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1. BENAMING VAN DE ESSENTIËLE ONDERDELEN

ESSENTIËLE ONDERDELEN
1. Voorste handgreep

2. Voorste handbescherming

3. Aanslagkam

4. Ketting

5. Zaagblad

6. Kettingpen

7. Chokehendel

8. Typeplaatje

9. Achterste handgreep

10. Brandstoftoevoerknop

BESTURINGSELEMENTEN EN BIJVULLEN
1. Luchtfilterdeksel

2. Motor start-/stopschakelaar

3. Toerentalregelaar

4. Vergrendeling toerentalregelaar

5. Afsluitdop mengselreservoir

6. Startgreep

7. Afsluitdop kettingoliereservoir

8. Decompressor

TYPEPLAATJE
10.1) Merkteken conform de richtlijn 2006/42/EG

10.2) Naam en adres van de fabrikant

10.3) Geluidsvermogenniveau LWA conform de
richtlijn 2000/14/EG

10.4) Referentiemodel van de fabrikant

10.5) Machinemodel

10.6) Identificatienummer

10.7) Bouwjaar

10.8) Artikelnummer

10.9) Emissienummer
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Technische gegevens

Maximale geluids- en vibratiewaar-
den [1] Model 665 675 681

Gewogen geluidsdruk aan het oor van
de bediener (ISO 22868) dB(A) 102 102 104

– Meetnauwkeurigheid
(2006/42/EG - EN 27574) dB(A) 3,0 3,0 3,0

Gemeten geluidsvermogenniveau
(ISO 22868) dB(A) 111,4 111,7 113,5

– Meetnauwkeurigheid
(2006/42/EG - EN 27574) dB(A) 2,5 2,5 2,5

Gewogen vibratieniveau (ISO 22867) m/s2 5,0/4,4 5,9/4,8 5,9/4,8

– Meetnauwkeurigheid
(2006/42/EG - EN 12096) m/s2 0,5 0,5 0,5

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor (eencilinder 2-takt)
– cilinderinhoud cm3 65,9 74,6 80,7

Mengsel (benzine/olie) % 50:1 = 2 % 50:1 = 2 % 50:1 = 2 %

Vermogen kW 3,6 4,3 4,7

Stationair toerental omw/min 2600 ± 200 2600 ± 200 2600 ± 200

Toelaatbaar maximaal toerental zon-
der belasting met gemonteerde ketting

omw/min 13200 ± 250 13200 ± 250 13200 ± 250

Inhoud van de brandstoftank l 0,75 0,75 0,75

Specifiek verbruik bij maximaal vermo-
gen g/kWh 513 509 504

Inhoud oliereservoir l 0,42 0,42 0,42

Tanden van het kettingwiel 7 7 7

Gewicht (met lege tank) kg 6,7 6,65 6,6

[1] LET OP! De trillingswaarde kan naargelang het gebruik en de gebruikte gereedschappen
veranderen en ook hoger dan de aangegeven waarde liggen. Het is noodzakelijk om vei-
ligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener vast te leggen, die gebaseerd zijn
op een raming van de belasting door trillingen tijdens de reële gebruiksomstandigheden
(hierbij moeten alle aspecten van de bedrijfscyclus in acht worden genomen, zoals de
periode dat het gereedschap uitgeschakeld is en dat het wel ingeschakeld is, maar zon-
der belasting loopt).
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2. SYMBOLEN

1) Lees voor ingebruikname van de machine
de gebruikershandleiding zorgvuldig.

2) Wij wijzen de bediener van de machine
erop dat hij in normale werkomstandighe-
den dagelijks aan een geluidsbelasting van
85 dB (A) of meer blootgesteld is. Draag
helm en beveiligingen, gehoorbescherming
en veiligheidsbril.

BESCHRIJVENDE SYMBOLEN OP DE MACHINE (indien aanwezig)

Mengselreservoir

Kettingoliereservoir en oliepompregelaar

Chokehendel

Brandstoftoevoerknop

Zomermodus
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Wintermodus
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3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

A) OPLEIDING
1) Lees de aanwijzingen aandachtig. Maak uz-
elf vertrouwd met de bedieningsonderdelen en
het correcte gebruik van de machine. Leer om de
motor snel uit te schakelen.
2) De machine mag enkel voor het reglementaire
doel gebruikt worden, d.w.z. „het kappen, knip-
pen en snoeien van bomen met een grootte
die overeenkomt met de lengte van het zaagb-
lad“ of houten voorwerpen met overeenkomstige
eigenschappen.
Niet-reglementair gebruik kan doorgaans gevaar-
lijk zijn en de machine beschadigen. Volgende
punten behoren tot het niet-reglementaire gebruik
(bij wijze van voorbeeld):
– knippen van heggen;
– snijwerkzaamheden;
– doorsnijden van houten pallets, houten kisten

en verpakkingen in het algemeen;
– doorsnijden van meubels of andere voorwer-

pen die nagels, schroeven of andere metalen
voorwerpen kunnen bevatten;

– uitvoeren van slagerswerkzaamheden;
– gebruik van de machine als hendel om voor-

werpen op te tillen, te verplaatsen of te bre-
ken;

– gebruik van de machine in een vastgeklemde
conditie.

3) Laat kinderen of personen die niet over de ver-
eiste kennis van deze gebruikershandleiding be-
schikken, nooit toe om de machine te gebruiken.
De lokale voorschriften kunnen de minimumleef-
tijd van de bediener vastleggen.
4) De machine mag niet door meer dan één per-
soon bediend worden.
5) Gebruik de machine nooit:
– terwijl er mensen, met name kinderen of die-

ren, in de nabijheid zijn;
– wanneer de gebruiker moe is of zich niet lek-

ker voelt of wanneer hij geneesmiddelen of
drugs, alcohol of andere stoffen tot zich ge-
nomen heeft die zijn aandacht en reactiever-
mogen beïnvloeden;

– wanneer de gebruiker niet in staat is om de
machine met twee handen vast te houden of
wanneer hij tijdens het werk niet stabiel op de
benen staat en het evenwicht kan bewaren.

6) Houd er rekening mee dat de gebruiker verant-
woordelijk is voor ongevallen en schade, die an-
dere mensen of hun eigendom kunnen oplopen.
B) VOORBEREIDENDE MAATREGELEN
1) Tijdens het werk moet de gebruiker ge-
schikte kledij dragen die hem niet hindert in
zijn bewegingen.
– Draag nauwaansluitende werkkleding met

snijbestendige beschermende inzetstukken.
– Draag veiligheidshelm, handschoenen, vei-

ligheidsbril, stofmasker en snijbestendige
veiligheidsschoenen met antislip zolen.

– Draag gehoorbescherming.
– Draag geen sjaals, hemden, halskettingen of

andere loshangende accessoires die in de
machine of eventueel in voorwerpen die zich
op de werkvloer bevinden, verstrikt kunnen
geraken.

– Bind lange haren samen.
2) LET OP: GEVAAR! Benzine vat uiterst ge-
makkelijk vlam:
– bewaar brandstof in speciaal voor dit doel vo-

orziene, toegelaten recipiënten;
– rook niet tijdens de omgang met brandstof-

fen;
– open de tankdop langzaam om de druk die

daarin ontstaan is langzaam af te bouwen;
– vul brandstof enkel buiten bij met behulp van

een trechter;
– Brandstof moet voor het starten van de motor

bijgevuld worden. Terwijl de motor loopt of
de machine heet is, mag de tankdop niet
geopend worden of mag er geen benzine
bijgevuld worden;

– wanneer benzine overgelopen is, mag geen
poging ondernomen worden om de motor te
starten. In plaats daarvan moet de machine
verwijderd worden van het oppervlak dat met
benzine bevuild is. Zolang de benzine niet
volledig verdampt is en de benzinedampen
niet vervlogen zijn, vermijdt u alles wat brand
zou kunnen veroorzaken;

– verwijder onmiddellijk elk spoor van benzine
die eventueel op de machine of op de grond
gemorst werd;

– start de machine niet op de plaats waar ze
bijgevuld wordt;
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– het contact tussen brandstof en de kleren
moet vermeden worden en in een dergelijk
geval kleedt u zich best om voordat u de mo-
tor start;

– tankdop en afsluiting van het benzinereser-
voir moeten altijd goed dichtgeschroefd zijn.

3) Vervang defecte of beschadigde geluidsdem-
pers.
4) Controleer voor het gebruik de volledige ma-
chine grondig en met name:
– de toerentalregelaar en de vergrendeling van

de toerentalregelaar moeten soepel bewo-
gen kunnen worden, mogen niet klemmen en
wanneer ze losgelaten worden, moeten ze
automatisch en snel terug hun uitgangsposi-
tie innemen;

– de toerentalregelaar moet geblokkeerd blij-
ven zolang de vergrendeling van de toeren-
talregelaar niet bediend wordt;

– de start-/stopschakelaar van de motor moet
vanuit de ene positie eenvoudig in de andere
versteld kunnen worden;

– de elektrische kabel en vooral de bougieka-
bel moeten in perfecte conditie zijn om von-
kvorming uit te sluiten en de stekker moet
conform de voorschriften op de bougie aan-
gebracht zijn;

– de handgrepen en beveiligingen van de ma-
chine moeten gereinigd en afgedroogd en tot
slot stevig op de machine aangebracht wor-
den;

– de kettingrem moet volledig operationeel zijn;
– zaagblad en ketting moeten conform de voor-

schriften gemonteerd zijn;
– de ketting moet correct gespannen zijn.
5) Alvorens te beginnen werken, moet gecontro-
leerd worden of alle beveiligingen correct aange-
bracht zijn.
C) DE MACHINE GEBRUIKEN
1) De verbrandingsmotor mag niet ingesloten
ruimte draaien waarin zich gevaarlijke uitlaatgas-
sen van koolmonoxide kunnen verzamelen.
Zorg voor luchtverversing wanneer men in afgra-
vingen, kuilen of dergelijke werkt.
2) Werk enkel bij daglicht of bij goed kunstlicht.

3) Neem een veilige en stabiele positie in:
– vermijd zo goed als mogelijk het gebruik van

de machine op natte of gladde bodem of in
ieder geval op oneffen of steile grond, wan-
neer voor de gebruiker tijdens het werk niet
voldoende stabiliteit gegarandeerd is;

– vermijd trappen en onstabiele platformen;
– werk niet met de machine boven schou-

derhoogte;
– ren niet, ga altijd voorzichtig vooruit en let op

oneffenheden in de bodem en op de aanwe-
zigheid van eventuele hindernissen.

– Werk niet alleen of op afgelegen plaatsen, om
snel eerste hulp bij eventuele ongevallen te
kunnen inroepen.

4) Houd bij het starten van de motor de machine
stevig vast:
– start de motor minstens 3 m verwijderd van

de plaats waar de machine bijgevuld wordt;
– controleer of er zich binnen de reikwijdte van

de machine geen andere personen bevinden;
– richt de geluidsdemper en dus ook de uitlaat-

gassen nooit in de richting van ontvlambare
stoffen:

– let erop dat materiaal mogelijk kan wegslin-
geren door de kettingbeweging, vooral wan-
neer de ketting hindernissen of vreemde vo-
orwerpen raakt.

5) Verander de basisinstelling van de motor
niet en laat hem niet te hoog in de toeren klim-
men.
6) De machine mag niet aan overdreven krachten
blootgesteld worden en kleine machines mogen
niet gebruikt worden voor zware werkzaamheden.
Het gebruik van een geschikte machine vermin-
dert de risico's en verbetert de kwaliteit van het
werk.
7) Controleer of de ketting niet beweegt zolang
de motor stationair draait en of na loslaten van
de toerentalregelaar de motor dan ook snel weer
stationair begint te draaien.
8) Let erop dat het zaagblad niet hard tegen het
vreemde voorwerp aanbotst en kijk uit voor even-
tueel rondvliegend materiaal door de wrijving van
de ketting.
9) De motor moet uitgeschakeld worden:
– wanneer u de machine onbewaakt achter-

laat.
– voordat u bijtankt.
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10) Schakel de motor uit en trek de bougieka-
bel eruit:
– voordat u de machine controleert, reinigt of er

werkzaamheden aan doorvoert;
– nadat een vreemd voorwerp geraakt werd.

Controleer of de machine schade opgelopen
heeft en voer de vereiste reparaties uit voor-
dat u de machine opnieuw gebruikt;

– wanneer de machine op een abnormale ma-
nier begint te trillen (zoek onmiddellijk de
oorzaken van de trillingen en laat de vereiste
onderzoekingen door een erkende dealer uit-
voeren).

– wanneer de machine niet gebruikt wordt.
11) Vermijd blootstelling aan het stof en het zaag-
sel dat door de ketting tijdens het knippen gepro-
duceerd wordt.
D) ONDERHOUD EN OPSLAG
1) Zorg ervoor dat alle moeren en bouten vast
aangetrokken zijn, om zeker te zijn dat de ma-
chine altijd in goede omstandigheden werkt. Re-
gelmatig onderhoud is onontbeerlijk voor de
veiligheid en de instandhouding van de func-
tionaliteit.
2) Bewaar de machine met benzine in de tank
nooit in een ruimte waarin benzinedampen met
open vuur, een hete bron of vonken in aanraking
kunnen komen.
3) Laat de motor afkoelen voordat u de machine
in een ruimte wegzet.
4) Om het brandgevaar te verminderen, moe-
ten de motor, de uitlaatgasdemper en de opslag-
plaats voor de brandstoffen altijd vrij gehouden
worden van zaagsel, resten van takken, blade-
ren of overvloedig vet; laat bakken met snoeiafval
nooit in een ruimte staan.
5) Wanneer de tank leeggemaakt moet worden,
moet dit buiten gebeuren en met een koude mo-
tor.
6) Draag handschoenen bij elke ingreep aan
het snijmechanisme.
7) Let er altijd op dat de ketting goed geslepen
is. Alle werkzaamheden die aan de ketting uit-
gevoerd moeten worden, veronderstellen vakkun-
dige competenties en het gebruik van speciale
gereedschappen. Neem uit veiligheidsoverwegin-
gen contact op met de dealer.
8) Gebruik uit veiligheidsoverwegingen de ma-
chine nooit met versleten of beschadigde on-
derdelen. De beschadigde onderdelen moe-
ten vervangen worden en mogen nooit gere-
pareerd worden. Gebruik uitsluitend originele

reserveonderdelen. Reserveonderdelen die niet
gelijkwaardig zijn, kunnen de machine beschadi-
gen en uw veiligheid in gevaar brengen.
9) Controleer, voordat u de machine opruimt, of
u voor het onderhoud gebruikte schroefsleutels of
gereedschappen verwijderd hebt.
10) Bewaar de machine buiten het bereik van kin-
deren!
E) TRANSPORT EN GEBRUIK
1) Volgende aanwijzingen moeten in acht worden
genomen tijdens het transport en het gebruik van
de machine:
– schakel de motor uit; wacht tot de ketting vol-

ledig stilstaat, trek de bougiestekker uit;
– breng de bescherming van het zaagblad aan;
– til de machine uitsluitend met de handgrepen

op en positioneer het zaagblad tegen de loo-
prichting in;

2) Wanneer het transport van de machine met een
motorvoertuig moet gebeuren, dan moet deze zo
opgesteld worden dat ze geen gevaar vormt en
ook goed bevestigd kan worden om te vermijden
dat ze kantelt, wat leidt tot schade en wegstromen
van brandstof.
F) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
KETTINGZAGEN:

Houd bij lopende zaag alle lichaamsdelen
uit de buurt van de zaagketting. Contro-
leer voor het starten van de zaag of de
zaagketting niets aanraakt. Bij werkzaam-
heden met een kettingzaag kan een moment
van onoplettendheid ertoe leiden dat kleding
of lichaamsdelen door de zaagketting gegre-
pen worden.
Houd de kettingzaag altijd met uw recht-
erhand aan de achterste greep en uw lin-
kerhand aan de voorste greep vast. De ket-
tingzaag in omgekeerde werkhouding vast-
houden, verhoogt het risico op letsels en mag
niet toegepast worden.
Draag veiligheidsbril en gehoorbescher-
ming. Overige bescherming voor hoofd,
handen, benen en voeten wordt aanbe-
volen. Geschikte werkkleding vermindert het
letselgevaar door rondvliegende spaanders
en toevallig aanraken van de zaagketting.
Werk nooit op een boom met de ketting-
zaag. Door met een kettingzaag op een boom
te werken, bestaat letselgevaar.
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Let altijd op een stabiele positie en ge-
bruik de kettingzaag alleen wanneer u
op een stevige, veilige en vlakke onder-
grond staat. Gladde ondergrond of onsta-
biele standvlakken zoals op een ladder, kun-
nen leiden tot evenwichtsverlies of tot contro-
leverlies over de kettingzaag.
Houd er bij het knippen van een tak die on-
der spanning staat rekening mee dat deze
terugveert. Wanneer de spanning in de hou-
ten vezels vrijkomt, kan de tak onder span-
ning de bedienende persoon raken en/of de
kettingzaag aan de controle onttrekken.
Wees bijzonder voorzichtig bij het knip-
pen van onderbegroeiing en jonge bomen.
Het dunne materiaal kan verstrikt geraken in
de zaagketting en tegen u slagen of u uit
evenwicht brengen.
Draag de kettingzaag bij de voorste greep
in uitgeschakelde toestand, de zaagket-
ting van uw lichaam afgewend. Bij het
transport of het opbergen van de ket-
tingzaag moet de beschermkap altijd ge-
bruikt worden. Zorgvuldige omgang met de
kettingzaag vermindert de waarschijnlijkheid
van een toevallige aanraking met de lopende
zaagketting.
Volg de aanwijzingen voor de smering, de
kettingspanning en het vervangen van to-
ebehoren. Een foutief gespannen of gesme-
erde ketting kan scheuren of het terugslagri-
sico verhogen.
Zorg dat de grepen droog, schoon en vrij
van olie of vet blijven. Vette, olieachtige gre-
pen zijn glibberig en leiden tot controleverlies.
Zaag alleen hout. Gebruik de kettingzaag
niet voor werkzaamheden waarvoor deze
niet bedoeld is. Voorbeeld: gebruik de ket-
tingzaag niet om plastic, metselwerk of
bouwmaterialen die niet van hout zijn, te
zagen. Het gebruik van de kettingzaag voor
niet-reglementaire werkzaamheden kan tot
gevaarlijke situaties leiden.

G) OORZAKEN EN VERMIJDING VAN EEN
TERUGSLAG:
Terugslag kan optreden wanneer het uiteinde van
het zaagblad een voorwerp raakt of wanneer het
hout buigt en de zaagketting in de snede vast-
klemt.
Een aanraking met het zaagbladuiteinde kan in
sommige gevallen tot een onverwachte, achter-
waartse reactie leiden, waarbij het zaagblad naar

boven en in de richting van de bedienende per-
soon geslagen wordt.
Wanneer de zaagketting aan de bovenkant van
het zaagblad klem zit, kan dit het blad heftig in de
richting van de bediener terugduwen.
Elke van deze reacties kan ertoe leiden dat u de
controle over de zaag verliest en mogelijkerwijze
zware letsels oploopt. Vertrouw niet uitsluitend op
de beveiligingen die in de kettingzaag zijn inge-
bouwd. Als gebruiker van een kettingzaag dient u
verschillende maatregelen te treffen om ongeval-
en letselvrij te kunnen werken.
Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of
foutief gebruik van de machine. Die kan verme-
den worden door geschikte voorzorgsmaatrege-
len, zoals hierna beschreven:

Houd de zaag met beide handen vast,
waarbij duimen en vingers de grepen van
de kettingzaag omsluiten. Breng uw lich-
aam en de armen in een positie waarin
u stand kunt houden tegen de terugslag-
krachten. Wanneer geschikte maatregelen
getroffen worden, kan de bedienende per-
soon de terugslag kan overheersen. Laat de
kettingzaag nooit los.
Vermijd een abnormale lichaamshouding
en zaag niet boven schouderhoogte. Daar-
door wordt een onbedoelde aanraking met
het zaagbladuiteinde vermeden en een be-
tere controle van de kettingzaag in onver-
wachte situaties mogelijk gemaakt.
Gebruik altijd vervangbladen en zaagket-
tingen die de fabrikant voorschrijft. Fou-
tieve vervangbladen kunnen de ketting doen
scheuren en/of een terugslag veroorzaken.
Respecteer de aanwijzingen van de fabri-
kant voor het slijpen en het onderhoud
van de zaagketting. Te lage dieptebegren-
zers verhogen de neiging tot een terugslag.

H) GEBRUIKSTECHNIEKEN VAN DE
MOTORZAAG
De veiligheidsinstructies moeten altijd in acht ge-
nomen worden en de beste kniptechniek voor het
uit te voeren werk conform de gegevens en de vo-
orbeelden in de gebruikershandleidingen (zie afb.
18 tot 25) moet gebruikt worden.
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J) AANBEVELINGEN VOOR BEGINNERS
Voordat een boom voor de eerste keer gekapt
wordt, moet u:
– een speciale opleiding over het gebruik van

dit type gereedschap gevolgd hebben;
– de veiligheidsinstructies en aanwijzingen van

onderhavige handleiding aandachtig gelezen
hebben;

– op een boomstronk of een stam op bokken
oefenen om het gevoel voor de machine en
de geschikte snijtechnieken te verkrijgen.

K) HOE DE HANDLEIDING GELEZEN MOET
WORDEN
In de tekst van de onderhavige handleiding zijn
enkele uiterst belangrijke hoofdstukken anders
aangeduid, waarbij de betekenis van dergelijke

aanduidingen als volgt geïnterpreteerd moet wor-
den:

ADVICE

Geeft verklarende aanwijzingen of an-
dere gegevens over eerdere toelichtin-
gen, met de bedoeling om de machine
niet te beschadigen of om schade te ver-
mijden.

LET OP!
Bij niet-naleving kan men zichzelf of
derden verwonden.

GEVAAR!
Bij niet-naleving kan men zichzelf of
derden zwaar verwonden, met levens-
gevaar.

4. MONTAGE VAN DE MACHINE
ADVICE

De machine wordt geleverd met gede-
monteerd zaagblad en gedemonteerde
ketting en met leeg mengsel- en oliere-
servoir.

LET OP!
Het uitpakken en de montage moe-
ten op een vlak en stabiel oppervlak
gebeuren. Er moet voldoende plaats
zijn om de machine en de verpak-
king te verplaatsen en de geschikte
gereedschappen moeten beschikbaar
zijn. Het verwijderen van de verpak-
king moet conform de lokale voor-
schriften gebeuren.

LET OP!
Draag altijd vaste werkhandschoenen
om het zaagblad en de ketting te be-
handelen. Werk bij de montage van
het zaagblad en de ketting met ui-
terste zorgvuldigheid om de veilig-
heid en efficiëntie van de machine
niet te beïnvloeden; raadpleeg in ge-
val van twijfel uw dealer.

Controleer voor de montage van het zaagblad of
de kettingrem niet ingeschakeld is; de kettingrem
is vrijgegeven wanneer de voorste handbescher-
ming (zie afb. 35) volledig naar achter, in de richt-
ing van de machinebehuizing, getrokken is.

LET OP!
Voer alle ingrepen met uitgescha-
kelde motor uit.

MONTAGE VAN HET ZAAGBLAD EN DE
KETTING
– Schroef de moeren (4) los en verwijder de af-

dekking van de koppeling (1) om toegang te
krijgen tot het kettingwiel en de houder van
het zaagblad (zie afb. 1).

– Verwijder de afstandhouder (1); deze af-
standhouder dient enkel voor het transport
van de verpakte machine en wordt verder niet
meer gebruikt (zie afb. 2).

– Monteer het zaagblad (1) door de groef op
de stiftbouten te plaatsen en het zaagblad in
de richting van de achterkant van de machin-
ebehuizing te duwen (zie afb. 3).

– Monteer de ketting rond het kettingwiel en
langs de kettinggeleiders rekening houdend
met de looprichting (zie afb. 4); wanneer het
zaagbladuiteinde uitgerust is met een om-
keerwiel, moet erop gelet worden dat de
schakels van de ketting correct in de uitspa-
ringen van het omkeerwiel zitten.

– Controleer of de stift van de kettingspanner
(1) correct in het bijbehorende boorgat van
het zaagblad zit (zie afb. 6); als dit niet zo is,
verdraai dan de schroef (1) van de kettings-
panner met een schroevendraaier tot de stift
volledig op zijn plaats zit (zie afb. 7).

– Monteer de afdekking van de koppeling op-
nieuw zonder de moeren vast te trekken.
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– Draai de schroef van de kettingspanner (1)
zo ver tot de ketting correct gespannen is (zie
afb. 8).

– Houd het zaagblad in de hoogte en trek de
moeren van de afdekking van de koppeling
met de meegeleverde schroefsleutel vast (zie
afb. 9).

– Controleer de spanning van de ketting. De
spanning is correct wanneer de schakels bij
het optillen van de ketting in het midden van
het zaagblad niet uit de geleiders loskomen
(zie afb. 10).

– Laat de ketting met behulp van een schro-
evendraaier langs de geleiders lopen, om ze-
ker te zijn dat deze zonder overdreven in-
spanning loopt.

Montage van de aanslagkam (indien nog niet
af fabriek gemonteerd)
– Draai de moeren (4) los en verwijder de af-

dekking van de koppeling (1) (zie afb. 1).
– Bevestig de aanslagkam (3) met beide mee-

geleverde bouten (2) op de machinebehui-
zing (zie afb. 1).

– Optioneel kan een tweede aanslagkam mee-
geleverd worden.

Montage van het kettingwiel (afb. 32)
ADVICE

Monteer altijd enkel de onderdelen die bij
elkaar horen, zie toegestaan snij-assor-
timent en ander toebehoren.

1. Neem de afdekking van de geleider, de zaag-
ketting en het zaagblad eraf.

2. Neem de beveiligingsring (3) er met een
schroevendraaier af en zorg dat de ring niet
wegspringt (zie afb. 32).

3. Neem de veiligheidsschijf (2) eraf.
4. Vervang het kettingwiel (1).
5. Plaats de veiligheidsschijf (2) er terug op.
6. Plaats de beveiligingsring (3) er weer op.

5. WERKVOORBEREIDING

1. MENGSELVOORBEREIDING
Deze machine is uitgerust met een tweetaktmotor
die werkt op een benzine-olie-mengsel.

ADVICE

Enkel benzine gebruiken, beschadigt de
motor waardoor de garantie vervalt.

ADVICE

Gebruik enkel hoogwaardige benzine en
smeerolie om de algemene prestaties en
de levensduur van de mechanische on-
derdelen ook op lange termijn te garand-
eren.

Benzine-eigenschappen
Gebruik enkel loodvrije benzine (groene benzine)
met een octaangehalte onder 90 NO.

ADVICE

Loodvrije benzine heeft de neiging om in
het reservoir afzettingen te vormen, wan-
neer deze langer dan 2 maanden be-
waard wordt. Gebruik altijd nieuwe ben-
zine!

Olie-eigenschappen
Gebruik enkel hoogwaardige synthetische olie
specifiek voor tweetaktmotoren.

Bij uw dealer zijn oliën verkrijgbaar die speciaal
voor dergelijke motoren ontwikkeld zijn en garant
staan voor uitstekende prestaties.
Het gebruik van dergelijke oliën maakt een meng-
selsamenstelling van 2% mogelijk, d.w.z. uit 1
deel olie voor telkens 50 delen benzine bestaand.

Het mengsel bereiden en opbergen

GEVAAR!
Benzine en mengsel zijn ontvlam-
baar!
– Bewaar benzine en mengsel uits-

luitend in speciale recipiënten ge-
schikt voor brandstoffen en wel
op een veilige plaats, ver verwij-
derd van warmtebronnen en open
vlammen.

– Bewaar de recipiënten nooit bin-
nen het bereik van kinderen.

– Rook niet tijdens de mengselvo-
orbereiding en probeer om de
benzinedampen niet in te ade-
men.
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De tabel geeft naargelang de gebruikte olie, de
nodige benzine- en oliehoeveelheden voor de
mengselvoorbereiding aan.

Benzine Synthetische 2-takt olie

Liter Liter cm3

1 0,02 20

2 0,04 40

3 0,06 60

5 0,10 100

10 0,20 200

Voor de mengselvoorbereiding:
– Giet ongeveer de helft van de aangegeven

hoeveelheid benzine in een geschikte jer-
rycan.

– Giet alle olie erbij, zoals voorgeschreven in
de tabel.

– en tot slot ook de resterende benzine.
– Sluit de kan en schud er krachtig mee.

ADVICE

Het mengsel is onderhevig aan een con-
stant verouderingsproces. Bereid niet al
te grote hoeveelheden voor om afzettin-
gen te vermijden.
ADVICE

Bewaar mengsel- en benzinereservoirs
altijd mooi gescheiden en identificeer-
baar om te vermijden dat ze bij gebruik
verwisseld worden.
ADVICE

Reinig de benzine- en mengselreser-
voirs regelmatig om eventuele afzettin-
gen te verwijderen.

2. BRANDSTOF BIJVULLEN

GEVAAR!
Rook niet tijdens het bijvullen en probeer
om de benzinedampen niet in te ade-
men.

GEVAAR!
Brandstof moet voor het starten van de
motor bijgevuld worden. Terwijl de motor
loopt of de machine heet is, mag de sluit-
ing van de tankdop niet geopend worden
en mag er geen benzine bijgevuld wor-
den.

LET OP!
Open de afsluiting van het reservoir al-
tijd voorzichtig omdat er eventueel druk
in ontstaan is.

Voor het bijvullen:
– Schud goed met het mengselreservoir.
– Plaats de machine op een vlak oppervlak in

een stabiele positie met de tankdop (2) naar
boven gericht (zie afb. 37).

– Reinig de tankdop (2) en de omliggende
zone, zodat tijdens het bijvullen geen vuil in
het reservoir binnendringt.

– Open de tankdop (2) voorzichtig om de druk
langzaam af te laten. Vul altijd bij met een
trechter en vul het reservoir niet tot aan de
rand.

LET OP!
Sluit de recipiënt altijd heel goed af.

LET OP!
Verwijder onmiddellijk alle eventuele ge-
morste mengselrestanten op de ma-
chine of op de grond en start de mo-
tor niet totdat alle benzinedampen verv-
logen zijn.

3. KETTINGSMEERMIDDEL
ADVICE

Om de ketting te smeren mag enkel spe-
ciale olie voor kettingzagen of hechto-
lie voor kettingzagen gebruikt worden.
Er mag geen verontreinigde olie gebruikt
worden om een verstopping van het fil-
ter in het reservoir en een onomkeerbare
beschadiging van de oliepomp te vermi-
jden.
ADVICE

Specifieke olie voor het smeren van de
ketting is biologisch afbreekbaar. Het
gebruik van minerale olie of motorolie
schaadt het milieu.

Het gebruik van hoogwaardige olie is doorslagge-
vend voor een doeltreffende smering van de sni-
jmechanismen; gebruikte of minderwaardige olie
beïnvloedt de smering en verkort de levensduur
van de ketting en van het zaagblad.
Aanbevolen wordt om het oliereservoir (1) bij elke
brandstofvulling (met behulp van een trechter)
helemaal te vullen. Omdat de capaciteit van het
oliereservoir zo ontworpen is dat de brandstof
voor de olie op is, wordt gegarandeerd dat de ma-
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chine niet zonder smeermiddel bediend wordt (zie
afb. 37).
4. MACHINECONTROLE
Voordat u met het werk start, moet het volgende
gecontroleerd worden:
– mengsel en olie vullen door de bijbehorende

reservoirs te vullen;
– of aan de machine en het zaagblad alle

schroeven aangetrokken zijn;
– of de ketting scherp en niet beschadigd is;
– of het luchtfilter schoon is;
– of de handgrepen en de beveiligingen van

de machine schoon en droog zijn, correct ge-
monteerd en vast op de machine bevestigd;

– of de handgrepen correct bevestigd zijn;
– of de kettingrem correct werkt;
– Controleer de spanning van de ketting.
5. CONTROLE VAN DE KETTINGSPANNING

LET OP!
Voer alle ingrepen met uitgescha-
kelde motor uit.

– Draai de moeren van de afdekking van de
koppeling los met de meegeleverde schro-
efsleutel (zie afb. 9).

– Draai de schroef van de kettingspanner (1)
zo ver tot de ketting correct gespannen is
(zie afb. 8).  "469603_a_Ü-Montage des Sch-
werts und der Kette", pagina 19

– Til het zaagblad op en draai de moeren van
de afdekking van de koppeling vast met de
meegeleverde schroefsleutel (zie afb. 9).

6. CONTROLE KETTINGREM
Deze machine is uitgerust met een veiligheids-
remsysteem.
Bij terugslagen (kickback) (zie afb. 34): na een
abnormaal contact van het zaagbladuiteinde tij-
dens het werk, komt het tot een heftige beweging
naar boven, die ertoe leidt dat de hand tegen de
voorste bescherming botst. In dit geval blokkeert
de rem de beweging van de ketting, de rem moet
handmatig ontgrendeld worden om de blokkering
te deactiveren.
Deze rem kan ook handmatig bediend worden
door de voorste handbescherming voorwaarts te
duwen. Om de rem los te laten, moet de voorste
handbescherming in de richting van de hand-
greep getrokken worden, tot vastgesteld wordt dat
hij losklikt (zie afb. 35).

Om de remwerking te controleren moet:
– De motor gestart en de grepen met beide

handen vastgehouden worden.
– De toerentalregelaar bediend worden om de

ketting in beweging te houden, vervolgens
de voorste handbescherming met de rug van
de linkerhand voorwaarts geduwd; de ketting
moet onmiddellijk stilstaan.

– Laat de toerentalregelaar onmiddellijk los,
zodra de ketting stilstaat.

– Laat de rem los.

LET OP!
De machine mag niet gebruikt wor-
den wanneer de kettingrem niet cor-
rect werkt. Neem contact op met uw
dealer voor de vereiste controles.
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6. MOTOR STARTEN, GEBRUIKEN EN UITSCHAKELEN

Motor starten

LET OP!
De motor mag pas gestart worden,
wanneer hij minstens 3 m van de
plaats waar de machine bijgevuld
wordt, verwijderd is.

Voor het starten van de motor:
– plaats de machine stabiel op de grond (zie

afb. 13).
– Verwijder de bescherming van het zaagblad.
– Controleer of het zaagblad de grond of an-

dere voorwerpen niet raakt.
Koude start

ADVICE

Met koude start wordt bedoeld het star-
ten minstens 5 min. nadat de motor uit-
geschakeld werd of brandstof werd bij-
gevuld.

Om de motor te starten (zie afb. 11):
1. Controleer of de kettingrem bediend wordt

(voorste handbescherming helemaal naar
voren geduwd).

2. Zet de schakelaar (2) in de stand «START».
3. Trek de chokehendel (2) tot aan de aanslag

en vergrendel daardoor tegelijkertijd de half-
gasstand (zie afb. 12).

4. Druk de brandstoftoevoerknop (3) minstens 5
keer in om de mengselverrijking voor het star-
ten te verkrijgen (zie afb. 11).

5. Druk de decompressieknop (1) in; het sys-
teem wordt gedeactiveerd en de knop keert
meteen na het starten van de motor automa-
tisch naar zijn oorspronkelijke stand terug (zie
afb. 11).

6. Houd de machine vast tegen de grond, met
een hand op de handgreep en met een voet
in de achterste handgreep, om de controle ti-
jdens het starten te behouden (zie afb. 13).

7. Trek de startgreep (4) langzaam 10-15 cm
eruit, tot een zekere weerstand voelbaar is,
dan enkele keren stevig trekken tot de eerste
ontstekingen waargenomen worden (zie afb.
11).

8. Druk de chokehendel (2) terug in.

LET OP!
Wanneer de machine niet vast-
gehouden wordt, zou de drijf-
kracht die de motor ontwikkeld,
de gebruiker uit evenwicht kun-
nen brengen of het zaagblad te-
gen een voorwerp of tegen de-
zelfde gebruiker kunnen slinge-
ren.

LET OP!
Wikkel nooit het starttouw rond de
hand.

GEVAAR!
Start de motorzaag nooit wanneer
die gevallen is en het starttouw
vastgehouden wordt. Deze me-
thode is extreem gevaarlijk omdat
de controle over de machine en de
ketting volledig verloren gaat.
ADVICE

Trek om beschadigingen te vermij-
den, het touw niet helemaal uit en
breng dit niet in contact met de rand
van de touwgeleidingsopening. Laat
de greep niet los, maar laat het touw
langzaam weer naar binnen oprol-
len.

9. Trek opnieuw aan de startgreep (4) tot de mo-
tor correct gestart werd (zie afb. 11).

10. Motor loopt in halfgasstand.
ADVICE

Wanneer de greep van het start-
touw meermaals met ingeschakelde
starter bediend zou worden, zou de
motor daardoor overstroomd kun-
nen worden en het starten bemoei-
lijkt. Verwijder bij overstroomde mo-
tor de bougie en trek zachtjes aan
de greep van het starttouw om de
overvloedige brandstof te verwijde-
ren; droog vervolgens de elektroden
van de bougie af en plaats deze te-
rug.

11. Bedien na het starten van de motor de toeren-
talregelaar (3) kort om de halfgasstand op te
heffen, de motor draait op stationair toerental
(zie afb.14).
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ADVICE

Vermijd dat de motor met hoog
toerental en ingeschakelde ketting
draait; hierdoor kan de koppeling
oververhit en beschadigd geraken.

12. Laat de motor minstens 1 minuut stationair
draaien, voordat u de machine gebruikt.
Warme start
Voor de warme start (onmiddellijk na uitscha-
kelen van de motor) volstaat het normaal ge-
zien om het starttouw (4) te bedienen (zie afb.
11).
Bij moeilijkheden:
– Trek de chokehendel (2) helemaal uit en

druk deze opnieuw in, halfgasstand is
vergrendeld (zie afb. 12).

– Trek de startgreep (4) opnieuw uit tot de
motor correct start (zie afb. 11).

– Bedien na het starten van de motor de
toerentalregelaar (3) kort om de halfgas-
stand op te heffen, de motor draait op
stationair toerental (zie afb.14).

DE MOTOR GEBRUIKEN (afb. 14)
ADVICE

Maak de kettingrem los door de voorste
handbescherming in de richting van de
bediener te trekken voordat de toerental-
regelaar bediend wordt.

De kettingsnelheid wordt door de toerentalrege-
laar (3) op de achterste handgreep (1) geregeld.
De bediening van de toerentalregelaar is enkel
mogelijk wanneer de vergrendeling van de toe-
rentalregelaar (2) gelijktijdig bediend wordt.
De beweging wordt van de motor naar de ketting
overgedragen en dit via een centrifugaalkoppe-
ling waarmee de beweging van de ketting verhin-
derd wordt, zolang de motor stationair loopt.

LET OP!
Gebruik de machine niet wanneer de
ketting beweegt en de motor stationair
draait; in dit geval moet de dealer om
raad gevraagd worden.

De correcte werksnelheid bereikt men wanneer
de toerentalregelaar (3) tot aan de aanslag inge-
duwd wordt.

ADVICE

Gebruik de motor niet met het hoogste
toerental tijdens de eerste 6-8 uur dat de
machine gebruikt wordt.

DE MOTOR UITSCHAKELEN (afb. 15)
Om de motor uit te schakelen:
– Laat de toerentalregelaar (3) los en laat de

motor enkele seconden stationair draaien
(zie afb. 14).

– Duw de start-/stopschakelaar van de motor
(1) in de stand «STOP» (zie afb. 15).

LET OP!
Wanneer de toerentalregelaar in sta-
tionair gezet wordt, kan het enkele se-
conden duren tot de ketting volledig
stilstaat.
ADVICE

Bedien de starter, wanneer de machine
niet uitschakelt, om het uitschakelen van
de motor door overstroming te bewerk-
stelligen en neem onmiddellijk contact
op met de dealer om de oorzaak van het
probleem vast te stellen en de vereiste
reparaties te laten doorvoeren.
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7. DE MACHINE GEBRUIKEN
ADVICE

Vergeet nooit dat een foutief gebruikte
motorzaag anderen kan storen en het
milieu sterk belasten.
Voor een gebruik waarbij rekening wordt
gehouden met de anderen en het milieu:
– Vermijd het gebruik van de machine

in omgevingen en op tijdstippen die
storend kunnen zijn.

– Houd u strikt aan de lokale voor-
schriften voor het verwijderen van
het snoeisel.

– Houd u strikt aan de lokale voor-
schriften voor het verwijderen van
olie, beschadigde onderdelen of alle
overige stoffen die schadelijk zijn
voor het milieu.

– Tijdens het werken komt een be-
paalde hoeveelheid olie in het mi-
lieu terecht die nodig is voor de ket-
tingsmering; omwille van deze re-
den mag enkel biologisch afbreek-
bare olie, die speciaal voor dit doel
voorzien is, gebruikt worden.

– Om het brandrisico te verminderen,
mag de machine met warme motor
niet tussen bladeren of droog gras
gelegd worden.

LET OP!
Draag tijdens het werk reglementaire
werkkleding. Uw dealer kan u nuttige
informatie over de beste werkbeveili-
gingen geven die garant staan voor
uw veiligheid tijdens het werk. Draag
handschoenen die beschermen tegen
vibraties. Alle hierboven vermelde vo-
orzorgsmaatregelen kunnen het ri-
sico op het fenomeen van Raynaud of
het carpale tunnelsyndroom niet vo-
orkomen. Daarom wordt uitdrukkelijk
aanbevolen om bij langdurig gebruik
van deze machine, regelmatig de con-
ditie van de handen en de vingers te
controleren.
Indien u ongemakken in de bovenste
ledematen zou voelen, moet onmid-
dellijk een arts geraadpleegd worden.

GEVAAR!
Het startsysteem van deze machine
genereert een relatief zwak magneet-
veld, waarbij echter niet kan worden
uitgesloten dat functiestoringen bij
actieve of passieve implantaten van
de bediener kunnen optreden, met
overeenkomstige ernstige gezond-
heidsrisico's. De dragers van deze
medische systemen worden daarom
uitdrukkelijk geadviseerd om aan een
arts of de fabrikant van de systemen
informatie te vragen vooraleer de ma-
chine te gebruiken.

LET OP!
Het gebruik van de machine om bo-
men te kappen en snoeien, vergt een
speciale opleiding.

1. UIT TE VOEREN CONTROLES TIJDENS
HET WERK

Controle van kettingspanning
Tijdens het gebruik wordt de ketting voortdurend
verlengd waardoor de spanning regelmatig ge-
controleerd moet worden (zie afb. 10).

ADVICE

Tijdens de eerste gebruiksperiode (of na
vervanging van de ketting) moet de con-
trole omwille van het uitrekken van de
ketting vaker plaatsvinden.

LET OP!
Werk niet met losse ketting om ge-
vaarlijke situaties te vermijden waar-
bij de ketting uit de geleider zou kun-
nen springen.

Om de kettingspanning in te stellen, moet conform
afb. 8 gehandeld worden.

Controle van de oliestroom (zie afb. 16)
ADVICE

De machine mag niet zonder smering
gebruikt worden! Het oliereservoir kan bij
elke toegepaste brandstofvulling hele-
maal opgebruikt worden. Controleer of u
het oliereservoir bij elke brandstofvulling
van de motorzaag vult.
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LET OP!
Tijdens de controle van de oliest-
room moet gecontroleerd worden of
het zaagblad en de ketting correct ge-
positioneerd zijn.

Start de motor, laat deze met middelmatig toeren-
tal draaien en controleer of de olie conform afb.
16 door de ketting verspreid wordt.
Indien de oliestroom niet voldoende zou zijn, kan
de oliehoeveelheid van de kettingsmering met de
stelschroef (1) aangepast worden (zie afb 17)

2. WERKHOUDING EN SNIJTECHNIEKEN
Voordat een boom voor de eerste keer gekapt of
gesnoeid wordt, moet u op een boomstronk of een
stam op bokken oefenen om het gevoel voor de
machine en de geschikte snijtechnieken te verkri-
jgen.

LET OP!
Tijdens het werk moet de machine al-
tijd met twee handen vastgehouden
worden, de linkerhand op de voorste
handgreep en de rechterhand op de
achterste handgreep, ongeacht of de
bediener linkshandig is.

LET OP!
Wanneer de ketting tijdens het wer-
ken vastzit, moet de motor onmiddel-
lijk uitgeschakeld worden. Houd al-
tijd rekening met terugslagen (kick-
back) die kunnen optreden wanneer
het zaagblad een hindernis raakt.

De boom snoeien (afb. 18)

LET OP!
Zorg ervoor dat het valbereik van de
takken vrij is.

1. Ga aan de andere kant van de tak die gesno-
eid moet worden, staan.

2. Begin bij de onderste takken en ga dan verder
met de bovenste.

3. Zaag van boven naar beneden om te vermij-
den dat het zaagblad klem geraakt.

De boom kappen (afb. 20)

LET OP!
Op hellingen moet altijd boven de
boom gewerkt worden en gecontro-
leerd worden of de gekapte boom
geen schade kan veroorzaken door te
rollen.

1. Kies de valrichting van de boom rekening
houdend met de wind, helling van de boom,
positie van de zwaarste takken, eenvoud van
het werk na het kappen, enz.

2. Maak de zone rond de boom vrij en zorg dat
u stevig staat.

3. Zorg voor geschikte vluchtwegen, vrij van hin-
dernissen; de vluchtwegen moeten zich on-
geveer 45° in de tegenovergestelde richt-
ing van de valrichting van de boom bevin-
den en moeten het evacueren van de werk-
kracht naar een veilige plaats mogelijk ma-
ken, op een afstand die ongeveer 2 1/2 keer
de hoogte bedraagt van de boom die gekapt
moet worden (zie afb. 19).

4. Bereid aan de valzijde een valkerf voor met
een diepte die ongeveer overeenkomt met 1/3
van de diameter van de boom.

5. Zaag de boom aan de andere kant op een po-
sitie net boven de horizontale inkeping van de
valkerf en laat een breuklijst (1) van ca. 5 - 10
cm (zie afb. 20).

6. Maak de dikte van de breuklijst langzaam klei-
ner zonder het zaagblad eruit te trekken, tot-
dat de boom valt.

7. In speciale omstandigheden of bij weinig sta-
biliteit kan het kappen afgemaakt worden
door het gebruik van wiggen (2) die met een
hamer in de velsnede geklopt worden (zie afb.
21).
Snoeien na het kappen (afb. 22)

LET OP!
Let op de steunpunten van de tak op
de grond, op de mogelijkheid dat deze
onder spanning staan, op de richting
die de tak bij het zagen kan uitgaan
en op de mogelijke instabiliteit van de
boom nadat de tak eraf gezaagd werd.

1. Let op de richting waarin de tak uit de stam
groeit.

2. Voer de eerste snede aan de kant van de bu-
iging uit en bereid de snede aan de andere
kant voor.
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Een stam doorsnijden (afb. 23)
Het doorsnijden van een stam wordt vereenvou-
digd door het gebruik van de aanslagkam.
1. Steek de aanslagkam in de stam en voer met

de aanslagkam als hendel een boogvormige
beweging met de motorzaag uit waardoor het
zaagblad in het hout snijdt.

2. Herhaal de werkstap meermaals en verplaats
eventueel het aanzetpunt van de aanslag-
kam.
Een stam op de grond doorsnijden (afb.
24)

Snijd de stam ongeveer tot in het midden van
de diameter door, draai de stam om en maak de
snede aan de andere kant af.

Een opgetilde stam doorsnijden (afb. 25)
1. Wanneer de snede voorbij de steunvlakken

(A) gebeurt, moet een derde van de diame-
ter langs onder gezaagd worden en het werk
langs de bovenkant afgemaakt worden.

2. Wanneer de snede tussen twee steunvlakken
(B) gebeurt, moet een derde van de diame-
ter langs boven gezaagd worden en het werk
langs de onderkant afgemaakt worden.

3. EINDE VAN HET WERK
Wanneer het werk afgelopen is:

LET OP!
Laat de motor afkoelen voordat u de
machine in een ruimte zet. Om het
brandgevaar te verminderen, moet
de machine vrijgemaakt worden van
zaagsel, twijgjes, bladeren of overtol-
lig vet; recipiënten met snoeiafval mo-
gen niet in ruimtes bewaard worden.

– Schakel de motor uit door de start-/stopscha-
kelaar (1) in te drukken (zie afb. 15).

– Wacht totdat de ketting volledig stilstaat en
laat de machine afkoelen.

– Draai de bevestigingsmoeren van het zaagb-
lad los om de spanning van de ketting te ver-
minderen.

– Verwijder alle sporen van zaagsel of oliere-
stanten.

– Demonteer de ketting bij sterke vervuiling
of verharsing en laat deze gedurende en-
kele uren in een recipiënt met een speciale
reiniger weken. Spoel aansluitend af met
schoon water en behandel voor de montage
op de machine met een geschikte spray te-
gen roestbescherming.

– Monteer het zaagblad voordat de machine
opgeruimd wordt.
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Onderhoudsplan
De volgende aanwijzingen zijn van toepassing in normale gebruiksomstandigheden. In speciale om-
standigheden, zoals bijzonder lange dagelijkse werktijd, moeten de aangegeven onderhoudsintervallen
evenredig verkort worden.

Onderhoudsplan

een-
malig
na 5

werku-
ren

alvor-
ens te
gaan
wer-
ken

weke-
lijks

elke
50

werku-
ren

elke
100

werku-
ren

indien
nodig

voor/
na het

sei-
zoen,
jaar-
lijks

Carburateur

Stationair bedrijf controleren X

Luchtfilter

Reinigen X

Vervangen X

Bougie

Elektrodenafstand controleren, evt. bij-
stellen

X X

Vervangen X X

Geluidsdemper

Visuele en fysieke inspectie X

Brandstofreservoir, oliereservoir

Reinigen X X

Brandstoffilter

Vervangen X

Kettingrem

Functiecontrole, soepele beweging
controleren

X

Reinigen, scharnierpunten smeren X X

Kettingsmering

Controleren X X

Zaagketting

Visuele en fysieke inspectie, scherpte
controleren

X
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Onderhoudsplan
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Naslijpen X X

Vernieuwen, evt. kettingwiel mee ver-
nieuwen en kettingwiellager smeren

X

Zaagblad

Visuele en fysieke inspectie X

Zaagblad omdraaien X

Omkeerwiel smeren X

Kettinggroef / olieboorgat reinigen X

Afdekking van het zaagblad aan de
binnenkant reinigen

X

Bedieningselementen

(start-/stopschakelaar van de motor,
toerentalregelaar, vergrendeling toe-
rentalregelaar, starttouw)

X

Alle bereikbare schroeven (behalve
stelschroeven)

Aandraaien X X X

Volledige machine

Visuele en fysieke inspectie X

Reinigen (incl. luchtinlaat, cilinder-koel-
ribben)

X X X

Voer de onderhoudswerkzaamheden regelmatig uit. Geef eventueel een gespecialiseerde werkplaats
opdracht, wanneer u niet alle werkzaamheden zelf kunt uitvoeren. De eigenaar van de machine is ook
verantwoordelijk voor:

schade door niet professionele resp. tijdig uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Gevolgschade - ook corrosie - bij ondeskundige opslag
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LET OP!
Voor uw veiligheid en de veiligheid
van de anderen:
– een correct onderhoud is funda-

menteel noodzakelijk om de oor-
spronkelijke efficiëntie en bedri-
jfszekerheid van de machine te
behouden.

– Zorg ervoor dat alle moeren en
bouten vast aangetrokken zijn,
om zeker te zijn dat de machine
altijd in goede omstandigheden
werkt.

– Gebruik de machine nooit met
versleten of beschadigde onder-
delen. De beschadigde onderde-
len moeten vervangen worden en
mogen nooit gerepareerd wor-
den.

– Gebruik uitsluitend originele re-
serveonderdelen. Reserveonder-
delen die niet gelijkwaardig zijn,
kunnen de machine beschadigen
en uw veiligheid in gevaar bren-
gen.

LET OP!
Tijdens de onderhoudsingrepen:
– Trek de bougiestekker uit.
– Wacht totdat de motor voldoende

is afgekoeld.
– Draag veiligheidshandschoenen

voor werkzaamheden aan het
zaagblad en aan de ketting.

– Verwijder de bescherming van
het zaagblad niet tenzij de ingre-
pen aan het zaagblad zelf of aan
de ketting moeten worden uitge-
voerd.

– Verwijder oliën, benzine of an-
dere vervuilende stoffen conform
de voorschriften.

Cilinder en geluidsdemper (afb. 26)
Reinig om het brandgevaar tot een minimum te
beperken, de cilinderribben vaak met perslucht en
verwijder resten van takken, twijgjes, bladeren of
andere voorwerpen rond de geluidsdemper.

STARTERGROEP
Om oververhitting en beschadiging van de motor
te voorkomen, moeten de roosters die koellucht
aanzuigen altijd zuiver en vrij van zaagsel en vuil
gehouden worden.
Het starttouw moet bij de eerste tekenen van slij-
tage vervangen worden.
KOPPELINGSGROEP (afb. 27)
De koppelingsklok moet vrij gehouden worden
van zaagsel en vuil door de afdekking van de
koppeling na beëindiging van de werkzaamheden
te verwijderen en de koppeling met perslucht uit
te blazen. Monteer daarna de afdekking van de
koppeling weer correct. Na elke 30 bedrijfsuren
moet het binnenste lager door uw dealer gesme-
erd worden (zie afbeelding 27).
KETTINGREM
De werking van de kettingrem en het intact zijn
van de metalen band die de koppelingsklok om-
vat, moeten regelmatig gecontroleerd worden
door de afdekking van de koppeling, na beëindi-
ging van de werkzaamheden, te verwijderen en
weer correct te monteren.

KETTINGWIEL
De conditie van de pignon moet regelmatig door
de dealer gecontroleerd worden en vervangen
worden wanneer er meer slijtage is dan toeges-
taan.
Er mag geen nieuwe ketting met een versleten
kettingwiel, of omgekeerd, gemonteerd worden.

ADVICE

Monteer altijd enkel de onderdelen die bij
elkaar horen, zie toegestaan snij-assor-
timent en ander toebehoren.

1. Neem de afdekking van de geleider, de zaag-
ketting en het zaagblad eraf.

2. Neem de beveiligingsring (3) er met een
schroevendraaier af en zorg dat de ring niet
wegspringt (zie afb. 32).

3. Neem de veiligheidsschijf (2) eraf.
4. Vervang het kettingwiel (1).
5. Plaats de veiligheidsschijf (2) er terug op.
6. Plaats de beveiligingsring (3) er weer op.

Kettingrem reinigen en smeren
Controleer dagelijks de soepele beweging en de
werking van de kettingrem.
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Smeer wekelijks alle herkenbare scharnierpunten
en lagers (zie afbeelding 33).

ADVICE

Activeer de kettingrem om de smeer-
plaatsen beter te bereiken (naar voor
klappen).

BORINGEN VOOR OLIESMERING (afb. 28)
Verwijder regelmatig de afdekking van de koppe-
ling, demonteer het zaagblad en controleer of de
boringen voor oliesmering van de machine (pijl)
en van het zaagblad (1) niet verstopt zijn.
KETTINGPEN
Deze pen is en belangrijk veiligheidselement, om-
dat het ongecontroleerde bewegingen van de ket-
ting, in geval van breuk of loskomen, verhindert.
Controleer de conditie van de pen regelmatig en
repareer deze in geval van beschadiging.
BEVESTIGINGEN
Controleer regelmatig of alle bevestigingsschro-
even en -moeren stevig vastzitten en of alle hand-
grepen degelijk bevestigd zijn.

Reiniging van het luchtfilter
ADVICE

De reiniging van het luchtfilter is de vo-
orwaarde voor een perfecte werking en
een lange levensduur van de machine.
Om onherstelbare schade aan de motor
te vermijden, werkt u niet zonder filter,
noch met een beschadigde filter.

De reiniging moet om de 8-10 uur dat de machine
gebruikt wordt, gebeuren.
– Verschuif de voorste handbescherming naar

voren.
– Maak de drie zijdelingse klemmen (1) met be-

hulp van een schroevendraaier los en verwi-
jder het deksel (2) (zie afb. 29).

– Maak de bevestigingsbeugel (1) los en neem
het luchtfilterelement (2) naar boven af (zie
afb. 30)

– Maak het bovenste deel van het luchtfilter (1)
met behulp van een schroevendraaier los van
het onderste deel (3) en reinig het luchtfilter-
element (2) (zie afb. 31). Was het filterele-
ment eventueel met warm zeepsop of reini-
gingsmiddel. Blaas bij gebruik van perslucht
van binnen naar buiten. (zie afb. 31)

– Zorg er bij het reinigen voor dat er geen ver-
vuiling in het aanzuigkanaal (4) terechtkomt
(zie afb. 31).

– Monteer het filterelement (2) pas wanneer het
volkomen droog en schoon is.

– Plaats het luchtfilter (2) er weer op en klap de
bevestigingsbeugel (1) naar achter (zie afb.
30).

– Zet het deksel (2) er weer op en bevestig de
klemmen (1) (zie afb. 29)

Normale/wintermodus
Om bij lage omgevingstemperaturen (onder 5 °C)
ijsvorming op de carburateur te voorkomen, kan
de inlaatlucht via de positie van de inzet van het
schuifstuk in de wintermodus voorverwarmd wor-
den.
De inzet van het schuifstuk kan, nadat de kap eraf
genomen werd, met een schroevendraaier direct
bereikt worden.

GEVAAR!
Risico op motorschade door overver-
hitting!
Wanneer de machine bij omgevingstem-
peraturen vanaf 5 °C met inzet van het
schuifstuk in wintermodus (voorverwar-
ming van de aangezogen lucht) gebruikt
wordt, kan het tot oververhitting komen.

De inzet van het schuifstuk draaien:
Druk de inzet van het schuifstuk (1) aan de
bovenkant voorzichtig met een geschikt ge-
reedschap zover van het frame (2) weg, dat
de vergrendelingspen van de inzet van het
schuifstuk uit het frame getild kan worden en
naar boven uit zijn opname genomen (zie afb.
38).

Normale modus (omgevingstemperatuur bo-
ven 5 °C)

Draai bij omgevingstemperaturen vanaf 5 °C
de inzet van het schuifstuk zo dat het zonne-
symbool zich op de kant van het luchtfilter be-
vindt. Schuif de inzet van het schuifstuk met
de opening aan de bovenkant in de opname
in het frame (zie afb. 39 en 40).

Wintermodus (omgevingstemperatuur lager
dan 5 °C)

Draai de inzet van het schuifstuk zo dat
het wintersymbool zich op de kant van het
luchtfilter bevindt. Schuif de inzet van het
schuifstuk met de opening aan de onderkant
in de opname in het frame (zie afb. 39 en 40).

De bougie controleren
De bougie is bereikbaar wanneer men het deksel
van het luchtfilter verwijdert (zie afb. 29).
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Verwijder de bougie regelmatig en verwijder daar-
bij eventuele afzettingen met een metalen bors-
teltje.
Controleer de afstand tussen de elektroden en
herstel deze eventueel weer (zie afb. 43).
Plaats de bougie terug en trek deze met de mee-
geleverde sleutel tot aan de aanslag vast.
De bougie moet door een gelijkwaardige bougie
met overeenkomstige eigenschappen vervangen
worden, indien de elektroden verbrand of de iso-
lering beschadigd zijn en in ieder geval na elke
100 bedrijfsuren.

Carburateur instellen
De carburateur wordt af fabriek zo ingesteld dat
bij elk gebruik altijd topprestaties geleverd worden
en dit bij een minimale vrijgave van schadelijke
gassen en in overeenstemming met de geldende
normen.
Controleer bij zwakke prestaties vooraf of de ket-
ting vrij loopt en of de geleiders van het zaagblad
niet versleten zijn; raadpleeg uw dealer om ver-
gassing en motor te controleren.

Stationaire instelling

LET OP!
Wanneer de motor stationair draait,
mag de ketting niet bewegen. Wan-
neer de ketting bij stationaire motor
beweegt, dient u uw dealer te raadple-
gen voor de correcte instelling van de
motor.

De ketting slijpen

LET OP!
Uit veiligheids- en efficiëntie-overwe-
gingen moeten de snijmechanismen
altijd goed geslepen zijn.

Het slijpen is vereist wanneer:
Het zaagsel op stof lijkt.
Meer kracht nodig is om te zagen.
De snede niet recht is.
De vibraties toenemen.
Het brandstofverbruik toeneemt.

LET OP!
Wanneer de zaagketting niet correct
geslepen is, verhoogt het gevaar op
terugslag "kick-back" (zie afb. 34).

Wanneer het slijpen in handen van een opgeleide
klantendienst gegeven wordt, kan dit met de juiste

gereedschappen uitgevoerd worden die een mi-
nimale materiaalslijtage en gelijkmatig slijpen van
alle tanden garanderen.
Het zelfstandig slijpen van de ketting kan met be-
hulp van speciale ronde vijlen gebeuren, waarvan
de diameter telkens aangepast is aan het indivi-
duele kettingtype en vereist bekwaamheid en er-
varing om schade aan de tanden te vermijden.
Om de ketting te slijpen (zie afb. 41):
– Schakel de motor uit, maak de kettingrem los

en span het zaagblad met gemonteerde ket-
ting vast in een geschikte bankschroef; zorg
ervoor dat de ketting vrij kan bewegen.

– Span de ketting indien deze los is.
– Monteer de vijl in de overeenkomstige gelei-

der en breng de vijl vervolgens in de uitspa-
ring van de tand, behoud daarbij een gelijk-
matige helling overeenkomstig het tandpro-
fiel.

– Voer slechts enkele halen met de vijl uit, uits-
luitend in voorwaartse richting en herhaal de
werkstap op alle tanden met dezelfde uitlij-
ning (rechts of links).

– Draai de positie van het zaagblad in de bank-
schroef om en herhaal de werkstap op de res-
terende tanden.

– Controleer of de grenstand niet boven het
testgereedschap uitsteekt en vijl het eventu-
ele uitsteeksel met een vlakke vijl af en rond
het profiel af.

– Verwijder na het slijpen al het vijlsel en stof
en smeer de ketting in een oliebad.

De ketting moet vervangen worden wanneer:
– De lengte van de tanden kleiner is dan 5 mm;
– De speling van de schakels op de kettingpon-

sen te groot is.
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Tabel kettingonderhoud
LET OP!
De technische gegevens van de ketting die voor deze machine gehomologeerd werd en
van het zaagblad, worden vermeld in de "EG-conformiteitverklaring", die bij de machine
gevoegd is. Uit veiligheidsoverwegingen mogen geen andere ketting- of zaagbladtypes
gebruikt worden. De tabel toont de scherpte voor verschillende kettingtypes zonder dat
dit de mogelijkheid weergeeft om andere kettingen dan de gehomologeerde te gebruiken.

Kettingverdeling Hoogte van de be-
grenzingstand (a) Diameter van de vijl (d)

Inch mm Inch mm Inch mm

3/8 spec. 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

Onderhoud van het zaagblad (afb. 42)
Om te voorkomen dat het zaagblad asymmetrisch
slijt, moet dit regelmatig omgedraaid worden.
Om de efficiëntie van het zaagblad te behouden,
is het volgende noodzakelijk:
– Het lager van het omkeerwiel met de juiste

spuit smeren (indien beschikbaar).
– De groef van het zaagblad met de juiste

schraper reinigen (niet bij de levering inbeg-
repen).

– Het reinigen van de boringen voor oliesme-
ring.

– Verwijder met een vlakke vijl de braam van de
flanken van de geleiders en egaliseer even-
tuele afwijkingen tussen de geleiders.

Het zaagblad moet vervangen worden wanneer:
– de diepte van de groef kleiner is dan de

hoogte van de schakel (die de bodem van de
groef nooit mag raken);

– de binnenste geleiderwand zodanig versleten
is dat de ketting zijwaarts neigt.

Alle onderhoudsingrepen die niet in deze handlei-
ding zijn opgenomen, mogen uitsluitend door uw
dealer uitgevoerd worden.
Ingrepen die niet door een gespecialiseerde werk-
plaats of die door ongekwalificeerd personeel uit-

gevoerd worden, leiden principieel tot het verval-
len van de garantie.

Uitzonderlijke ingrepen
Alle onderhoudsingrepen die niet in deze handlei-
ding zijn opgenomen, mogen uitsluitend door uw
dealer uitgevoerd worden.
Ingrepen die niet door een gespecialiseerde werk-
plaats of die door ongekwalificeerd personeel uit-
gevoerd worden, leiden principieel tot het verval-
len van de garantie.

Opberging
Reinig na elk gebruik de machine zorgvuldig en
verwijder stof en resten, repareer of vervang de
beschadigde onderdelen.
De machine moet op een droge plaats, be-
schermd tegen de weerselementen en met de vol-
gens de voorschriften aangebrachte bescherming
van het zaagblad bewaard worden.

Langere stilstandtijden
ADVICE

Als de machine naar verwachting meer
dan 2-3 maanden niet gebruikt wordt,
moet het volgende gedaan worden om
moeilijkheden bij het opnieuw in gebruik
nemen of permanente motorschade te
vermijden.
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Opslag
Voordat de machine stilgelegd wordt:
– Schroef de twee moeren er af, demonteer de

afdekking van de koppeling en verwijder de
ketting en het zaagblad.

– Ledig het oliereservoir, vul met ongeveer
100-120 ccm specifieke reinigingsvloeistof
en plaats het deksel er terug op.

– Monteer de afdekking van de koppeling op-
nieuw zonder de moeren vast te trekken.

– Start de machine en laat de motor met een
hoog toerental draaien, tot het reinigingsmid-
del helemaal opgebruikt is.

– Zet de motor in stationair en laat de machine
draaien totdat de brandstof in de tank en in
de carburateur helemaal opgebruikt is.

– Verwijder de bougie bij koude machine.
– Giet in de opening van de bougie een lepel

olie (nieuwe) voor tweetakters.
– Trek meermaals aan de startgreep zodat de

olie zich in de cilinder verdeelt.
– Plaats tot slot de bougie terug wanneer de

zuiger zich op het bovenste dode punt be-
vindt (zichtbaar door de opening van de bou-
gie wanneer de zuiger zijn hoogste slag be-
reikt heeft).
Heringebruikname

Wanneer de machine weer in bedrijf genomen
wordt:
– Verwijder de bougie.
– Trek een paar keer aan de startgreep om de

overvloedige olie te verwijderen.
– Controleer de bougie zoals beschreven in

hoofdstuk De bougie controleren.
– Stel de machine zo in zoals beschreven in

hoofdstuk 7. DE MACHINE GEBRUIKEN.
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9. STORINGEN OPSPOREN

STORING MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

1) Motor kan niet gestart wor-
den of schakelt meteen uit.

– Fout startproces
– Bougie vuil of niet de cor-

recte afstand tussen de
elektroden

– Verstopte luchtfilter
– Problemen van de mengsel-

voorbereiding

– Volg de instructies (zie Hfdst.
6. MOTOR STARTEN, GE-
BRUIKEN EN UITSCHAKE-
LEN)

– Controleer de bougie (zie
Hfdst. De bougie controle-
ren)

– Reinig resp. vervang het filter
(zie Hfdst. 8. ONDERHOUD
EN OPBERGING8. ONDER-
HOUD EN OPBERGING)

– Neem contact op met de
dealer

2) Motor kan gestart worden,
levert echter een zwak vermo-
gen.

– Verstopte luchtfilter
– Problemen van de mengsel-

voorbereiding

– Reinig resp. vervang het filter
(zie Hfdst. 8. ONDERHOUD
EN OPBERGING8. ONDER-
HOUD EN OPBERGING)

– Neem contact op met de
dealer

3) De motor loopt onregelmatig
of levert onder belasting geen
vermogen.

– Bougie vuil of niet de cor-
recte afstand tussen de
elektroden

– Problemen van de mengsel-
voorbereiding

– Controleer de bougie (zie
Hfdst. 8. ONDERHOUD
EN OPBERGING8. ONDER-
HOUD EN OPBERGING)

– Neem contact op met de
dealer

4) De motor vertoont een over-
dreven rookontwikkeling.

– Verkeerde mengselsamen-
stelling

– Problemen van de mengsel-
voorbereiding

– Bereid het mengsel conform
de instructies voor (zie Hfdst.
8. ONDERHOUD EN OP-
BERGING8. ONDERHOUD
EN OPBERGING)

– Neem contact op met de
dealer

5) Er komt geen olie uit. – Minderwaardige oliekwalit-
eit

– Boringen voor smeerolie
verstopt

– Ledig de tank, spoel tank en
leidingen met reinigingsvlo-
eistof door en vervang de
olie.

– Reinigen
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10. TOEBEHOREN

De tabel bevat de lijst met de mogelijke combina-
ties van zaagblad en ketting, met vermelding van
de onderdelen die op elke machine gebruikt kun-
nen worden, gemarkeerd met het symbool ***.

LET OP!
Omdat de selectie, de montage en het
gebruik van de ketting en het zaagb-
lad door de gebruiker volkomen au-
tonoom uitgevoerd worden, is deze
ook aansprakelijk voor de schade van
elke aard die door deze werkproces-
sen veroorzaakt wordt. In geval van
twijfel of onwetendheid over de eigen-
schappen van de individuele zaagbla-
den en kettingen, dient u contact op
te nemen met uw dealer of een gespe-
cialiseerd tuincentrum.

Zaagblad- en kettingcombinatie

Lengte van
de schakels ZAAGBLAD KET-

TING Model

Inch Lengte
Inch / cm

Breedte van de groef
Inch / mm

Artikel-
num-
mer:

Artikel-
num-
mer:

665 675 681

16" / 40 cm 0,058" / 1,5 mm 127216 127205 * * *

18" / 45 cm 0,058" / 1,5 mm 127195 127206 * * *

20" / 50 cm 0,058" / 1,5 mm 127217 127207 * * *

24" / 60 cm 0,058" / 1,5 mm 127197 127208 * * *

3/8" LP

28" / 70 cm 0,058" / 1,5 mm 127198 127209 * * *
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EG-CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren hiermee dat dit product in de vorm die op de markt verkocht wordt, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richt-
lijnen en van de EU-veiligheidsnormen en aan de productspecifieke normen.

Product Fabrikant Gevolmachtigde
Kettingzaag
Serienummer
G4114111

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Model EU-richtlijnen Geharmoniseerde normen
665
675
681

Geluidsvermogenniveau
ISO 3744
gemeten / gegarandeerd
656/675/681 – 111/113 dB(A)

2006/42/EG
2000/14/EG
2012/46/EG
2004/108/EG

EN ISO 11681-1
EN ISO 14982
EN ISO 22868
EN ISO 22867

Constructietechnische controle
volgens GPSG §4 BM 1027 MSR

Conformiteitsverklaring Kötz, 8-6-2015

DPLF Duitse controle- en
certificeringsinstantie voor land- en
bosbouw
Max-Eyth-Weg 1
D-64823 Groß-Umstadt

2000 /14 / EG Bijlage V

Nr.0363
665: K-EG 2015/7450
675: K-EG 2015/7451
681: K-EG 2015/7452

Wolfgang Hergeth
Uitvoerend directeur
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GARANTIE
Eventueel binnen de wettelijke termijn voor aansprakelijkheid optredende materiaal- of fabricagefouten
van het apparaat worden naar eigen oordeel door ons verholpen, hetzij door reparatie of door levering
van een vervangend apparaat. De geldende termijn voor aansprakelijkheid hangt in elk geval af van de
wetgeving in het land waarin het apparaat werd aangeschaft. De garantietermijn begint bij de aanschaf
door de eerste eindgebruiker. Voor apparaten wier reglementair gebruik ook een commerciële en/of
zakelijke toepassing omvat, is de garantieperiode beperkt tot 12 maanden, indien het apparaat niet alleen
voor particuliere doeleinden is gebruikt.

Onze garantie geldt alleen bij:
inachtneming van deze gebruikershandleiding
gebruik van apparaat volgens het gebruiksdoel
gebruik van originele reserveonderdelen

De garantie vervalt bij:
eigenhandig uitgevoerde reparatiepogingen
eigenhandig aangebrachte technische wijzigin-
gen
bij gebruik voor andere doeleinden dan het ge-
bruiksdoel

Van de garantie zijn uitgesloten:
lakschade opgetreden als gevolg van normaal gebruik
Slijtageonderdelen die op de reserveonderdelenkaart met een kader [xxx xxx (x)] zijn aangeduid
Verbrandingsmotoren (hierop zijn de garantiebepalingen van toepassing van de betreffende motor-
fabrikant)

De garantietermijn begint bij de aanschaf door de eerste eindgebruiker. Maatgevend is daarbij de datum
op de kassabon. Ga met deze garantieverklaring en de originele kassabon naar uw dealer of naar de
dichtstbijzijnde klantenservice. Deze verklaring laat het vorderingsrecht van de koper jegens de verkoper
wegens defecten aan het apparaat onverlet. Eventueel verder gaande garantiebeloften vindt u op onze
homepage onder www.al-ko.com/garden/guarantee.
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