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I Sisältö 

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu käyttöön huolellisesti, jotta työskentely olisi turvallista. 
Varoitus kone tuottaa 80dB! Pidä kuulosuojaimia.



2. Koneessa olevat merkit

(1) Lue ja ymmärrä varoitukset.

(2) Takapotkun vaara. Varo osumasta ketjuun.

(3) Älä käytä sahaa yhdellä kädellä.

(4) Käytä aina sahaa kahdella kädellä.

(5) Pidä suojaimia.

(6) Lue käyttöohje ennen käyttöä.

{7) Pidä aina turvahanskoja käyttäessäsi sahaa. 

(8) Pidä aina turvakenkiä työskennellessäsi.



2. Koneen merkinnät

•·iu
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(a). Bensatankki 

(b). Tankki ketjuöljylle

(c). Käyttökytkin

Käännäkytkin "O" asentoon kone sammuu heti

(d). Ryyppyvipu

(e). Öljynvirtauksen  säätö 



1. Osien sijainti

1. Laippa

2. Ketju

3. Etupidin

4. Etupidin

5. Käynnistysnaru

6. Ilmanvaihdon suoja

7. Lukkonuppi

8. Ryyppyvipu

9. Kaasukahvan lukitus

10. Takapidin

11. Kaasuvipu

12. Käyttökytkin

13. Öljytankki

14. Bensatankki

15. Laipan suoja

16. Kytkimen suoja

17. Kiristin

18. Lukko

1 2 4 5 6 7 



2. Koneen merkit
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(f). Ruuvi "H" merkin alla on nopea nopeuden 

säätöruuvi. 

Ruuvi "L" merkin alla on hidas nopeuden säätöruuvi. 

Ruuvi "T" merkin alla on joutokäynnin säätöruuvi. 

(g). Näyttää suunnan, kun ketjujarru on vapautettu 

(valkoinen nuoli) ja aktivoitu (musta nuoli). 

(h). Näyttää ketjun asennus suunnan

(I). Melutaso 

(J). Koneen käynnistys 
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4. Laipan ja ketjun asennus
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Paketti sisältää: 
(1) Koneen
(2) Ketjun
(3) Laipan
(4) Laipan suojan
(5) Tulppa avaimen
(6) Viilan
Avaa laatikko ja asenna laippa ja ketju.

I A. WARNING Sahassa on terävät 

reunat. Pidä käsineitä.

1. Vedä suojaa etupidintä kohti tarkistaaksesi,
ettei ketjujarru ole päällä.
2. Vedä lukkuvipu ulos ja kierritä vastapäivään
löysentääksesi kytkimen suojan ja ota suoja
pois.
3. Laita laippa paikalleen, jonka jälkeen pujota
ketju laipan ympäri. Säädä kiristinvivulla ketju
oikeaan kireyteen.

(1) Lukko vipu



I 4. Laipan ja ketjun asennus 

I es NOTE 
Varmista, että ketju menee oikeinpäin. 

4. Laita kytkinsuoja paikalleen ja käännä lukkovipua 
myötäpäivään, jotta suoja pysyy paikallaan.

5. Säädä ketjun kireus kääntämällä kiristin vipua, kunnes 
ketju juuri ja juuri koskettaa laipan alapuolta.
6. Käännä lukkovipua vastapäivään laittaaksesi suojan kiinni.
7. Paina vipu takaisin. Tarkista ketjun sopiva pyöriminen ja 
sopiva kireys, kun pyörität ketjua käsin. Säädä tarvittaessa 
uudelleen
8. Kiristä ketju kääntämällä kiristysvipu alas. 

(1) Lukkovipu
(2) Kiristysvipu 

I O IMPORTANT j 
Uusi ketju venyy vähän, joten muista kiristys. 



[ 5. Bensa ja ketjuöljy 

•Bensa
Käytä öljyä, joka on tarkoitettu 
ilmajäähdytteisiin 2-tahti koneisiin. 

Sekoitussuhde 40:1

Käytä lyijytöntä bensaa.
 

I A.WARNING I 
Bensa on todella tulenarkaa. Älä tupakoi 
tankatessasi. Äläkä ole tulen lähellä.  



5. Bensa ja ketjuöljy

• KETJUÖLJY 

Käytä ketjuöljyä ympäri vuoden. 

I � NOTE

Älä käytä jäteöljyä. 



I 6. Käyttö 

(1) (2)

• KÄYNNISTÄMINEN 

1. Aukaise korkki. Laita korkki pölyttömään 
paikkaan.
2. Täytä tankki 80% tankin koosta.
3. Kiristä korkki kunnolla ja puhdista läikät.
4. Laita kytkin "I" asentoon.
5. Pumppaa tuttia, kunnes bensa tulee tuttiin.
6. Vedä ryyppyvipua. 

(1) Bensa (2) Öljy (3) Kykin
(4) Ryyppy (5) Bensatutti

7. Paina etu pidin alas aktivoidaksesi 
ketjujarrun.
8. Pidä konetta tukevasti maassa ja vedä 
käynnistysnarusta käynnistääksesi koneen. 



\ 6. Käyttö 
9. Kun kipinä tapahtuu laita ryyppy pois ja vedä 
käynnistysnarusta uudelleen käynnistääksesi.
10. Vedä etupidin ylös vapauttaaksesi ketjujarrun. 
Anna koneen lämmetä hetken aikaa. 

I AWARNING I 
Ennen kuin käynnistät varmista, ettei ketju ole 
kosketuksissa mihinkään ja jarru on päällä. 

•  Tarkista öljyn virtaus 

Käynnistyksen jälkeen pyöritä ketjua puoli 
nopeudella, jotta öljy levittäytyy kuten kuvassa. 
Ketjuöljyn virtausta voi muuttaa asettamalla 
ruuvimeisseli pohjassa olevaan kuvaan (katso kuva)
Vastapäivään virtauksen lisäys. Myötäpäivään 
virtauksen vähennys.

! O IMPORTANT !
Täytä öljytankki samalla kun täytät bensatankin . 



I 6. Käyttö 

l .AWARNING I 
Konetta pidettävä molemmilla käsillä . 

• KAASUTTIMEN SÄÄTÖ 

Kaasutin on säädetty tehtaalla, mutta voi vaatia säätöä riippuen olosuhteista. 
Ennen kuin säädät kaasutinta, tarkista että suodattimet ovat puhtaat ja bensan 
sekoitussuhde on hyvä. 

·IO IMPORTANT j
Laippa pitää olla kiinnitettynä kun säädät kaasutina.  

1. H ja L neulojen säätöalue on seuraava.
H neula - 1/4

L neula - 1/4 

2. Käynnistä kone ja anna pyöriä muutaman 
minuutin.
3. Käännä joutokäynti ruuvia (T) vastapäivään 
kunnen ketju ei pyöri. Jos tyhjäkäynti ja liian 
hidas käännä ruuvi myötäpäivään.
4. Tee testi leikkuu ja säädä H neula parhaaseen 
sahaus voimaan, ei maksimiin. 
(1) Joutokäynnin säätöruuvi

(2) L neula

(3) H neula 

.KETJU JARRU

Ketjujarru lopettaa ketjun pyörimisen, jos takapotkua ilmenee. 



I 6. Käyttö 

(2) (3)
-

(4
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(1) Etupidin (2) Vapautus (3) Jarru (4) Etupidin

• 

Vapauttaaksesi jarrun, vedä etupidintä itseäsi 
kohti kunnes kuuluu "click" ääni. 

I AWARNING l 
Älä käytä jarrua jatkuvasti, muuten kone saattaa 
ylikuumentua. Vapauta mielummin kaasu.

Varmista jarrun toimivuus: 

1) Laita kone pois päältä
2) Kokeile ketjun liikkuvuutta puun päällä ja aktivoi jarru. 
Jos jarru ei toimi, ota yhteyttä huoltoon. 



I (ii. Käyttö 

• Sahan sammutus  

1. Päästä irti kaasuvivuta ja anna koneen pyöritä 

joutokäyntiä hetken aikaa.

2. Käännä vipu "O" (STOP} asentoon. 

(1) Käyttökytkin



8. Huolto

I AwARNING I 
Ennen puhditusta, tarkastelua tai korjausta varmista, että kone ei ole lämmin/kuuma. 

Irroita sytytystulppa. 

1. Ilman suodatin 

Puhdista pölyt 

naputtamalla kevyesti 

suodatinta kovaa 

materiaalia vasten. 

Lian puhdistamiseksi 

pura suodatin kahtia 

ja puhdista ilmalla. 

Paina  suodatin takaisin muotoonsa, kunnes kuuluu "click" ääni

2. Öljyaukko

Poista laippa ja tarkista öljyaukko lian 

varalta ja poista mahdollinen lika. 

(1) Öljy aukko

3. Laippa

Kun laippa on irti, poista sahanpurut laipasta ja 

öljyaukosta. 



I 8. Huolto 

Rasvaa rattaat. 

(2) (2) Rasva-aukko
(3) Ratas 

4. Muuta

Tarkista bensavuotojen varalta ja löysien osien 

varalta. Korjaa viat ennen seuraava käyttökertaa

£_ 
r 

1. Sylinteri

Pöly sylinteristä voi aiheuttaa 
ylikuumenemista, joten puhdista välit 
ilmalla.

2. Bensa suodatin

(a) Käytä lankakoukkua, ottaaksesi suodattimen 
pois.
( 1) Bensa suodatin
(b) Pura suodatin ja pese se bensalla. Vaihda uuteen 
jos tarpeellista

"'� � ! O IMPORTANT!
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8. Huolto

3. Tulpan

Puhdista väli ja säädä väliä jos tarvetta                     

Oikea väli: 0.6-0.7mm

Tulpan tyyppi: NHSP LO L8RTF 

4. Hammaspyörä

Tarkista, ettei ole halkeamia. Vaihda uuteen jos 

tarpeellista. Älä käytä uutta ketjua vanhassa 

rattaassa tai toisin päin. Vaan vaihda molemman 

samaan aikaan.



I 9. Laipan ja ketjun huolto I 
• Ketju 

I AWARNING I 

Käytä turvahanskoja. 

Ennen viilausta: 

Pidä ketju terävänä. 

Terävöitä ketju, jos: 

• Sahanpurusta tulee jauhonaista.

• Tarvitset käyttää lisävoimaa sahaukseen.

• Sahaus ei mene suoraan.

• Tärinä lisääntyy.

• Bensan käyttö lisääntyy. 

• Saha kunnolla kiinni.

• Saha pois päältä.

• Käytä oikean kokoista pyöreätä viilaa. 

Ketjun tyyppi: 91P(Oregon), NlC-BL(Carlton) 

Viilan koko: 5/32"(4.0mm) 



9. Laipan ja ketjun huolto
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,A.WARNING 

Laippa 

• Laipan kolon pitää olla suora seinämäinen.  

Testaa viivoittimella. Vaihda tarvittaessa 

(1) Viivoitin

(4) Ketju vinossa

Taulukko näyttää laipan ja ketjun yhteensopiivuuden.

Laippa Ketju Chain saw model 

Pituus Leveys 
Tyyppi Tyyppi YD-KUOl-415 

Tuuma/cm Tuuma/mm 

Oregon Oregon 
:18" 14"/35cm 0.050"/l.3mm * 

1405DEA041 91P053X 

Oregon Oregon 

:18" 14"/35cm O.OSO"/l.3mm * 

140SDEA041 91PX053X 

Oregon Oregon 
:18" 16"/40mm 0.050"/l.3mm * 

160SDEA041 91P057X 

Oregon Oregon 
:18" 16"/40cm 0.0S0"/1.3mm * 

160SDEA041 91PX057X 

Oregon Oregon 
:18" 18"/45cm 0.050"/1.3mm * 

1805DEA041 91P063X 



10. Varastointi

1. Tyhjennä bensa ja aja kone tyhjäksi.

2. Tyhjennä öljytankki.

3. Puhdista koko kone.

4. Varasto kuivassa paikassa. 



13. Ongelmatilanteen

ONGELMA 

1) Käynnistys 

2) Teho ei riitä / 

joutokäynti on huone

3) Öljyä ei tule

-Tarkista bensan sekoitussuhde

-Tarkista tulppa. 

-Tarkista bensa

- Tarkista suodattimet.

-Tarkista kaasutin - Säädä neuloilla 

- Tarkista öljyn määrä ja laatu

- Tarkista öljyportit

Ota yhteyttä huoltoon, jos ei selviä



I 14. Tiedot
 Kone: 

Kuutiot: ........................................................................................................................ .40. lcc 
Maximi kone teho: ....................................................................................................... 1.SkW 
Bensa: ......................................................... Sekoitu (Lyijytön bensa 40 : kaksi-tahti öljy 1) 
Bensatankin tilavuus: .................................................................................................. .400ml 
Ketju öljy: ..................................................................................... Moottori öljy SAE#lOW-30 
Öljytankin tilavuus: ........................................................................................................ 210ml 

Bensan käyttö maximilla koneteholla: ............................................................. .480g/kw·h 

Joutokäynti nopeus: .................................................................................... 3100±300r/min 
Maximi sahausnopeus: ....................................................................................... llOOOr/min 
Maximi sahausnopeus: .................................................................................................. 21m/s 

Sytytystulppa: ................................................................................................. NHSP LD L8RTF 

Rattaan koko: ......................................................................................................... 6Tx0.375in 

Koko (L x W x H): ..................................................................................... 39Qx240x275(mm) 

Kuivapaino (ilman laippaa ja ketjua, tyhjä tankki): .................................................... .4.Skg 

Desibeli-mittaus sahatessa (EN ISO 22868)L
pA: .................................................... lOOdB(A) 

Volyymi (EN ISO 22868)LwA: ................................................................................. 111.ldB(A) 

Tärinäarvot (EN ISO 22867): 

Etupidin....................................................................................................................... 6.8m/s2 

Takapidin................................................................................................................... 10.lm/s2 

Uncertainty of stated value (2006/42EC)K: ............................................................ 1.5 m/s2 

Laippa 

Tyyppi ....................................................................................................... Sprocket nose 

Koko ................................................................................... , ....................... 18in/16in/14in 

Pituus: ...................................... .430mm(18")/ 370mm(16")/ 330mm(14") 



I 12. Tiedot 
Ketju 

Tyyppi ................................................................................................... Oregon 91P/ 91PX 

Kaltevuus ............................................................. : .................................................. 0.375in 

Mitta ................................................................................................................. 0.0SOin . 

Laippa ja ketju yhteensopivuus 
1) Oregon 140SDEA041/ Oregon 91P053X
2) Oregon 140SDEA041/ Oregon 91PX053X
3) Oregon 160SDEA041/ Oregon 91P057X
4) Oregon 160SDEA041/ Oregon 91PX057X
5) Oregon 180SDEA041/ Oregon 91P063X




