
Brugervejledning til mini-kædesav

! ADVARSEL
Kædesaven skal bruges med forsigtighed og omtanke. 
Afmonter altid batteriet før du udfører vedligeholdelse.
Læs disse anvisninger grundigt, og følg reglerne for 
sikker brug. Undlades dette, kan det medføre alvorlig 
kvæstelser.

Læs bruger
vejledningen 
grundigt

Brug øjen
beskyttelse

Brug 
høreværn

Brug arbejds
handsker

Beskyttelseskappe

Låseknap

Sværd

Start/stop

Savkæde

Kædestrammeskrue

Fingerskrue

Kædehjulsdæksel

Batterilåseknap

Batteri

Håndgreb

Tænd/sluk for saven
Tryk låseknappen ind og tryk startknappen i bund. Hold så vidt muligt altid saven med begge hænder, når du arbejder. 

Kædestrammer

Opladning

Udskiftning af kæden

Afmonter batteriet. Løft op i et af kædeleddene midt på 
sværdet. Leddet skal kunne løftes et par millimeter fri af 
sværdet. Kæden kan strammes eller slækkes ved hjælp af 
kædestrammerskruen.

Afmonter batteriet. Sæt opladerstikket i batteriet. Når 
LEDlampen på laderen lyser rødt, oplades batteriet. 
Når LEDlampen lyser grønt, er batteriet opladet.  
Batteriet er fuldt opladet efter ca. 2 timer.

Afmonter batteriet. Fjern fingerskruen. Fjern kædehjuls
dækslet. Løft sværdet op og fjern den gamle kæde.

Monter den nye kæde. Vær opmærksom på kædens 
omløbsretning. Sæt kædehjulsdækslet på igen. 
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Bruksanvisning till mini-kedjesåg

! VARNING
Kedjesågen måste användas med försiktighet och 
omtanke. Demontera alltid batteriet innan du utför 
underhåll. Läs anvisningarna här noga och följ reglerna 
för säker användning. Om du inte gör det finns det risk 
för allvarlig skada.

Läs bruks
anvis ningen 
noga.

Använd ögon
skydd.

Använd hör
selskydd.

Använd arbet
shandskar.

Skyddskåpa

Låsknapp

Svärd

Start/stopp

Sågkedja

Kedjespännskruv

Fingerskruv

Kedjehjulsskydd

Batterilåsknapp

Batteri

Handgrepp

Slå på/stänga av sågen
Håll in låsknappen och tryck in startknappen ända in. Håll alltid i sågen med båda händerna när du arbetar om det är 
möjligt. 

Kedjespännare

Laddning

Byta kedjan

Demontera batteriet. Lyft upp en kedjelänk mitt på 
svärdet. Det ska gå att lyfta upp länken ett par millimeter 
från svärdet. Kedjan kan spännas eller slackas med hjälp 
av kedjespännarskruven.

Demontera batteriet. Sätt in laddningskontakten i 
batteriet. När LEDlampan på laddaren lyser rött laddas 
batteriet. När LEDlampan lyser grönt är batteriet 
fulladdat.  Batteriet är fulladdat efter ca 2 timmar.

Demontera batteriet. Ta bort fingerskruven. Ta bort 
kedjehjulsskyddet. Lyft upp svärdet och ta bort den 
gamla kedjan.

Montera den nya kedjan. Var uppmärksam på kedjans 
rotationsriktning. Sätt tillbaka kedjehjulsskyddet. 
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Bruksanvisning til mini-kjedesag

! ADVARSEL
Kjedesagen må brukes med varsomhet. Ta alltid ut 
batteriene før du utfører vedlikehold på sagen. Les nøye 
igjennom disse anvisningene og følg reglene for sikker 
bruk. Hvis ikke, kan det medføre alvorlige personskader.

Les bruks
anvis ningen 
nøye

Bruk øyebeskyt
telse

Bruk hør
selvern

Bruk arbeids
hansker

Beskyttelseskappe

Låseknapp

Sverd

Start/stopp

Sagkjede

Kjedestrammeskrue

Fingerskrue

Kjedehjulsdeksel

Batterilåseknapp

Batteri

Håndtak

Slå sagen på/av
Trykk inn låseknappen og trykk starknappen helt inn. Hold om mulig alltid sagen med begge hender når du sager. 

Kjedestrammer

Opplading

Bytte kjede

Ta ut batteriet. Løft opp kjedet i et ledd midt på sverdet. 
Leddet skal kunne løftes et par millimeter opp fra 
sverdet. Kjedet kan strammes eller slakkes ved hjelp av 
kjedestrammeskruen.

Ta ut batteriet. Sett laderkontakten i batteriet. Når LED
lampen på laderen lyser rødt, lades batteriet. Når LED
lampen på laderen lyser grønt, er batteriet oppladet.  
Batteriet er fullt oppladet etter ca. 2 timer.

Ta ut batteriet. Fjern fingerskruen. Fjern 
kjedehjulsdekselet. Løft opp sverdet og fjern det gamle 
kjedet.

Monter det nye kjedet. Vær oppmerksom på kjedets 
løperetning. Sett kjedehjulsdekselet på igjen. 
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Miniketjusahan käyttöohje

! VAROITUS
Ketjusahaa on käytettävä varovasti ja harkiten. Irrota 
akku aina ennen laitteen huoltoa. Lue nämä ohjeet 
huolellisesti ja noudata turvallisen käytön ohjeita. 
Muuten voi tapahtua paha onnettomuus.

Lue 
käyttöohje 
huolellisesti

Käytä silmäsuo
jaimia

Käytä kuu
losuojaimia

Käytä 
työkäsineitä

Suojus

Lukituspainike

Laippa

Käynnistys/pysäytys

Ketju

Ketjun kiristysruuvi

Sormiruuvi

Ketjupyörän suojus

Akun vapautuspainike

Akku

Kahva

Sahan käynnistäminen ja sammuttaminen
Paina lukituspainiketta ja paina käynnistyspainike pohjaan. Pidä työskentelyn aikana sahasta mahdollisuuksien 
mukaan kiinni kaksin käsin. 

Ketjun kiristäminen

Lataaminen

Ketjun vaihtaminen

Irrota akku. Nosta ketjua yhdestä hampaasta laipan 
keskeltä. Ketjun ja laipan välin pitäisi olla pari millimetriä. 
Ketjua voi kiristää tai löysätä ketjun kiristysruuvilla.

Irrota akku. Kiinnitä latausjohto akkuun. Akku latautuu, 
kun laturin LEDvalo palaa punaisena. Kun LEDvalo 
palaa vihreänä, akku on ladattu.  Akun lataaminen 
täyteen kestää noin 2 tuntia.

Irrota akku. Irrota sormiruuvi. Irrota ketjupyörän suojus. 
Nosta laippa irti ja poista vanha ketju.

Asenna uusi ketju. Kiinnitä huomiota ketjun 
pyörimissuuntaan. Kiinnitä ketjupyörän suojus takaisin 
paikalleen. 
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