
Tillykke med din nye benzin kædesav 
De følgende billeder illustrerer udpakning samling og opstarts proceduren generelt, der kan være min-
dre afvigelser modellerne imellem — hvis du er i tvivl, så kontakt os venligst inden du gør noget forkert.  

Inden du tager saven i brug og inden opstart, henstiller vi på det kraftigste til, 

at man læser instruktionsbogen og som minimum ifører sig sikkerheds udstyr 

svarende til opgaven - For brug af motorsav bør man anvende mindst:   

Sikkerhedsbukser i mindst sikkerheds og skæreklasse 1(20 m/s), Sikkerheds-

hjelm med høreværn og ansigtsvisir samt sikkerhedsstøvler i enten gummi   

eller læder og i mindst sikkerhed og skæreklasse 1(20m/s) 

Vi råder og vejleder gerne så du får det rigtige udstyr fra start, eller får opda-

teret dit gamle udstyr til noget nyere, moderne, bedre og mere sikkert 

For almindeligt vedligehold/årligt eftersyn af kædesaven og skæreudstyret, 

henviser vi til vores hjemmeside, hvor vi giver mange gode råd og kompetent 

vejledninger omkring bl.a. dette på forskellige videoer - www.savdoktoren.dk 

Ellers ring på 98 17 27 33, så hjælper vi gerne og svarer på spørgsmål den vej 
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Rigtig god fornøjelse og rigtig god arbejdslyst 



Tjek forsendelseskassen for huller eller 

om den på anden måde er beskadiget 

Kontroller at maskinen og modellen 

svarer til din bestilling ud fra din faktura 

Dette medfølger normalt en kædesav 

 Instruktionsbog 

 Kæde 

 Sværd 

 Værktøj 

 Sværdovertræk 

Kædebremsen er udløst, når selve hånd-

beskytteren er længst fremme 

Træk tilbage i håndbeskytteren med din 

venstre hånd således 

Træk helt tilbage i håndbeskytteren, 

indtil der høres et tydeligt klik 

Afmonter sværdmøtrikerne med den 

medfølgende kombinøgle 

Hold styr på møtrikkerne og sørg for at 

de ikke bliver væk…. 

Afmonter bremsesiden ved at trække 

den ud over sværdboltene 
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Uden bremseside, kan man se trans-

portbeskytteren over sværdboltene 

Kæden skal vende med den skarpe 

side fremad på sværdets oversiden  

Træk sværdet fremad så kædens drivled også rammer midt i 

rillen på undersiden af sværdet 

Strammertappen i bremsesiden skal være ud for stramme-

hullet i sværdet - DETTE ER MEGET VIGTIGT….!!!!!! 

Transportbeskytteren skal afmonteres Transportbeskytterne kan se anderledes 

ud - men skal altid afmonteres 

Sværdet monteres således og skubbes 

så langt bagud som muligt 

Kæden ligges omkring kædehjulet og 

drivleddene placeres i rillen i sværdet  
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Bremsesiden kan/må  ikke monteres med en udløst bremse - 

båndet skal ligge an mod de 3 tappe i bremsesiden som vist 

Møtrikkerne monteres samtidig med 

at sidedækslet holdes ind på plads 

Møtrikkerne spændes løst til med fingrene og helt uden brug 

af værktøj 

Løft op i savens bagende for at tvinge sværdets næse op i 

samme retning som under savning 

Juster kædestrammeren med den medfølgende kombinøgle, 

indtil at strammetappen passer ud for hullet i sværdet  

Kontroller at tappen passer perfekt i 

hullet, inden dækslet skubbes på plads  

Kædebremsedækslet skal ligge helt tæt 

op af sværdet uden luft imellem delene 
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Brug kombinøglen til at justere kædens 

stramhed, mens bagenden løftes op 

Stram sværdmøtrikkerne med et godt 

nordjysk håndmoment og kombinøglen  

Korrekt stramhed på kæden er at man 

lige kan trække drivleddene over rillen 

Kæden vil hænge på undersiden af sværdet - når kæden hænger på denne måde, 

kan den meget let kan flyve af og forårsage meget alvorlig personskade  

Kæden skal opstrammes til den har denne stramhed og ligger fuldstændigt an på 

undersiden af sværdet også - samtidig skal kæden kunne trækkes rundt  >>>>  

Afmonter olietanklåget ved at dreje 

tanklåget imod urets retning 

Påfyld kædesavsolie uden at overfylde 

og uden at få snavs med i tanken 

TRÆKRETNING  
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Påfyld kun rigtige brændstof - brug kun 

4% hjemmebland eller 2% Miljøbenzin  

Indtil den klikker og låser sig fast i sin 

startposistion 

Tryk på primerbolden indtil den bliver 

hård at trykke på og den er fyldt godt op 

Afmonter benzintanklåget ved at dreje 

det imod urets retning 

Kædebremsen slås til for at opnå den 

bedste sikkerhed under opstarten  

Placer højre fod inde i det bagerste 

betjeningshåndtag 

Sørg for at området omkring påfyldnin-

gen altid er rent og fri for snavs 

Træk ud i knappen og skub den op ad Tag fat i den røde kombinerede stop og 

chokerknap 
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Træk i kraftigt i startsnoren indtil moto-

ren giver en kort start og går i stå 

Mange omdrejninger med kædebrem-

sen udløst - kun OK ganske kortvarigt 

Træk håndbeskytteren tilbage og frigør kædebremsen så kæ-

den igen kan løbe frit rundt 

Omslut starthåndtaget med højre hånd 

og holdt godt fast 

Placer venstre hånd med et godt greb 

omkring bærebøjlen  

Træk kraftigt i startsnoren indtil moto-

ren starter og kører med startgas 

Tag fat i den røde kombinerede stop og 

chokerknap og skub ned en tand ned 

Tag godt fast i savens bærehåndtag med venstre hånd og giv 

saven fuld gas på gashåndtaget, med højre hånds pegefinger  
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Giv motoren fuld gas og kontroller at 

kædeolien danner en streg underneden 

 

Det er vigtigt kun at betjene 

motorsave, når man ikke er 

træt, påvirket af alkohol, eufo-

riserende stoffer eller medicin, 

da følgerne kan være alvorlige 

eller med dødelig udgang  

Vi opfordrer og henstiller 

kraftigt til, at man altid over-

holder afstandskravene til   

både personer eller dyr. 

Start med at læse instruktionsbogen - brug kun det rigtige 

brændstof og kædeolie i en god kvalitet, det betaler sig i altid 

Giv saven fuld gas og hold gas på i nogle 

sekunder indtil motoren kører ”rent” 

Slip gassen og kontroller at motoren 

går tomgang uden at kæden kører 

Sluk motoren ved at trykke stopknap-

pen ned at til motoren standser 

Efter ca. 5 sekunder med fuld gas skal 

der være dannet en oliestreg som her 

Påsæt altid sværdovertrækket når saven ikke er i brug, for at 

undgå utilsigtede skader og rifter på alle omkring saven. 

8 


