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SUOMALAINEN - 1

Esimerkkietiketti

MERKKIEN SELITYS: 

1) Taattu äänitehotaso direktiivin 2000/14/EC mukaisesti 

2) Valmistajan nimi ja osoite 

3) Valmistusvuosi (kaksi viimeistä numeroa; esim. 03=2003) 

4) Tuotteen koodi 

5) Sarjanumero 

6) Malli/tyyppi 

7) CE-merkintä vaatimustenmukaisuudesta 

1. SYLINTERIN KANSI  

2. ETUKÄDENSIJA 

3. KETJUJARRU TAKAPOTKUSUOJALLA 

4. KÄYNNISTYS 

5. KETJUÖLJYN SÄILIÖ 

6. KÄYNNISTYSKAHVA 

7. SÄÄTÖRUUVIT, KAASUTIN 

8. RIKASTIN / CHOKE 

9. TAKAKÄDENSIJA 

10. MOOTTORIN PYSÄYTIN 

11. POLTTOAINESÄILIÖ 

12. ÄÄNENVAIMENNIN 

13. KETJU 

14. TERÄLEVY 

15. KUORITUKI 

16. KETJUSIEPPO 

17. KYTKINKOTELON SUOJUS 

18. KAASULIIPASIN 

19. KAASULIIPASIMEN VARMISTIN 

20. KETJUN KIRISTYSRUUVI 

21. TERÄN KULJETUSSUOJUS 

22. OIKEAN KÄDEN RYSTYSUOJUS 

23. AVAIN 

24. OPASKIRJA 

25. PAINEENALENNUSVENTTIILI

A. Yleiskuvaus



SUOMALAINEN - 2

VAROITUS! 

Käyttäkää laitetta asianmukaisella tavalla onnettomuuksien

välttämiseksi.

Noudattakaa varoituksia ja ohjeita, jotta voitte käyttää tätä tuotetta

kohtuullisen turvallisesti ja tehokkaasti. Käyttäjän tulee huolehtia

siitä, että tämän tuotteen mukana tulleen oppaan varoituksia ja ohjeita

noudatetaan.

Turvallisuusvarotoimet

Tunnuksien merkitys

Lue opas huolellisesti

Suojavarustus:

Hyväksytyt kypärä, kuulosuojaimet 

ja suojalasit tai kasvosuojain

Hyväksytyt hansikkaat

Hyväksytyt turvasaappaat

Ketjujarru pois päältä, päällä 

Älkää tupakoiko käytön tai 

polttoaineen lisäyksen aikana

Varoitus

Bensiini/öljyseos

Käytä konetta aina kahdella kädellä

Takapotkuvaara

Rikastin / choke

Tarkistus ja/tai huolto tulee suorittaa 

moottori sammutettuna 

pysäytysnappula STOP-asennossa

Oikeassa suunnassa ketjun lenkkien

suhteen

Pysäytys

Ketjuöljy
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B. Yleiset turvallisuusmääräykset

1. Älkää käyttäkö tätä konetta, jos olette väsynyt, lääkkeiden,

alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen tai muuten

psykofyysisesti sellaisessa tilassa, joka voi aiheuttaa

näkö- ja huomiokyvyn heikkenemistä sekä huonontaa

kykyänne käyttää potentiaalisesti vaarallista konetta jne. 

2. Käyttäkää aina hyväksyttyjä suojavarusteita ja -vaatteita: 

• leikkautumissuojattuja vartalonmukaisia vaatteita;

• leikkautumissuojattuja, teräskärkisiä ja pitäväpohjaisia

turvasaappaita;

• leikkautumissuojattuja työskentelyhansikkaita;

• suojalaseja tai naamasuojusta;

• kuulosuojaimia;

• tyyppihyväksyttyä suojakypärää suojautuaksenne

putoavia esineitä tai puiden ulkonemia vastaan.

3. Älkää käyttäkö kaulaliinoja, ketjuja tai muita esineitä, jotka

voivat jäädä kiinni koneeseen tai joutua ketjun kuljetettavaksi.

4. Moottorisahaa tulee käyttää ainoastaan aikuisten asian-

mukaisesti opastettujen henkilöiden.

5. Lainatkaa konetta ainoastaan asiantunteville henkilöille,

jotka osaavat käyttää konetta oikein. Toimittakaa aina

koneen mukana tämä opaskirja ja varmistakaa, että se

luetaan ja ymmärretään kokonaisuudessaan.

6. Moottorisahan tai muiden työvälineiden pitkäaikainen

käyttö altistaa käyttäjän tärinälle, joka voi aiheuttaa

“valkosormisuutta” (Raynayd´s phenomenon). Tämä voi

vähentää käsien herkkyyttä havaita eri lämpötiloja ja

aiheuttaa yleistä turtuneisuutta. Käyttäjän tulisi ajoittain

tarkistaa huolellisesti käsien ja sormien tila, jos tuotetta

käytetään jatkuvasti tai säännöllisesti. Mikäli ilmaantuu

yksikin oireista, ottakaa välittömästi yhteyttä lääkäriin. 

7. Parhaan mahdollisen turvallisuuden ja tuotteen pitkän

käyttöiän turvaamiseksi, käyttäkää ainoastaan alku-

peräisiä lisälaitteita ja varaosia. Suositellaan, että moot-

torisaha tarkistutetaan säännöllisesti ja, mikäli tarpeen,

korjautetaan kääntyen aina valtuutetun huoltoliikkeenne

puoleen (katsokaa huoltoa käsittelevää kappaletta).

8. Pitäkää henkilöt ja eläimet kaukana työskentelypaikalta,

vähintään 10 metrin tai 2 kertaa kaadettavan rungon

etäisyydellä. Mikäli tarpeen käyttäkää varoitusmerkkejä

pitääksenne mahdollisesti paikallaolevat henkilöt turval-

lisuusetäisyydellä. Tarkistakaa, että työskentelyalue on

puhdas ja esteistä vapaa. Tarkistakaa työskentelyalueella

mahdollisesti sijaitsevat vaaran aiheuttajat kuten: tiet,

polut, sähköjohdot, vaarallisessa paikassa olevat puut jne

9. Kiinnittäkää aina huomiota lähiympäristöönne ja olkaa

varovainen vaarojen suhteen, joita ei ehkä havaita

koneen aiheuttaman melun vuoksi.

10. Älkää koskaan käyttäkö moottorisahaa olkatason

yläpuolella.

11. Työskentelyn aikana pitäkää lujasti kiinni moottorisahasta

ja aina molemmilla käsillä. Oikealla kädellä tulee ottaa

kiinni takakädensijasta ja vasemmalla kädellä etukäden-

sijasta. Työskennelkää aina jalat vakaassa asennossa.

12. Varmistakaa, että osaatte pysäyttää moottorin tarvittaessa.

13. Älkää työskennelkö puuhun kiiveten, jos ette ole erityis-

esti valmennettu ja varustettu (hihnat, köydet, turvak-

oukut, jne) tämän tyyppiseen työskentelyyn. 

14. Älkää koskaan käyttäkö puutteellista, viallista tai väärin

asennettua moottorisahaa.

15. Älkää koskaan käyttäkö moottorisahaa, johon on tehty

sellaisia muutoksia, että se ei enää vastaa alkuperäisiä

teknisiä tietoja. 

16. Pakokaasupäästöt ovat myrkyllisiä. Käyttäkää moot-

torisahaa ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Älkää

käyttäkö moottorisahaa suljetuissa tiloissa tai

ympäristössä, jossa on räjähdys- tai palovaara.

17. Älkää koskaan kuljettako moottorisahaa käynnissä. Myös

lyhyiden kuljetusmatkojen ajaksi suojatkaa ketju asian-

mukaisella suojuksella (ketjun kuljetussuojus) ja kuljet-

takaa moottorisahaa terälevy taaksepäin. Jos moottorisa-

haa kuljetetaan moottoriajoneuvolla, tulee se asettaa

vakaaseen asentoon, jotta vältetään sen kumoutuminen

ja samalla polttoainevuodot.

18. Älkää koskaan koskettako ketjua, jos moottori on käyn-

nissä, ja vaikka moottori on sammutettu, olkaa riittävän

varovainen, koska moottorisahan ketjun hampaat voivat

aiheuttaa haavoja.

19. Pitäkää kädensijat puhtaina ja kuivina. 

20. Älkää käyttäkö moottorisahaa, jos ketjun pysäytyslaite

(ketjujarru) on viallinen. Älkää koskeko ketjuun, vaikka se

on pysähdyksissä, kun moottori on toiminnassa.

21. Varmistakaa, että kuuloetäisyydellä on joku, joka voi aut-

taa teitä onnettomuustapauksessa. Lisäksi suositellaan,

että etäisillä alueilla työskenneltäessä kuljetetaan ensia-

pulaukkua mukana ja varmistetaan, että joku tuntee

työskentelyalueen sijainnin.

22. Kun työskentelette, pitäkää aina vaahtosammutin lähi-

etäisyydellä, jotta voitte sammuttaa mahdollisen tulipalon

alun.

23. Älkää työskennelkö huonoissa sääoloissa (sade, tuuli,

sumu, jne). Huonossa säässä työskentely on usein rasit-

tavaa ja aiheuttaa vaaratilanteita kuten esimerkiksi

työskentely liukkaalla maaperällä. Voimakkaat tuulet

voivat muuttaa puun kaatumissuuntaa aiheuttaen

vahinkoja henkilöille tai esineille.

24. Älkää jättäkö koskaan moottoria käyntiin, kun kone ei ole

valvonnan alainen.

25. Äänenvaimennin on erittäin kuuma myös moottorin sam-

muttamisen jälkeen; älkää koskeko äänenvaimentimeen,

jos se on vielä kuuma. 

26. Säilyttäkää huolella tämä opaskirja ja tutustukaa siihen

ennen jokaista käyttökertaa.

VAROITUS! Moottorisaha on tarkoitettu ainoastaan puun sahaamiseen.

Moottoriyksikkö on suunniteltu ainoastaan käytettäväksi suositeltujen

leikkuuvälineiden kanssa.

VAROITUS! Moottorisaha voi olla vaarallinen. Laitteen sopimaton käyttö voi

aiheuttaa myös kuolemaan johtavia vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Ennen koneen käyttöä lukekaa huolellisesti kokonaisuudessaan käyttöohjeet ja

varmistakaa, että olette ymmärtänyt niiden sisällön täydellisesti.
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Moottorisahanne on varustettu seuraavilla turvalaitteilla:

C1. KETJUJARRU TAKAPOTKUSUOJALLA 

VAROITUS! Moottorisahanne on varustettu

ketjun turvajarrulla, joka on suunniteltu ketjun

lukitsemiseksi takapotkutapauksessa muuta-

massa sekunnin murto-osassa. Vaikka tämän

hyödyllisen turvalaitteen olemassaolo on

perustavaa laatua turvalliselle käytölle, tulee

tämän oppaan kaikkia turvaohjeita noudattaa

huolellisesti. Takapotkujen estämiseksi ja

vähentämiseksi pitäkää moottorisahasta kiinni

aina lujasti kahdella kädellä. 

Mikä on takapotku?

1. Takapotku on voimakas liike, joka sinkoaa terälevyn käyt-

täjää kohti, kun tämä kohtaa esineen kärjen yläosalla,

takapotkun “riskialueella”. Kyseisen liikkeen takia voitte

menettää koneen hallinnan. 

2. Takapotku tapahtuu aina terän leikkuupinnan mukaisesti.

Yleensä takapotku tapahtuu terän kärkiosalla ylöspäin

sahattaessa, mutta se voi tapahtua myös muissa tilanteis-

sa johtuen moottorisahan asennosta sahauksen aikana.

3. Takapotku tapahtuu, kun terälevyn “riskialue” osuu

johonkin esineeseen.

VAROITUS! Työskennelkää varoen ja tehkää

siten, että “takapotkun riskialue” ei osu mil-

loinkaan mihinkään esineeseen. 

Päivittäin tulee tarkistaa, että ketjujarru toimii virheet-

tömästi:

4. Ketjujarru (A) otetaan pois, kun jarrun vipu (B) on taakse

vedettynä ja lukittuna (Ketju liikkuu). 

5. Ketjujarru (A) on päällä, kun jarrun vipu (B) on eteenpäin

työnnettynä (ketju on lukkiutunut). Liike itse asiassa laittaa

päälle jousilaitteen, joka käsittelee jarrun hihnaa (C) työn-

täen sen lukitsemaan ketjun vetojärjestelmän (D).

VAROITUS! Jos jarrun päälle laittamiseksi ja

pois ottamiseksi tarvitaan liian paljon voimaa

tai vipua ei saada laitettua 2 asentoonsa,

ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ KONETTA MISSÄÄN

TAPAUKSESSA! vaan viekää se välittömästi

valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Suorittakaa aina jarrun tehokkuuskoe ennen koneen käyttöä.

(Katsokaa kuvattua menettelytapaa kappaleesta, jossa

käsitellään huoltoa)

Ketjujarru vähentää onnettomuusriskiä, mutta vain käyttäjän

tarkkuus voi välttää ne.

Takapotkusuoja ei palvele ainoastaan ketjujarrun päälle lait-

tamiseksi: se minimoi myös riskin, että käsi joutuu kosketuk-

siin ketjun kanssa, mikäli menetetään ote kädensijasta.

Takapotku voi tapahtua, jos terälevyn kärkiosa joutuu koske-

tuksiin puun tai muun kiinteän esineen kanssa. Välttäkää

siten sahaamisen aloittamista kyseisellä ketjun osalla.

VAROITUS! Ketjujarru ei takaa täydellistä suo-

jaa, jos konetta käytetään huolimattomasti ja

ilman välttämättömiä huoltotoimenpiteitä.

VAROITUS! Älkää aukaisko tai käsitelkö ketju-

jarrumekanismia. Sen toimiessa huonosti tai

mikäli tulee vaihtaa jokin sen osa, kääntykää

aina valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.  

Ketjujarru menee päälle automaattisesti inertian johdosta, jos

tapahtuu voimakas takapotku.

Vähemmän voimakkaiden liikkeiden tapauksessa ketjujarrua

käsitellään vasemmalla kädellä. Lisäksi se voidaan laittaa

päälle käsin työntäen eteenpäin jarrun vipua.

Jos ketjujarru on lauennut, ennen työskentelyn aloittamista

tulee se ladata uudelleen vieden takapotkusuojus taaksepäin

etukädensijaa kohden.

VAROITUS! Kytkekää jarru irti ennen jokaista

käynnistystä, jotta vältätte sen rikkoutuminen. 

Käyttäkää ketjujarrua pysäköintijarruna jokaisen siirtymisen

aikana.

C2. KAASULIIPASIMEN VARMISTIN

Kaasuliipasimen varmistin estää tahattomat kaasutukset. Kun

kaasuliipasimen varmistinta (A) painetaan kädensijassa

(samalla kun pidetään kiinni moottorisahasta) kaasuliipasin

(B) vapautuu. Irrotettaessa ote kädensijasta, kaasuliipasin ja

sen varmistin lukkiutuvat niiden lepoasentoon. Tämä mekanis-

mi toimii kahden erillisen palautusjousen avulla. Tässä asen-

nossa moottori pyörii vähimmäiskierrosnopeudella.

VAROITUS! Älkää koskaan käyttäkö moot-

torisahaa kaasuliipasimen varmistin teipillä tai

muulla tavalla ala-asentoon lukittuna.  

C3. KETJUSIEPPO 

Tämä kone on varustettu ketjun pysäytyslaitteella, joka sijait-

see vetopyörän alla. Mekanismi on suunniteltu pysäyttämään

ketjun liike taaksepäin, mikäli se rikkoutuu tai irtoaa terälevys-

tä. Nämä tilanteet voidaan välttää kiristämällä ketju oikein

(katso kappaletta “D. Terälevyn ja ketjun asennus”).

Suorittakaa aina terälevyn ja ketjun huolto oikein (katsokaa

kappaletta “Huolto”).

VAROITUS! Älkää koskaan käyttäkö moot-

torisahaa ilman ketjusieppoa.  

C. Turvalaitteet

VAROITUS!  Älkää käyttäkö koskaan moottorisahaa, jos turvalaitteet ovat puut-

teellisia tai vaurioituneet. Noudattakaa tarkistus-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita. 
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C4. OIKEAN KÄDEN RYSTYSUOJUS

Sen lisäksi, että rystysuojus suojaa kättä ketjun rikkoutu-

misen tai irtoamisen tapauksessa, se myös varmistaa otetta

takakädensijasta oksaisissa tai risukkoisissa paikoissa. 

C5. TÄRINÄN VAIMENTAMINEN

Moottorisaha on varustettu tärinänvaimennusjärjestelmällä,

joka vaimentaa moottorisahan käytön aikana syntyvää tärinää.

Tärinänvaimennusjärjestelmä vähentää tärinän siirtymistä

moottoriryhmän/leikkausryhmän sekä kädensijojen välillä.

Moottorisahan runko ja leikkuuryhmä on eristetty kädensi-

joista vaimentavien elementtien avulla.

C6. MOOTTORIN PYSÄYTIN

Moottorin pysäytin sammuttaa moottorin. Varmistakaa, että

kykenette sammuttamaan moottorin kaikissa tilanteissa.

1. Tarkistakaa, että ketjujarru ei ole päällä vetäen

takapotkusuojaa taaksepäin kohti takakädensijaa.

2. Ruuvatkaa irti kytkinkotelon suojuksen mutterit ja pois-

takaa itse suojus (ketjujarru). Asentakaa terälevy kiinni-

tystapeille työntäen sitä  mahdollisimman paljon taak-

sepäin kytkinkelloa kohden. 

3. Asettakaa ketju kytkinkellon päälle ja antakaa sen kulkea

terälevyn urassa aloittaen yläpuolelta.

Tarkistakaa, että hampaiden leikkauspinta osoittaa eteen-

päin terälevyn yläpuolella. 

4. Ketjun kireys säädetään ruuvin (A) ja tapin (B) avulla. Kun

asennetaan terälevy, on erittäin tärkeää, että säätöruuvissa

oleva tappi on yhdenmukainen terälevyn aukon (C) kanssa.

Ruuvia kierrettäessä, säätötappi liikkuu aukkoa myöten.

Tutustukaa tähän säätöön ennen terälevyn asentamista.

5. Asentakaa takaisin kytkinkotelon suojus (ketjujarru) ja tark-

istakaa ketjun kireydensäätölaitteen sijaintipaikka

terälevyllä. Sijoittakaa kuorituki asiaankuuluvaan istukkaan

kytkinkotelon suojuksella, 2 kiinnitystapin mukaisesti kuten

osoitettu kuvassa, 

Tarkistakaa, että teräketjun vetohampaat saavat otteen

moottoroidusta vetopyörästä ja että ketju on oikein sijoitet-

tu terälevyn uraan. Kiristäkää sormin terälevyn kiinnitys-

mutterit.

6. Kiristäkää ketju asianmukaisella ruuvilla ja yhdis-

telmäavaimella myötäpäivään kiertäen.

7. Nostakaa samanaikaisesti terälevyn kärkeä. Kireys on sopi-

va, kun ketju jää terälevyn ympärillä olevaan uraan. Lisäksi

ketjun tulee liikkua kuljetettaessa sitä kevyesti sormin.

Kiinnittäkää pohjaan asti kaksi mutteria nostaen terälevyn

kärkeä. Käyttäkää aina yhdistelmäavainta ketjun asen-

tamiseen ja kiristämiseen.

Tarkistakaa usein uuden ketjun kireys sisäänajon päät-

tymiseen saakka. Oikein kiristetty teräketju merkitsee parem-

paa sahaustulosta ja pidempää kestoikää.

Ketjun pituus lisääntyy sitä käytettäessä. Tarkistakaa usein

ketjun kireys, parasta tarkistaa se jokaisen polttoainelisäyk-

sen yhteydessä.

D. Terälevyn ja ketjun asentaminen

VAROITUS! Älkää koskaan käynnistäkö moottorisahaa ennen kuin olette asenta-

nut tai säätänyt teräketjun. Käyttäkää suojahansikkaita ketjua asennettaessa tai

säädettäessä.

VAROITUS! Muistakaa aina asentaa kuorituki, joka on välttämätön kaatotoimen-

piteissä

VAROITUS! Liian löysä ketju irtoaa helposti ja on siten vaaratekijä, joka voi

aiheuttaa vakavia tai jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia.

E. Moottorin polttoaine ja ketjuöljy 

VAROITUS! Moottorisaha on varustettu kaksitahtimoottorilla. Käyttäkää ainoa-

staan öljy/bensiiniseosta. Älkää käyttäkö muun tyyppistä kuin tämän oppaan suo-

sittelemaa polttoainetta. Kaikkien toimenpiteiden aikana, joiden kuluessa joudu-

taan tekemisiin polttoaineen kanssa, on ehdottomasti kielletty tupakoimasta!

Kaikki huolto-, asennus-, purku- ja täyttötoimenpiteet tulee suorittaa kone asetet-

tuna tasaiselle ja kiinteälle tasolle vakaaseen asentoon siten, että kone ei voi kaa-

tua, moottori sammutettuna, katkaisija asennossa 0/STOP, leikkuulaite pysähdyk-

sissä ja käyttäen sopivia suojahansikkaita.

POLTTOAINESEOKSEN VALMISTAMINEN 

1. Tämä tuote on varustettu 2-tahtimoottorilla ja siten se käyt-

tää polttoaineseosta, joka muodostuu lyijyttömästä bensi-

inistä (jonka vähimmäisoktaaviluku on 90) ja lyijytöntä ben-

siiniä käyttäville 2-tahtimoottoreille sopivasta täysin syn-

teettisestä öljystä suhteessa, joka on osoitettu kannessa

kohdassa (D) olevassa taulukossa. Älkää käyttäkö mis-

sään tapauksessa öljyä, joka on tarkoitettu 4-tahtisille

moottoreille. 

Varmistaaksenne polttoaineseoksen oikean suhdeluvun,

mitatkaa huolellisesti bensiiniin sekoitettavan öljyn määrä.

Käsiteltäessä suhteellisen pieniä polttoainemääriä myös

pieni virhe öljymäärässä voi aikaansaada huomattavan

virheen lopullisen seoksen prosenttiosuuksissa.
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VAROITUS! Tarkistakaa huolellisesti öljyn

tekniset ominaisuudet sen pakkauksesta, muun

kuin tämän oppaan osoittaman öljytyypin käyt-

tö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja moottorille! 

2. Valmistakaa polttoaineseos puhtaassa, bensiinille tyyppi-

hyväksytyssä kanisterissa. Valmistakaa seos paikassa, jossa

ei ole lämmönlähteitä tai kipinöitä ja joka on hyvin ilmastoitu.

Paremman seoksen saamiseksi kaatakaa kanisteriin ensin

öljy ja sitten bensiini. Välttäkää kaatamasta bensiiniä

suuaukon yli. Heiluttakaa voimakkaasti kanisteria (toistakaa

toimenpide joka kerta, kun seosta otetaan kanisterista).

Polttoaineseoksen ominaisuudet voivat muuttua ajan kanssa

ja siksi suositellaan valmistamaan seosta ainoastaan sen ver-

ran, kun sillä käyttökerralla tarvitaan. Varoitus: mikäli

käytetään seosta, joka on valmistettu useita viikkoja aiemmin,

voidaan aiheuttaa vahinkoja moottorille.

POLTTOAINEEN LISÄÄMINEN

VAROITUS! Seuraavat toimenpiteet pienentävät

tulipalovaaraa: 

• Varmistakaa hyvä tuuletus.  

• Älkää tupakoiko tai viekö lämmönlähteitä tai

kipinöitä polttoaineen lähelle. 

• Suorittakaa polttoaineen lisäys moottori sam-

mutettuna. 

• Avatkaa polttoainesäiliön tulppa varovasti

välttääksenne mahdolliset ylipaineet. 

• Älkää poistako polttoainesäiliön tulppaa

moottori käynnissä. 

• Polttoaineen lisäämisen jälkeen sulkekaa tulp-

pa hyvin. 

• Siirtäkää moottorisaha ennen käynnistystä. 

Suorittakaa polttoaineen lisäys hyvin ilmastoidussa paikassa.

3. Asettakaa moottorisaha tasaiselle ja vakaalle pinnalle

siten, että se ei voi kaatua ja että säiliöiden tulpat ovat

ylöspäin.

Puhdistakaa huolellisesti polttoainesäiliön syöttöaukon

ympärys ennen tulpan aukaisemista, jotta vältetään epäpuh-

tauksien joutuminen polttoainesäiliöön. Aukaiskaa kanisterin

tulppa varovasti. Ruuvatkaa auki polttoainesäiliön tulppa ja

täyttäkää se riittävällä määrällä polttoaineseosta suppilon avul-

la. Välttäkää loiskuttamasta polttoaineseosta ympäristöön. Kun

säiliö on täytetty, ruuvatkaa tulppa hyvin kiinni.

VAROITUS! Jos polttoainetta on loiskunut yli,

kuivatkaa moottorisaha hyvin. Jos polttoainetta

on loiskunut vaatteillenne, vaihtakaa ne välittö-

mästi. Välttäkää polttoaineen kosketusta ihoon

ja silmiin. 

VAROITUS! Äänenvaimennin on erittäin kuuma

käytön aikana ja heti moottorin pysäyttämisen

jälkeen. Näin tapahtuu myös moottorin käydes-

sä vähimmäiskierrosnopeudella. Olkaa erittäin

varovainen tulipalovaaran suhteen erityisesti,

mikäli paikalla on palonarkoja materiaaleja tai

kaasuja. 

Tarkistakaa aina, että ei ole havaittavissa polttoainevuotoja.

POLTTOAINEEN SÄILYTTÄMINEN

Bensiini on erittäin palonarkaa. Säilyttäkää polttoaine

viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa säilyttäen sitä kyseistä

tarkoitusta varten tyyppihyväksytyssä astiassa.

Moottorisahaa ei tule koskaan jättää säilytettäväksi sen

sisältäessä vielä polttoainetta, joka vähän tuuletetussa

ympäristössä voisi kerääntyä ja saavuttaa tulen, sytytystul-

pan, lämmittimen tai vastaavan liekin, katkaisijan, sähköisen

koneen, kuivattimen jne. Polttoaineiden aikaansaamat kaasut

voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älkää säilyttäkö

koskaan liiallisia määriä polttoainetta.

LEIKKAUSLAITTEIDEN VOITELU

VAROITUS! Leikkauslaitteiden voitelu.

Leikkauslaitteiden riittämätön voitelu voi

aiheuttaa ketjun rikkoutumisen, joka

puolestaan voi aiheuttaa vakavia, jopa kuole-

maanjohtava, onnettomuuksia. 

Ketjun voitelu on varmistettu automaattisella pumpulla.

Ketjun mekaaninen voitelupumppu on säädettävissä.

Öljyn virtausmäärä voidaan säätää ruuvilla (kts. piirustuksen

yksityiskohtaa).

Ketjuöljy

Suositellaan käyttämään uutta (erityistä) öljyä, jonka viskositeet-

ti on hyvä. Teräketjun öljyn tulee omata hyvä tarttuvuus ketjuun

ja hyvät juoksevuusominaisuudet sekä kesällä että talvella.

Mikäli ei ole saatavilla teräketjuöljyä käyttäkää vaihteistoöljyä

EP 90. Älkää koskaan käyttäkö jäteöljyjä. Nämä öljyt ovat

vahingollisia teille, moottorisahalle ja ympäristölle. On

tärkeää käyttää ilman lämpötilaan sopivaa öljyä (oikea

viskositeetti). Alle 0°C:ssa jotkut öljyt muuttuvat paksummiksi

ylikuormittaen pumppua ja siten vahingoittaen sitä. Öljyn val-

itsemiseksi ottakaa yhteyttä huoltoliikkeeseen. 

Ketjuöljyn lisääminen

4. Ruuvatkaa irti ketjuöljysäiliön tulppa. Täyttäkää säiliö vält-

täen kaatamasta öljyä moottorisahan päälle; mikäli näin

tapahtuu, puhdistakaa saha hyvin. Sulkekaa tulppa huolellis-

esti ja tarkistakaa, että ei esiinny vuotoja. Lisätkää ketjuöljyä

jokaisen polttoainelisäyksen yhteydessä. 

VAROITUS! Pitkäaikaisen käyttötauon tapauk-

sessa tyhjentäkää ja puhdistakaa polttoaine- ja

ketjuöljysäiliöt. Ottakaa yhteyttä lähimmälle

huoltoasemalle ylimääräisen polttoaineen ja

öljyn hävittämiseksi. 
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F. Käynnistys ja pysäyttäminen

VAROITUS!

• Älkää käynnistäkö koskaan moottorisahaa ilman, että teräketju ja kytkinkotelon suo-

jus ovat paikoilleen asennettuina. Kytkin voisi irrota ja vahingoittaa käyttäjää.

• Siirtäkää aina saha pois polttoaineen lisäyspaikalta ennen kuin käynnistätte sen.

• Ottakaa vakaa asento ja tarkistakaa, että ketju voi liikkua vapaasti.

• Tarkistakaa, että läheisyydessä ei ole ulkopuolisia henkilöitä.!

KÄYNNISTYS MOOTTORI KYLMÄNÄ

VAROITUS! Käynnistyksen aikana olkaa erittäin

varovainen ketjun liikkumisen suhteen. 

VAROITUS! 

• Älkää kiertäkö käynnistysköyttä kätenne

ympärille. 

• Älkää vapauttako äkkinäisesti käynnistyskah-

vaa köyden ollessa täysin ulkona, toimenpide

voisi vahingoittaa moottorisahaa. Saattakaa

köysi aina lepoasentoon. 

1. Varmistakaa, että ketjujarru on pois päältä vetäen vivusta (L)

etukädensijaa kohden. Viekää moottorin pysäytin STOP:n

vastakkaiseen asentoon. Vetäkää ilman vipukytkintä.

Painele polttoainepumpun kumikuplaa useita kertoja,

kunnes polttoainetta alkaa valua kuplaan (C). Kuplan ei

tarvitse olla aivan täynnä.  Paina paineentasausventtiiliä

(D), mikäli mallissasi on sellainen.

2. Ottakaa lujasti kiinni etukädensijasta vasemmalla kädellä.

Laittakaa jalkanne takakädensijan alemmalle osalle.

Vetäkää hitaasti käynnistysköydestä siten, että saadaan

käynnistyslaite valmiusasentoon. Nykäiskää päättäväisesti

ja nopeasti välttäen vetämästä köyttä kokonaan, jolloin se

voisi rikkoutua. Älkää irrottako otettanne äkkinäisesti käyn-

nistyskahvasta. 

Toistakaa toimenpide, kunnes moottori alkaa hieman yskiä.

3. Viekää rikastimen vipu alkuperäiseen asentoon ja

nykäiskää päättäväisesti muutaman kerran, kunnes moot-

tori käynnistyy.

4. Moottorin käynnistyttyä painakaa ja vapauttakaa välit-

tömästi kaasutin siten, että se vapautetaan käyn-

nistysasennosta.

Antakaa moottorin lämmetä vähintään 10 sekunttia, jotta

moottorisaha esilämpiää paremman sahaustuloksen

saamiseksi.

Mikäli moottori ei käynnisty, toistakaa huolellisesti kaikki

toimenpiteet.

Jotta ei kohdattaisi vaikeuksia käynnistettäessä, suositel-

laan lämpimästi välttämään tilannetta, että polttoaineseos

loppuu kokonaan säiliöstä, koska siten säilytetään moottori

paremmassa kunnossa.

MOOTTORIN KÄYNNISTYS LÄMPIMÄNÄ

5. Edetkää kuten moottori kylmänä, mutta käsittelemällä

rikastimen vipua eri tavalla. Uudelleenkäynnistyksen kaasu

saadaa vetäen rikastimen vipua ja sitten vieden se alku-

peräiseen asentoon.

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN LÄMPIMÄNÄ POLT-

TOAINEEN LISÄYKSEN JÄLKEEN

Mikäli polttoainesäiliö on tyhjentynyt kokonaan, tulee polt-

toaineen lisäämisen jälkeen noudattaa seuraavia ohjeita:

käynnistys moottori kylmänä.

PYSÄYTTÄMINEN

6. Moottori pysähtyy välittömästi, kun käsitellään moottorin

pysäytintä. (Asentoon “Stop”, oikealle). 

VAROITUS! Tämä ohjain mahdollistaa koneen

hätäpysäytyksen suorittamisen. 

VAROITUS! Huomioi, jatkaako ketju liikettään

iertian voimalla myös moottorin pysäyttämisen

jälkeen. 

G. Moottorisahan käyttö

VAROITUS! Seuraavassa esitetyt tiedot käsittelevät perustavaa laatua olevia tur-

vallisuussääntöjä, kun työskennellään moottorisahan kanssa. Ne eivät voi

ehdottomasti korvata ammattilaisen kokemusta ja taitoa. Epäselvissä tapauksis-

sa tai ollessanne epävarma kääntykää jälleenmyyjän tai ammattimetsurin puo-

leen. Puun kaataminen vaatii kokemusta ja aloittelijan tulee välttää sen suoritta-

mista. ÄLKÄÄ SUORITTAKO ERITYISTÄ TAITOA VAATIVIA TOIMENPITEITÄ

ILMAN RIITTÄVÄÄ KOKEMUSTA.

ÄLKÄÄ KOSKAAN TYÖSKENNELKÖ MOOTTORISAHAN KANSSA, JOS ETTE

VOI PYYTÄÄ APUA ONNETTOMUUSTAPAUKSESSA.

Ennen moottorisahan käyttöä lukekaa huolellisesti seuraavat

kappaleet: “Yleiset turvallisuusmääräykset” sekä

“Turvalaitteet”, joka kuvaa koneenne turvavarusteita. 

Välttäkää leikkaamasta ohuita oksia ja pensaita (useita pieniä

oksia kerralla). Pienet oksat voivat jäädä kiinni ketjuun, joutua

kiertoliikkeeseen ja osua käyttäjään aiheuttaen vammoja.

SAHAUKSEN PERUSTEKNIIKKA

Yleistä

• Sahatkaa aina moottori enimmäiskierrosnopeudella.

• Jokaisen sahauksen jälkeen hiljentäkää moottorin kier-

rosnopeutta (moottorin käyttö pitkään korkeilla kier-

rosnopeuksilla ilman kuormitusta, siis ketjun kiertäessä

tyhjänä, aikaansaa vakavia vaurioita).
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• Sahata korkealta alaspäin = ketjulla, joka vetää.

• Sahata alhaalta ylöspäin = ketjulla, joka työntää.

G1. Ennen sahauksen aloittamista huomioikaa seuraavat

viisi kohtaa:

1 Leikkauslaitteen ei tule lukkiintua sahausaukkoon. 

2 Sahattavan kohteen ei tule irtaantua rikkoutumisen

vuoksi.

3 Ketjun ei tule iskeytyä maahan tai muihin esineisiin

sahauksen aikana tai sen päätteeksi.

4 Onko olemassa takapotkuvaaraa?

5 Voivatko maaperä ja muut ulkoiset tekijät uhata asen-

tonne vakautta? 

VAROITUS! Jos moottorisaha lukkiutuu

sahausaukkoon: SAMMUTTAKAA MOOTTORI!

Nostakaa runkoa tai siirtäkää sitä käyttäen

vipuna tukevaa oksaa tai pylvästä. Älkää yrit-

täkö vapauttaa moottorisahaa sitä ravistaen tai

vetäen, jotta vältätte vaaran satuttaa itseänne

ketjun kanssa tai vahingoittaa sahaa. 

MOOTTORISAHAN KÄYTTÖ

Seuraava luettelo on teoreettinen opas liittyen tavallisimpiin

tilanteisiin, joita moottorisahan käyttäjä kohtaa.

SAHAUS 

G2. Maassa oleva runko 

1. Ei ketjun kiinnijäämisvaaraa tai rungon rikkoutumis-

vaaraa. Sahatkaa ylhäältä alaspäin koko rungon läpi.

Edetkää varovaisesti sahauksen lopussa välttääk-

senne sen, että ketju koskettaa maaperää. Pitäkää

ketjun nopeus enimmillään, mutta olkaa valmiina

kohtaamaan yllättävät tilanteet. 

A Mikäli mahdollista (voidaanko runkoa pyörittää?)

lopettakaa sahaus sen jälkeen, kun olette sahannut

2/3 rungon läpimitasta.

B Kiertäkää runkoa ja sahatkaa jäljellä oleva osa

ylhäältä alaspäin. 

G3. Vain yhdestä päästä tuettu runko 

1. Rikkoutumisvaara sahauksen aikana. 

A Aloittakaa sahaus alapuolelta, kunnes saavutatte

noin 1/3 halkaisijasta. 

B Suorittakaa sahaus loppuun yläpuolelta saavuttaen

jo suoritettu leikkauskohta.

G4. Kahdesta ääripäästä tuettu runko 

1. Runko nojaa kahdesta ääripäästään. Ketjun kiinni-

jäämisvaara olemassa.

A Ensimmäiseksi sahatkaa ylhäältä noin 1/3 halkaisi-

jasta. 

B Päättäkää sahaus alapuolelta saavuttaen jo suoritet-

tu sahauskohta.

PUUNKAADON PERUSSUOSITUKSET

VAROITUS! Puunkaatotoimenpiteiden aikana

terälevyn ollessa maaperän suuntainen ketjujarru

voi mennä päälle ainoastaan inertian vuoksi.

G5. Turvallisuusetäisyys

Turvallisuusetäisyys kaadettavasta puusta on noin 2,5 kertaa

kyseisen puun korkeus. Tarkistakaa, että vaara-alueella ei ole

ketään ennen kaatamista ja kaatamisen aikana.

G6. Kaatosuunta

Kaatamisen tarkoitus on saada puu kaatumaan parhaaseen

mahdolliseen asentoon rungon karsintaa ja katkontaa varten

maaperälle, jossa on mahdollista kävellä vaikeuksitta. Välttäkää

kaatuvan puun takertumista muihin puihin. Takertuneen puun

alas saaminen on erittäin vaarallinen toimenpide.

Sen jälkeen, kun olette päättänyt, mihin suuntaan puun tulisi

kaatua, arvioikaa puun luonnollinen kaatumissuunta.

Perustavaa laatua olevat tekijät ovat:

• Puun kallistuma

• Sen kaarevuus 

• Tuulen suunta

• Oksien tiheus

• Mahdollisesti kerääntyneen lumen paino.

Toinen erittäin tärkeä tekijä, jota ei tule jättää huomioimatta ja

joka ei vaikuta kaatumissuuntaan, mutta joka koskee teidän

henkilökohtaista turvallisuuttanne, on kuolleiden tai katken-

neiden oksien sijainti, jotka voivat irtaantua kaadon aikana ja

aikaansaada vaaratilanteita.

VAROITUS! Vaarallisten kaatotoimenpiteiden

aikana, nostakaa välittömästi kuulosuojaimia

sahauksen jälkeen, jotta voitte havaita epä-

tavalliset äänet ja mahdolliset varoitusmerkit. 

G7. Karsinta ennen sahausta ja peräytymisreitti

Karsintatoimenpiteille ovat voimassa yleiset sahauksen peri-

aatteet.

1. Poistakaa työskentelyä haittaavat oksat. Aloittakaa

ylhäältä alaspäin ja pitäkää runko teidän ja moottorisahan

välissä kuten osoitettu kuvassa  , jotta vältetään oksien

osuminen teihin. Poistakaa vaikeimmat oksat edeten

pätkittäin. Älkää työskennelkö hartiatason yläpuolella. 

2. Poistakaa matala kasvillisuus puun ympäriltä ja tarkistakaa

mahdolliset esteet (kivet, juuret, kuopat, jne) siten, että teil-

lä on vapaa peräytymisreitti.

Reitin tulisi ollan noin 135° taaksepäin puun kaatumissuun-

nasta.

KAATO 

Kaatamista varten suorittakaa kolme sahausta.

Ensimmäiseksi KAATOKOLON YLEMPI SAHAUS, sitten

ALEMPI SAHAUS ja lopuksi KAATOSAHAUS.

Näiden kolmen sahauksen oikea sijainti takaavat kaatumis-

suunnan täydellisen hallinnan.

G8. Kaatokolo

1. Suorittakaa ensin kaatokolon YLEMPI SAHAUS sille

laidalle, johon suuntaan puun tulee kaatua. Asettukaa

puun oikealle puolelle ja sahatkaa vetävällä ketjulla.

Suorittakaa sen jälkeen kaatokolon ALEMPI SAHAUS,

jonka tulee osua tarkalleen ylemmän sahauksen päät-

tymiskohtaan.

2. Kaatokolon syvyyden tulee ollan ¼ rungon halkaisijasta.

Ylemmän ja alemman sahauksen välisen kulman tulee olla

vähintään 45°.

3. Kahden sahauksen välistä kohtauslinjaa kutsutaan KAA-

TOKOLON LINJAKSI. Sen tulee olla täysin vaakasuorassa

ja suorassa kulmassa (90°) kaatumissuuntaa kohden. 

G9. Kaatosahaus

Suorittakaa toiselle puolelle puuta kaatosahaus hieman kaa-

tokolon linjan yläpuolelle. Pysykää puun vasemmalla puolella

ja sahatkaa vetävällä ketjulla.
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1. Sijoittakaa kaatosahaus noin 3-5 cm kaatokolon linjan

yläpuolelle. 

Kuorituen käyttö: 

2. Kuoritukea käytetään tukena runkoja sahattaessa ja puita

kaadettaessa. Oikein käytettäessä kuorituki työnnetään

puun kuoreen tai rungon pintaosaan. Siten voidaan parem-

min ohjata sahauksen suuntaa.

Työskennelkää ketju täydellä nopeudella ja lähestyttäkää

terää hitaasti runkoon. Tarkistakaa, että puu ei liiku vas-

takkaiseen suuntaan, kun sen on suunniteltu kaatuvan.

Työntäkää KAATOKIILA tai SORKKARAUTA heti, kun se

on mahdollista.

3. KAATOSAHAUKSEN tulee päättyä yhdenmukaisesti KAA-

TOKOLON LINJAN mukaisesti siten, että näiden välinen

etäisyys on vähintään 1/10 rungon halkaisijasta. Rungon

osa, jota ei ole sahattu on KATKEAMISLINJA. 

4. KATKEAMISLINJA on kuin vetoketju, joka ohjaa puuta sen

kaatuessa.

5. Jos KATKEAMISLINJA on riittämätön, jos se on sahattu

kokonaan tai jos kaatokolo on tehty huonosti, ei ole mah-

dollista ohjata puun kaatumista. 

6. Heti kun kaatokolo ja kaatosahaus on suoritettu, puun

tulee alkaa kaatua, yksin tai KAATOKIILAN tai SORKKA-

RAUDAN avulla.

Puun kaatamiseksi suositellaan käyttämään terälevyä, joka

on pidempi kuin puun halkaisija, jotta voidaan suorittaa KAA-

TOKOLO JA KAATOSAHAUS yhdellä YKSINKERTAISELLA

SAHAUKSELLA (Katsokaa “Tekniset ominaisuudet”, josta

näette terälevyn suositellun pituuden).

VAROITUS! Emme suosittele, että kokemat-

tomat käyttäjät kaatavat puita terälevyllä, jonka

pituus on puun halkaisijaa pienempi! 

G10. KARSINTA

VAROITUS! Suurin osa onnettomuuksista, jotka

aiheutuvat takapotkusta, tapahtuvat karsinnan

aikana. Huomioikaa terälevyn kärjen sijainti

sahattaessa oksia, jotka ovat jännitteen alaisia. 

Säilyttäkää aina vakaa asento. Työskennelkää rungon

vasemmalla puolella, keho moottorisahan lähellä. Heti kun

voitte, nojatkaa kehon koko painolla runkoa vasten. 

H1. TOIMINTA

• Kaasuliipasimen välityksellä kaasutin säätää moottorin kier-

rosnopeutta. Ilman ja bensiinin sekoitus tapahtuu kaasut-

timessa. Kyseinen seos on säädettävissä. Jotta voidaan

hyödyntää paremmin moottorisahan tehoa, kaasuttimen

tulee olla oikein säädetty.

• Ruuvi T säätää kaasuliipasimen asentoa minimissä.

Ruuvattaessa myötäpäivään minimin kierrosnopeus

nousee, kun taas kierrettäessä vastapäivään moottorin min-

imin kierrosnopeus alenee.

SÄÄTÖ

VAROITUS! Kaasuttimen säädön aikana olkaa

erittäin varovainen, koska ketjun liikkuminen

voi aiheuttaa myös vakavia onnettomuuksia.  

Kaasuttimen säätäminen merkitsee moottorin sopeuttamista

paikallisiin ilmasto-oloihin, käytettävissä olevaan bensiiniin

sekä käytettyyn kaksitahtimoottorin öljytyyppiin.

Kaasutin on laitettu oikeaan asentoon tehtaalla katsastuksen

yhteydessä. Tavallisesti se ei tarvitse minkäänlaista säätöä.

Mikäli olosuhteet, jotka vaikuttavat kaasuttimen toimintaan

ovat sellaiset, että tarvitaan uusi säätö, noudattakaa erittäin

tarkasti seuraavia ohjeita.

Ennen minkä tahansa säädön suorittamista, tarkistakaa, että

ilmansuodatin on puhdas ja että sylinterin kansi on

paikallaan.

MINIMIN T LOPULLINEN SÄÄTÖ

Minimin säätö suoritetaan ruuvilla T. Mikäli välttämätöntä ruu-

vatkaa ruuvia T myötäpäivään moottori käynnissä, kunnes

ketju alkaa pyöriä. Ruuvatkaa sitten vastapäivään, kunnes

ketju pysähtyy. Minimi on oikein säädetty, kun moottori käy

säännöllisesti jokaisessa asennossa ja kun siinä on hyvä

marginaali ennenkuin ketju alkaa pyörimään.

Epävarmoissa tapauksissa ottakaa yhteyttä valtuutettuun

huoltoliikkeeseen.

H. Kaasutin

VAROITUS! Älkää käynnistäkö koskaan moottorisahaa, jos siinä ei terälevyä, ket-

jua tai kytkinkotelon suojusta (ketjujarru). Muuten kytkin voi irrota ja aikaansaada

vammoja.

VAROITUS! Äänenvaimennin on käytön aikana ja heti moottorin pysäyttämisen

jälkeen erittäin kuuma. Välttäkää koskettamasta sitä, jotta ette polta itseänne.

Olkaa erittäin varovainen tulipalovaaran vuoksi erityisesti, mikäli paikalla on palo-

narkoja materiaaleja tai kaasuja.

VAROITUS! Suositellaan, että kaasuttimen säätäminen suoritetaan valtuutetussa

huoltoliikkeessä. Kaasuttimen säätö on erittäin tärkeää ja jos se on suoritettu vää-

rin, voidaan aiheuttaa vakavia vahinkoja moottorisahalle.
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I. Turvalaitteiden huolto

VAROITUS! Noudattakaa huolellisesti tämän oppaan huolto-ohjeita.

Moottorisahan tulee olla sammutettuna huoltotoimenpiteiden aikana.

Käynnistäkää moottori ainoastaan, kun menettelytapaohje sen vaatii ja noudat-

taa huolellisesti yleisiä turvallisuusmääräyksiä.

VAROITUS! Suorittakaa turvalaitteiden huolto ennen moottorisahan käyttöä. Jos

moottorisaha ei läpäise yhtä seuraavassa luetelluista tarkistuksista, älkää käyt-

täkö sitä missään tapauksessa. Ottakaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkee-

seen, joka löytyy moottorisahan ostopakkauksessa olevasta luettelosta.

I1. Ketjujarru takapotkusuojan kanssa

VAROITUS! Älkää irrottako tai käsitelkö ketju-

jarrumekanismia missään tapauksessa. Mikäli

se toimii huonosti tai tulee vaihtaa sen jokin

osa, kääntykää ainoastaan valtuutetun huoltoli-

ikkeen puoleen. 

1. Puhdistakaa säännöllisin väliajoin jarru ja kytkinlevy pois-

taen sahanpuru, pihka ja lika (ilman jarrun purkamista) ja

tarkistakaa hihnan kuluminen (Jos jarrulevyn paksuus on

vähemmän tai yhtäsuuri kuin 0,60 mm kuluneimmassa

kohdassa, kääntykää valtuutetun huoltoliikkeen puoleen

vaihtoa varten).

2. Tarkistakaa, että suojus on kokonainen ilman silmin-

nähtäviä vikoja kuten materiaalivauriot. 

3. Siirtäkää suojus eteen- ja taaksepäin sekä tarkistakaa, että

se liikkuu vapaasti ja että se on hyvin kiinnitetty

kytkinkotelon suojukseen.

4. Käynnistäkää moottorisaha vakaalla alustalla.

Huomioikaa, voiko ketju pyöriä vapaasti. 

5. Pitäkää kiinni kädensijoista molemmilla käsillä.

6. Kiihdyttäkää ja laukaiskaa ketjujarru käsitellen vasemmalla

ranteella takapotkusuojusta irrottamatta otetta kädensijas-

ta. Ketjun tulee pysähtyä välittömästi. (Älkää kiihdyttäkö

liiallisesti, jotta vältätte jarrun itsensä rikkoutumisen). 

I2. Kaasuliipasimen varmistin

1. Tarkistakaa, että kaasuliipasin on lukittu minimiin, kun

varmistin on lepoasennossa. 

2. Painakaa kaasuliipasimen varmistinlaitetta ja tarkistakaa,

että se palautuu lepoasentoon heti, kun se vapautetaan. 

3. Tarkistakaa, että kaasuliipasin ja sen varmistin liikkuvat

vapaasti ja että palautusjouset toimivat kuten pitää. 

4. Käynnistäkää moottorisaha ja kaasuttakaa enimmilleen.

Vapauttakaa kaasuliipasin ja tarkistakaa, että ketju, kerran

pysähdyttyään, ei liiku. Jos ketju liikkuu, tarkistakaa min-

imin säätö (Katsokaa “Kaasuttimen säätö”).

I3. Ketjusieppo

Tarkistakaa, että ketjusieppo on ehjä ja oikein asennettu

moottorisahan runkoon. 

I4. Oikean käden rystysuojus

Tarkistakaa, että oikean käden rystysuojus on ehjä ja ilman

näkyviä vikoja kuten materiaalivauriot. 

I5 .Tärinänvaimennusjärjestelmä

Tarkistakaa, että vaimentimet ovat ehjät eivätkä ne ole vään-

tyneet tai vaurioituneet.

Tarkistakaa, että ne ovat hyvin ankkuroitu moottoriyksikön ja

kädensijojen yksikön välillä.

I6. Moottorin pysäytin

Käynnistäkää moottori ja tarkistakaa, että moottori sammuu

vietäessä kytkin pysäytysasentoon.

L. Määräaikaishuolto

KETJUN VIILAAMINEN JA LEIKKUUSYVYYDEN TARK-

ISTAMINEN

VAROITUS! Jos ketju ei ole oikein viilattu,

takapotkuriski lisääntyy. Seuraavat ohjeet viit-

taavat ainoastaan suositeltuihin ketjuihin.

Viilatkaa ketju moottori sammutettuna. 

L1 Ketjun viilauksen yleisohjeet

Ketjun tulee aina olla hyvin terävä. Jos ketju ei leikkaa ilman,

että joudutaan painamaan terälevyä puuta vasten ja tuote-

taan erittäin hienoa sahanpurua, merkitsee se sitä, että ketjua

ei ole viilattu oikein. Jos sahaus ei aikaansaa sahanpurua,

ketju on menettänyt täydellisesti terävyytensä ja sahattaessa

jauhaa puun hienoksi jauhoksi.

Jos ketju on terävä, se etenee itsekseen puussa ja aikaansaa

isoja ja pitkiä sahanpuruja.

1. Ketjun leikkaava osa muodostuu LEIKKUULENKISTÄ,

LEIKKUUHAMPAAN (A) ja LEIKKUUKORKEUDEN

SÄÄDÖN (B) kanssa. Näiden välinen tasoero määrittelee

sahauksen syvyyden.

L2 Hampaiden viilaus

VAROITUS! Seuraavat poikkeamat viilauso-

hjeista lisäävät huomattavasti takapotkun

tapahtumistodennäköisyyttä: 

• LIIALLINEN VIILAUSKULMA  

• RIITTÄMÄTÖN VIILAUSKULMA 

• VIILAN RIITTÄMÄTÖN HALKAISIJA 

Ketjun oikean viilauksen suorittamiseksi tarvitaan VIILAOHJAIN

ja PYÖRÖVIILA. Viilan halkaisijan tulee olla 3/16” /4,8mm.

Sijoittakaa ketju terälevylle ja kiristäkää se ketjunkiristimen

avulla tarkistaen, että ketju on riittävän kireä ja että se on
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lukittu turvajarrulla. Tämä estää sen, että ketju liikkuu sivut-

tain tehden viilaustoimenpiteen vielä vaikeammaksi.

1. Viilaa leikkuuhammas aina sisältä ulospäin, löysentäen

painallusta viilalla palautusvaiheessa. 

Toimenpide on sujuvampi käytettäessä viilaohjainta.

Viilauksen aikana viilan tulee olla asetettu siten, että

voidaan päätellä seuraavat kolme leikkaimen kulmaa:

“A” yläkulma  30° - 35°

“B” ulkoinen sivukulma  85° - 90°

“C” sisäinen sivukulma  60°.

2. Viila tulee sijoittaa ja sen tulee työskennellä kohtisuoraan

terälevyä kohden. 

3. Jotta sivukulmat saadaan tarkemmiksi, suositellaan sijoit-

tamaan viila siten, että se ylittää vertikaalisesti ylemmän

leikkauspinnan noin 0,5 mm. 

Viilatkaa ensin kaikki hampaat yhdeltä puolelta, sitten kään-

täkää saha ja toistakaa toimenpiteet.

Jotta saadaan tasainen puun leikkauspinta, kaikkien ham-

paiden tulee olla viilattu yhtä pitkiksi.

4. LEIKKAUSYVYYDEN RAJOITIN 

Hampaiden viilauksen yhteydessä alenee leikkaussyvyys.

Tarkistakaa leikkaussyvyyden rajoittimien korkeus useiden

ketjun viilauskertojen jälkeen.

Oikea korkeus sijaitsee 0,025”/0,65 mm ylemmän leikku-

uhampaan alapuolella

Tarkistakaa korkeus käyttäen ohjainta ja viilatkaa pois

ylimääräinen osa.

Pyöristäkää siten rajoittimen etuosa (D).

L3 PÄIVITTÄINEN HUOLTO

VAROITUS! Varmistakaa, että moottori on sam-

mutettu ennen kuin aloitatte minkä tahansa

huoltotoimenpiteen. 

Ilmansuodatin Puhdistakaa suodatin ainakin kerran

päivässä tai myös useammin vaikeissa ympäristöoloissa.

Poistaka suodatin kuten osoitettu kuvassa ja puhdistakaa se

varovasti paineilmalla. Se voidaan myös pestä  saip-

puavedellä huolellisemman puhdistuksen yhteydessä.

Takaisin asennettaessa tarkistakaa, että suodatin sulkeutuu

hyvin istukkaansa vasten. Suodatin ei palaudu koskaan täysin

puhtaaksi. Ainoastaan se tulee ajoittain vaihtaa uuteen.

Vahingoittunut suodatin tulee vaihtaa välittömästi.

M1 Terälevy Puhdistakaa huolellisesti terälevyn kiinnityspää

(K) ja öljyn kulkureiät (L). Kääntäkää terälevyä ajoittain, jotta

se kuluu tasaisesti. Mikäli ohjausura on kulunut tai on havait-

tavissa liiallisia kulumia, vaihtakaa terälevy. Puhdistakaa

ketjunohjain. Rasvatkaa vetopyörä laakerirasvalla.

M2 Ketjuöljypumppu Tarkistakaa, että automaattinen

terälevyn ja ketjun voitelupumppu toimii virheettömästi.

Kohdistakaa terälevy vaaleaa pintaa kohden noin 20 cm:n

päästä. Noin puolentoista minuutin kuluttua ¾ kaasutuksella

pinnalla tulisi näkyä selviä öljyjälkiä. Jos pumppu ei toimi,

ottakaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Polttoainesuodatin

Vaihtoa varten poistakaa säiliön tulppa ja vetäkää ulos suo-

datin käyttäen metallikoukkua. Vaihtakaa suodatin vähintään

kerran vuodessa.

M4 Ketju Viilatkaa ketju ja tarkistakaa sen tila ja kireys. Jos

se on kulunut, vaihdatuttakaa se valtuutetussa huoltoliik-

keessä. Kun leikkuuhammas on vain 4 mm, ketju on kulunut

ja se tulee vaihtaa uuteen.

M3 Ketjun vetopyörä

Tarkistakaa ketjun vetopyörä, että se ei ole erityisen kulunut.

Jos on tarpeen vaihtaa se, kääntykää valtuutetun huoltoliik-

keen puoleen.

L4 Käynnistyslaite Tarkistakaa käynnistyslaite, köysi ja

puhdistakaa ulkoisesti ilmanottoaukko. Tarkistakaa, että käyn-

nistysköysi palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa.

VAROITUS! Käynnistyslaitteessa on jännite-

jousi. Älkää avatko laitetta, jotta voidaan välttää

henkilövahingot. Jos käynnistyslaite on vioit-

tunut, ottakaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliik-

keeseen sen korjaamiseksi. 

Mutterit ja ruuvit

Tarkistakaa, että mutterit ja ruuvit on hyvin kiinnitetty.

L4 Sytytystulppa

Puhdistakaa sytytystulppa ja tarkistakaa, että elektrodiväli on

vähintään 0,5 mm. Mikäli se on kulunut, vaihtakaa se.

Käyttäkää asianmukaista toimitettua avainta.

VAROITUS! Mikäli tulee vaihtaa sytytystulppa,

käyttäkää ainoastaan suositellun tyyppistä

uutta sytytystulppaa. Muun tyyppiset sytytys-

tulpat voivat vahingoittaa moottoria. 



Moottori

Sylinteritilavuus cm

3

Sylinterin halkaisija (mm)

Iskun pituus (mm) 

Moottorin vähimmäiskierrosnopeus (min

-1

) 

Suositeltu enimmäiskierrosnopeus (min

-1

)

Teho (kW@rpm) (ISO7293) 

Käynnistys

Merkki/Käynnistyksen tyyppi

Sytytystulppa 

Elektrodiväli  (mm) 

Polttoaine, voitelu 

Kaasuttimen tyyppi

Polttoainesäiliön tilavuus (cm

3

)

Öljysäiliön tilavuus (cm

3

) 

Paino (ilman terälevyä, tyhjänä)  (kg) 

Terälevyn ja ketjun yhdistelmät

Vetopyörän hampaiden enimmäismäärä

Ketjujako (tuumaa)

Pituus (tuumaa/cm) 

Ketjun nopeus enimmäisteholla (m/sek)

Vetolenkin leveys (mm) 

Vetopyörän hampaiden enimmäismäärä

Ketjujako (tuumaa)

Pituus (tuumaa/cm) 

Ketjun nopeus enimmäisteholla (m/sek)

Vetolenkin leveys (mm) 

Melutaso

Äänenpainetaso käyttäjän korvassa,  dB(A) (ISO 22868)

Taattu äänitehotaso,  LwAav dB(A) (ISO 9207) 

Mitattu äänentehotaso,  LwAav dB(A) (ISO 9207) 

Tärinätaso 

Etukädensija (m/s

2

) aw, av (ISO 22867)

Takakädensija (m/s

2

) aw, av (ISO 22867)

46 49 51

43 44 45

32 32 32

2500 2500 2500

12500 12500 12500

2,2/9000 2,3/9000 2,5/9000

Walbro / Phelon - Electronic

Champion RCJ7Y / NGK BPMR7A

0,6 - 0,7

Walbro WT 738 / ZAMA C1Q-X5054

450

200

4,9

6 - -

3/8” - -

14”/35 - -

16”/40 - -

18”/45 - -

17,7 - -

1,3 - -

7 7 7

0,325” 0,325” 0,325”

13”/33 13”/33 13”/33

15”/38 15”/38 15”/38

18”/45 18”/45 18”/45

19 19 19

1,3 1,3 1,3

99,5 99,5 100

110 110 109

109 109 108

5,1 5 3,2

8,7 8,5 9,5
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Tekniset ominaisuudet

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Koskee ainoastaan Eurooppaa) (Direktiivi 98/37/EY, Liite II, A)

H.O.P.I. Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) Italia, vakuuttaa täten, että moottorisahat CS020 alkaen vuoden 2007 sarjanume-

roista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavia NEUVOSTON DIREKTIIVEJÄ:

- 22/6/1998 “koneita koskeva” direktiivi 98/37/EY, sekä sen nyt voimassa olevat lisäykset; - 15/12/2004 “sähkömagneettista

yhteensopivuutta koskeva” direktiivi 2004/108/EY, sekä sen nyt voimassa olevat lisäykset; - Direktiivi 2000/14/EY (Liite V),

97/68/EY + 2002/88/EY gas emission.

Seuraavia harmonisoituja standardeja on sovellettu: ISO 11681-1:2004 + A1:2007, EN ISO 14982:1998. Toimitettu moottorisaha

vastaa EU-tyyppitarkastettua sahaa. Sertifikaattien numerot ovat: 0710002.

Ilmoitettu elin: 0717, Nemko S.p.A. - Via Trento e Trieste, 116 - I-20046 Biassono (Mi), on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen

Artiklan 8, kohta 2c mukaisesti.

Valmadrera, 01.06.07

Ing. De Carlo Raffaele (Direttore Tecnico)

H.O.P.I.




