 
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
n) Sted og dato                             

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Moottorisaha metsänhoitoon  
Puiden kaataminen/pilkkominen/karsinta 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori : räjähdysmoottori 
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
g) Mitattu äänitehotaso 
h) Taattu äänitehotaso 
j) Asennettu nettoteho 
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
n) Paikka ja päivämäärä                            

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Řetězová motorová pila pro lesnické práce 
Kácení/rozřezávání/odvětvování stromů
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor: spalovací motor   
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
g) Naměřená úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
j) Čistý instalovaný výkon 
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
n) Místo a Datum                             

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Pilarka łańcuchowa do prac leśnych 
Ścinanie, obalanie/przerzynanie/okrzesywanie 
drzew 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym 
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej 
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
j) Moc zainstalowana netto 
m) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
n) Miejscowość i data                             

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 

EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Erdészeti motoros 
láncfűrész 
Fák kidöntése/darabolása/gallyazása 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor: robbanómotor 
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
g) Mért zajteljesítmény szint 
h) Garantált zajteljesítmény szint 
j) Nettó beépített teljesítmény 
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
n) Helye és ideje                             

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Цепная пила
для лесохозяйственных работ
Валка/разделка/обрезка ветвей деревьев
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт
d) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:  
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
j) Чистая установленная мощность
оператора
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:    
n) Место и дата                             

HR (Prijevod originalnih uputa) 

EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Motorna lančana pila za šumarstvo 
Obaranje/prerezivanje/obrezivanje stabala 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem 
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
g) Izmjerena razina zvučne snage 
h) Zajamčena razina zvučne snage 
j) Neto instalirana snaga 
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
n) Mjesto i datum                             

SL (Prevod izvirnih navodil) 

ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Verižna žaga za gozdna dela, 
Podiranje/rezanje/odstranjevanje vej 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem 
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
g) Izmerjen nivo zvočne moči 
h) Zagotovljen nivo zvočne moči 
j) Neto instalirana moč
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
n) Kraj in datum                             

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Lančana motorna pila za šumarstvo 
Obaranje i sječa drveća/rezanje grana 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem 
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmjereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
j) Neto instalisana snaga 
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
n) Mjesto i datum                             

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 
Reťazová motorová píla pre lesnícke práce, 
Stínanie/rozrezávanie/odvetvovanie stromov 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor: spaľovací motor 
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
g) Nameraná úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
j) Čistý inštalovaný výkon 
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
n) Miesto a Dátum                             

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Ferăstrău cu lanţ pentru lucrări forestiere 
Doborâre/secţionare/tăierea ramurilor de copaci 
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor: motor cu combustie 
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
g) Nivel de putere sonoră măsurat 
h) Nivel de putere sonoră garantat 
j) Putere netă instalată
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
n) Locul şi Data                             

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: 
Grandininis pjūklas miško darbamsMedžių
kirtimas/pjaustymas/genėjimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis: vidaus degimo variklis 
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
g) Išmatuotas garso galios lygis 
h) Užtikrinamas garso galios lygis 
j) Instaliuota naudingoji galia 
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:    
n) Vieta ir Data                             

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Grandininis pjūklas miško darbams 
Koku gāšana/zāģēšana/atzarošana 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors: iekšdedzes motors 
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
j) Uzstādītā neto jauda 
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
n) Vieta un datums                             

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Lančana motorna testera za šumarstvo 
Obaranje i seča drveća/rezanje grana 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem 
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja..................... 
j) Neto instalisana snaga 
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
n) Mesto i datum                             

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А) 
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Моторен верижен трион за горки
работи,  
Сеч/нарязване на трупи/окастряне клоните на
дървета
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: мотор с вътрешно горене
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:  
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
к) Нетна инсталирана мощност
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:    
р) Място и дата

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: Kettsaag 
metsatöödeks 
Puude langetamine/järkamine/laasimine 

a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor: Sisepõlemismootor 
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
g) Mõõdetud helivõimsuse tase 
h) Garanteeritud helivõimsuse tase 
j) Installeeritud netovõimsus 
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
n) Koht ja Kuupäev 
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