
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



5. Installatie van het zaagblad 

Waarschuwing: de ketting is erg scherp: draag beschermende kleding en handschoenen. 

1. Trek de beschermer richting de voorste handvat, om te controleren dat de ketting rem vastzit.  

2. Maak de moeren los en verwijder de ketting beschermer. 

3. Maak de “spike” vast aan de achterzijde van de motor. 

 

4. Monteer het zaagblad en zet daarna de ketting hierop. 

 
Let op de juiste richting van de ketting! Zie afbeelding hieronder: 

 
5. Doe de ketting aanspanner moer, in de onderste opening  van het zaagblad. Installeer daarna de ketting 

beschermkap en monteer de moer vervolgens goed vast.  

 
  

 

6. Als u de voorzijde van het zaagblad vasthoud  kunt u de ketting spanning aanpassen, door de 

spanningsschroef strakker te draaien. 

 
7. Maak de moer goed vast (zaagblad hierbij omhoog houden).  

12-15 N.m.  

Controleer hierna of de ketting soepel rond draait en een goede spanning heeft, door deze met de hand 

te bewegen. Indien nodig, aanpassen, met de beschermkap los. 



 
8. Maak de spanningsschroef goed vast. 

 

 

6. Brandstof en kettingolie 
* Brandstof 

WAARSCHUWING 
Brandstof is uiterst brandbaar! Verboden te roken of voor vuur/vonken in de buurt te houden van de 
brandstof. Zorg ervoor dat de motor uitstaat en afgekoeld is, voordat u de motor bijvult. Vul in de buitenlucht 
de brandstof bij en zorg ervoor dat u tenminste 3 meter uit de buurt staat van de brandstof, voordat u de 
motor weer start. 

  
 
 

* Aanbevolen mix voor de brandstof 
BRANDSTOF 25: OLIE 1 

 
 

* Ketting olie: 
Gebruik SAE#10W-30 olie gedurende het gehele jaar, of SALE#30 -#40 in de zomer en SAE #20 in de winter.  

 
LET OP: gebruik geen afval of geregenereerde olie. Dit kan de olie pomp beschadigen. 
 
 

7. Gebruik van de motor 

Controleer de machine op gebruikte, losse en beschadigde onderdelen. Nooit een machine 
gebruiken die beschadigt is, onjuist is aangepast, of onveilig is vastgemaakt. Zorg ervoor dat de ketting 
zaag  stopt als de gashendel is losgelaten. 
 

* Starten van de motor 
1. Vul de olie en kettingolie en maak deze afsluitdoppen stevig vast. 
 
2. Zet de schakelaar in de I-positie 
 



 3. Trek de choke knop in de 2de stage positie. De choke zal sluiten en de gashendel wordt dan in de start positie 
gezet. 

 

Notitie:  

- als u onmiddellijk herstart na de motor te stoppen, zet de choke dan in de 1st stage positie ( choke open en 

gashendel in startpositie). 

- als de choke knop eenmaal is uitgetrokken, komt deze niet weer terug in de bedieningsplaats. Zelfs niet als u deze 

weer omlaag duwt met uw vinger. Als u de choke knop weer in bedieningspositie wenst te krijgen, trek dan de 

gashendel uit. 

 

5. Terwijl u de zaag unit stevig vasthoud op de grond, trek krachtig aan de start greep (start touw). 

 
 

 Start niet de motor, als u de kettingzaag in 1 hand vasthoud. De kettingzaag kan dan uw lichaam 

aanraken. Dit is erg gevaarlijk!  

 

8. Na de ontsteking van de motor, duw dan eerst de choke knop weer in tot de 1ste stage positie en trek dan 

nogmaals aan de start greep om de motor te starten. 

9. Laat de motor opwarmen, met de gashendel zachtjes ingedrukt. 

Blijf verwijderd van de ketting, omdat deze zal beginnen met draaien zodra de motor start. 

 Voordat u de motor start, let goed op dat de ketting met niets in contact is! 

 

* Controleren van de olie 

Wees er zeker van dat de remhendel en de ketting correct gemonteerd is! 
 
Na het starten van de motor, laat de ketting op gemiddelde snelheid lopen en kijk of er kettingolie wordt 
verspreid, zoals op onderstaande tekening. 

 
De ketting olie toevoer kan geregeld worden door met een schroevendraaier in de opening op de onderzijde van 
de greepzijde. Pas aan, naar gelang uw werk behoefte. 



 
Notitie: de olie tank is altijd bijna leeg, als uw brandstof leeg is. Vul daarom altijd ook de olie bij, als u de 

brandstof bijvult. 

 

* Afstemmen van de carburateur.  

 
De carburateur op uw unit is ingesteld door de fabriek, maar dient wellicht aangepast te worden, naar gelang uw 
werkposities. 
Voordat u de carburateur afstemt, zorg dan dat de lucht/brandstof filters schoon zijn en de brandstof correct 
gemixt. 
Voor de afstemming, volg de onderstaande stappen:  
Notitie: Zorg ervoor dat u de carburateur afstemt, als de ketting en het zaagblad vastzitten. 
 
1. Stop de motor. Schroef beide H en L naalden, totdat deze vast zitten. Forceer ze niet. Draai ze daarna 

evenveel rondjes terug, zoals hieronder aangegeven. 

 
2. Start de motor en laat deze opwarmen op halve gas. 
3. Draai de L naald langzaam kloksgewijs om een positie te vinden waar het stationair toerental maximaal is. 

Draai daarna de naald een ¼ terug tegen de klokrichting in. 
4. Draai de stationair schroef (T) tegen de klokrichting in, zodat de ketting niet gaat draaien. Als de stationair 

snelheid te langzaam is, draai dan de schroef kloksgewijs. 
5. Maak een test snede en pas de H naald aan voor de beste snij kracht, niet voor maximale snelheid. 

 

* Ketting rem. 
De ketting rem is een onderdeel dat ervoor zorgt dat de ketting stopt met draaien, onmiddellijk nadat  de 
kettingzaag terugstoot door een terugslag. 
Normaal is de rem automatisch geactiveerd door inerte kracht. Het kan ook manueel geactiveerd worden door 
de remhefboom (linker beschermkap) naar voren te duwen. 
Als de rem werkt, zal er een geel kegeltje verschijnen van onder de remhefboom. 

 

Loslaten van de rem. 

Trek de remhefboom omhoog, richting het linker handvat, totdat deze op zijn plaats klikt. 

 
* Als de rem werkt, laat de gashendel los, om de motorsnelheid te verlagen. Door een hoge constante 

motorsnelheid aan te houden, als de rem in wordt gebruikt, kan leiden tot hitte vanuit de koppeling en kan voor 

problemen zorgen. 

* bij de controle van de machine voor elk gebruik, controleer de werk conditie van de rem volgens de volgende 

stappen. 

1. Start de motor houd de handvat stevig vast met beide handen 

2. Trek aan de gashendel om de kettingzaag te laten werken,  duw de remhefboom (linker beschermkap) omlaag 

richting de voorzijde, door gebruik te maken van uw linker hand. 

3. als de rem werkt en de ketting is gestopt met draaien, laat dan de gashendel los. 

4. Laat de rem los. 



 

* Stoppen van de motor. 
1. Laat de gashendel los, zodat de motor een paar minuten stationair kan draaien. 

2. Zet de knop in de “O”(STOP) positie.  

 
 

6. Zagen 

  
 

* Lees zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing, om te begrijpen hoe deze unit correct gebruikt kan worden, 
met name de veiligheidsonderdelen.3 
* Volg altijd de veiligheidsregels op. 
* de kettingzaag mag alleen gebruikt worden voor het zagen van hout. Het is verboden om hiermee andere 
materialen te zagen. De trillingen en terugslag varieert met de verschillende materialen en de 
veiligheidsvoorschriften worden dan niet gerespecteerd. 
* gebruik de kettingzaag niet als een hefboom/hendel om objecten op te tillen, te verplaatsen of 
opsplitsen van objecten. 
* het is verboden om onderdelen te gebruiken, anders dan gebruikt/aangegeven door de leverancier. 
* het is niet nodig om de zaag in het hout te duwen. Gebruik alleen lichte druk. 
* als de kettingzaag vast zit in een snede, probeer deze dn niet met kracht eruit te trekken, maar gebruik 
een wig of een hefarm om de snede open te maken. 
* Deze kettingzaag heeft een ketting rem, die de ketting zal stoppen indien u terugslag heeft. U moet de 
ketting rem voor elk gebruik controleren, door de zaag op volle snelheid te laten draaien gedurende 1-2 
seconden en daarna de remhefboom naar voren te duwen. De ketting hoort nu te stoppen met draaien. 
Als de ketting niet stopt met draaien, of langzaam stopt, vervang de rem band en koppelingstrommel voor 
het gebruik. 
 

* PAS OP VOOR TERUGSLAG! 

 
 Een terugslag kan voorkomen als de voorkant of zaaggeleider een object aanraakt, of als het 

hout aansluit en de kettingzaak in de zaagsnede duwt. 

 Een snelle aanraking kan een tegenwerkende reactie geven, die de zaaggeleide omhoog 
duwt en terugduwt richting de gebruiker. Het duwen van de kettingzaag richting de 
zaaggeleider, kan ervoor zorgen dat de machine richting de gebruiker wordt geduwd.  Beide 
van deze reacties kunnen ervoor zorgen dat u de controle verliest van de machine en u 
persoonlijke verwondingen krijgt. 



 Vertrouw nooit 100% op de veiligheidsonderdelen op de machine. Als kettingzaaggebruiker 
dient u enkele stappen te ondernemen om zaagwerkzaamheden vrij te houden van 
ongelukken en verwondingen. 
(1) Bij een basis begrip van terugslag kunt u onverwachte ongelukken verminderen of 

vermijden. Onverwachte gebeurtenissen kunnen bijdragen aan ongelukken. 
(2) Houd goede grip op de machine met beide handen. De rechter hand op de handvat aan 

de achterkant en de linkerhand op de voorste handvat, als de machine aanstaat. Hou 
een stevige grip met uw duim en vingers om de handvaten. Een stevige grip zorgt ervoor 
voor een minder sterke terugslag, zodat u controle houd op de machine. 

(3) Zorgt u ervoor dat er geen obstakels zijn op uw werkplaats. Zorg ervoor dat de neus van 
de zaaggeleider niet in contact komt met een blok hout, een tak of enig ander obstakel 
dat aangeraakt kan worden als u een het zagen bent. 

(4) Zaag met een hoge motor snelheid. 
(5) Niet boven schouderhoogte zagen. 
(6) Volg de leveranciers onderhouds- en scherpslijpingsinstructie nauwkeurig.  
(7) Gebruik alleen vervangingskettingen en geleiders, die door de leverancier zijn 

aangegeven. 
 

 

 
 

* Omzagen van een boom. 

 
1. Bepaal de val richting, rekening houdend met de wind, locatie van zware takken, gemak voor het zagen en 

elke andere factor.  

2. Bij het vrijmaken van de omgeving van de boom, zorg voor een stabiele grond om te staan en looppad. 

3. Maak een inkeping-snede in 1/3de van de boom, aan de val zijde (“Notch cut 1”) 

4. Maak een velsnede aan de achterzijde, op een iets hogere hoogte dan de inkeping (“Felling cut 2”) 

 Als u een boom omzaagt, waarschuw dan altijd al de mensen in de omgeving 

voor het gevaar! 

 

* In stukken zagen en snoeien van takken / stronken. 
 

 Zorg dat u altijd stabiel staat! Ga niet op het blok hout staan. 

 Pas op voor wegrollend hout. 

 Volg de veiligheidsinstructies om terugslag te voorkomen. 



Voor het beginnen, controleer de buigrichting van het hout. Begin altijd met zagen  aan de 

tegenovergestelde richting van de buigrichting. 

A. Een blok hout op de grond zagen 

 
Zaag tot de helft. Draai dan het hout om en zaag vanuit de andere zijde door. 

B. Een blok houd hangend boven de grond. 

  
In gebied A, zaag vanuit de bodem 1/3 omhoog en maak het af door te zagen vanuit de bovenzijde. 

In gebied B, zaag vanuit boven 1/3 omlaag en maak het af door te zagen vanuit de onderzijde. 

 

* Afzagen van takken. 

 
Kijk naar welke zijde de tak ombuigt.  Maak dan de eerste snede aan de gebogen zijde en maak het af door aan 
tegenovergestelde zijde te zagen. 
 

Pas op voor wegspringende takken tijdens het zagen. 

 

* Snoeien van takken aan bomen. 

Maak de eerste snede aan de onderzijde en maak het af door aan de bovenzijde omlaag te 

zagen. 

 Gebruik geen onstabiele ondergrond of ladder.  

 Reik niet te ver. 

 Zaag niet boven schouderhoogte. 

 Gebruik altijd beide handen om de zaag vast te houden. 

 



 

 

 


