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Snelstartgids

Doorlezen alvorens verder te gaan

LEES BEDIENINGSHANDLEIDING

WAARSCHUWING
• Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door en zorg dat u de
inhoud begrijpt voordat u deze apparatuur gebruikt.
• Draag altijd beschermende kleding, inclusief veiligheidshelm,
oogbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
en handschoenen.
• Zie bedieningshandleiding voor reiniging en onderhoud na gebruik.

DE ZAAG VULLEN MET BRANDSTOF

WAARSCHUWING

Zorg altijd voor voldoende ventilatie bij
de omgang met brandstof.

VOORZICHTIG

Wees voorzichtig bij de omgang met
benzine
Als er geen ICS®-olie of andere
hoogwaardige 2-taktolie wordt gebruikt,
kan dit vroegtijdige motorstoringen en/
of een afname van de levensduur van
de motor tot 90% tot gevolg hebben.

50 : 1 (2%)

BRANDSTOFMENGSEL: 50:1 (2%) benzine-/oliemengsel
• Gebruik loodvrije benzine met een minimaal octaangetal van 90

1 gallon : 2.6 oz.

• Giet een kleine hoeveelheid brandstof in de jerrycan alvorens olie toe
te voegen, vul de rest van de brandstof bij voor een juist brandstof-/
oliemengsel en schud de jerrycan.

5 liters : 100ml
• Schakel de zaag altijd uit alvorens brandstof te vullen. Laat de motor
afkoelen voordat u brandstof vult.
• Meng de brandstof grondig in de jerrycan alvorens deze in de zaag te gieten.
• Open de brandstofdop langzaam zodat eventuele druk die in de tank is
ontstaan, kan worden afgebouwd.
• Vul altijd brandstof bij terwijl de zaag op de zijkant ligt.
BRANDSTOFDOP

• Na het vullen van de brandstof moet de brandstofdop zorgvuldig en stevig
met een sleutel worden vastgedraaid.

INHOUD DOOS
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Doorlezen alvorens verder te gaan

DE ZAAG MONTEREN

WAARSCHUWING
Start de zaag alleen wanneer de kettinggeleider, de diamantketting
en de zijafdekking correct zijn aangebracht. Als dit niet gebeurt,
kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

1
• Draai de moer van de zijafdekking los en verwijder de zijafdekking.

2
• Plaats de kettinggeleider op de tapbout en breng het uitlijnblok in
de juiste positie.

3
• Monteer de diamantketting op de kettinggeleider, begin bij het
aandrijfkettingwiel en ga verder via de neus van de kettinggeleider.
OPMERKING: Bij FORCE4 moet de rand naar buiten worden
getrokken om de ketting te monteren.

4
• Breng de zijafdekking aan en zorg ervoor dat de stelpen van de
ketting in het gat in de geleider valt.
• Draai de moer van de zijafdekking pas volledig aan nadat de
ketting goed op spanning is gebracht.

5
• Zorg ervoor dat alle aandrijfschakels zich in de groef van de
kettinggeleider bevinden, til de geleiderneus vervolgens op
en breng de ketting op spanning door de schroef rechtsom te
draaien.

6

• Controleer alvorens te zagen op een juiste spanning door de
ketting met de hand rond de kettinggeleider te trekken. Als
dit zwaar gaat, is de ketting te strak gespannen en moet deze
enigszins worden losgemaakt.
VOORZICHTIG: Houd er rekening mee dat de rails van de
kettinggeleider na verloop van tijd scherpe randen kunnen
vertonen. Trek de diamantketting daarom altijd rond aan de
diamantsegmenten.
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Snelstartgids

Doorlezen alvorens verder te gaan

DE ZAAG MONTEREN
(vervolg)

WAARSCHUWING
Start de zaag alleen wanneer de kettinggeleider, de diamantketting
en de zijafdekking correct zijn aangebracht. Als dit niet gebeurt,
kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

• Alle kettingen hebben de neiging om bij gebruik uit te rekken.
Diamantkettingen rekken meer uit dan houtzaagkettingen vanwege
de schurende materialen die ermee worden gezaagd. Als de ketting
te strak gespannen is, wordt een groot deel van het zaagvermogen
verbruikt voor het ronddraaien van de ketting in plaats van voor het
zagen zelf. Bij een uitzonderlijk hoge kettingspanning is de zaag
mogelijk helemaal niet meer in staat om de ketting rond te draaien.
Bovendien kan de neus van de kettinggeleider beschadigd raken en
kan de ketting vroegtijdig uitrekken.

• Als de ketting te los zit, kan deze losraken van de kettinggeleider,
of kan het aandrijfkettingwiel ronddraaien zonder dat de ketting
wordt rondgedraaid, waardoor aandrijfschakels beschadigd kunnen
raken. Wanneer een ketting zodanig uitrekt dat de aandrijfschakels
ongeveer 12 tot 18 mm onder de kettinggeleider hangen, moet de
ketting op spanning worden gebracht.

7

• Blijf de neus van de kettinggeleider omhoog tillen en draai de moer
van de zijafdekking stevig vast.
OPMERKING: Draai om te voorkomen dat de kettingspanner breekt
de moer van de zijafdekking vast tot ongeveer 27-33 Nm.

8
• Sluit aan op watertoevoer met een druk van ten minste 1,5 bar
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Doorlezen alvorens verder te gaan

DE ZAAG STARTEN

WAARSCHUWING

INLOPEN VAN DE MOTOR

Start de zaag alleen wanneer de kettinggeleider, de diamantketting en
de zijafdekking correct zijn aangebracht. Als dit niet gebeurt, kan dit
ernstig letsel tot gevolg hebben

• Het is van groot belang om een nieuwe motor in te
lopen, zodat alle bewegende delen, met name de
zuigerveren, hun juiste positie innemen.

VOORZICHTIG

• Om de motor in te lopen, moet deze één volledige
tank gevuld met brandstof in een verhouding 50:1
(2%) stationair draaien, waarbij de gashendel elke 5
tot 10 minuten moet worden geactiveerd en weer moet
worden teruggezet om overbelasting te voorkomen.

Breng de zaag altijd ten minste op 3 m afstand van de plaats waar de
brandstof is gevuld alvorens te starten.

• Als een motor niet wordt ingelopen, kan dit leiden tot
vastgelopen zuigers.

Plaats de zaag op een lege ondergrond. Zorg ervoor dat u stevig staat
en dat de ketting geen voorwerpen raakt.

BELANGRIJK

1
• Trek de chokehendel uit, waarmee tevens de gashendelvergrendeling wordt
ingeschakeld.

2
• Knijp 5-10 keer de brandstofopvoerbalg in.

3
• Druk de decompressieklep in.

4
• Open de waterkraan 1/4 slag.

TOT 15 TREKBEWEGINGEN

5

• Plaats de zaag op een stabiele ondergrond en zorg ervoor dat de ketting vrij is
van obstructies.
• Plaats uw voet op de basis van de achterste handgreep en één hand op de
voorste handgreep. Trek met de andere hand langzaam aan de starthendel
totdat de starterpallen aangrijpen.
• Trek aan het startkoord (harde, snelle, korte bewegingen) totdat de motor
begint aan te slaan. Mogelijk dient u 10-15 maal aan het startkoord te trekken.

6
• Duw de chokehendel in.

7

5 TOT 7 TREKBEWEGINGEN

• Trek aan het startkoord totdat de motor start - dit zou na 1-2 maal trekken
moeten gebeuren.
• Los de gashendelvergrendeling door de gashendeltrekker kort in te knijpen.
• Laat de motor, nadat deze is aangeslagen, kort stationair draaien. Trek
meerdere keren aan de gashendeltrekker om de motor op temperatuur te laten
komen.
• Open de waterkraan volledig.
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