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www.p-lindberg.se

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!
Innan du installerar och använder din nya produkt
rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant.
Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad,
efter ditt köp, för hänsyn av garantin.
Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen
hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.
Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att
kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.
P. Lindberg Sverigefilial A/S

Säkerhet
Denna såg bör inte användas av personer under 18 år eller personer utan kunskap. Vi rekommenderar, att man använder handskar, skyddsglasögon, hörselskydd och hjälm, när man arbetar med denna maskin.
Undvik att arbeta för nära högspänningsledningar, det gäller för sågen & grenar,
när man arbetar på höjden. Det kan även vara nödvändigt att säkra grenar med
ett rep. Se till att barn och andra personer håller ett avstånd på minst 15 meter
från maskinen. Kör inte med sågen kontinuerligt i mer än 40 minuter, och se till
att hålla området omkring dig skyddat. Kör inte med sågen om det är något fel
på den.

Innehåll
Motordel och det orange förlängningsröret.

Svart förlängningsrör
inkl låsmekanism.

Såghuvud

Häcksax

Oljebehållare och
bärsele
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Beskrivning
2 takts bensindriven kedjesåg och häcksax på teleskopskaft, justerbar från 2,5
till 4,0 meter, med bärsele.

Montering
Motordelen skruvas på det orange förlängningsröret.
Gasreglaget monteras.

Montera såghuvudet eller häcksaxen på
förlängningsröret. Var uppmärksam på att
låsskruven går i låshålet på förlängningsröret.

Det svarta förlängningsröret skruvas fast
med det orange röret.
Klämbeslaget monteras.

Orange
rör

Bult till klamma

Var uppmärksam på att det är
nödvändigt att lossa alla bultar
på teleskoplåset för att få den att
Svart centrera riktigt. Detta kontrollerar
man, genom att skjuta det svarta
rör
röret fram och tillbaka och att
det inte kan skjutas ut helt från
det orange röret.
Klämbeslag

Fingerskruv
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Användning
Innan användning

Till denna toppsåg använder man oljeblandad bensin i blandningsförhållande 2
% (1:50).
Det är mycket viktigt, att blandningsförhållande följs noga, annars kan det förekomma skador på motorn. Kedjan ska smörjas med sågkedjeolja. Användning
av andra oljetyper kommer förstöra både svärd och kedja.

Start av maskinen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bensintanken ska vara full (blandningsförhållande 1:50).
Vid start ska maskinen stå på en plan yta.
Var säker på att det är fritt omkring såghuvudet .
Tryck 4-6 gånger på bränslepumpen (primer) tills du ser bensin i den genomskinliga objekt.
Ge full choke och sätt gashandtaget på halv gas.
Tryck on/off kontakten fram i on position.
Drag nu försiktigt i startsnöret tills du känner motstånd, dra därefter till hårt.
När motorn tänder flyttas choken in.
Upprepa därefter startproceduren.
När motorn startar tryck en gång på gashandtaget, och maskinen går nu på
tomgång, det är en fördel att låta maskinen gå varm ett par minuter.
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Användning häcksax

Justera vinkeln på klippaggregatet genom att aktivera spärrhaken (1) och handtag (2).
De finns flera inställningsmöjligheter som ger den många
valmöjligheter vid olika arbetsuppgifter. Se bilderna nedan
med exempel.
Svärdet smörjs med jämna
mellanrum med en tunn olja.
Tex. WD40.
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Byte av kedja

Detta gör man genom att ta bort bulten och den ”röda” plastskärmen. När skärmen är borta sitter svärdet löst och kedjan kan ersättas. Det är nu nödvändigt
att lossa justerskruven.
Svärdet och kedjan monteras och skärmen skruvas löst på. Kedjespänningen
justeras nu korrekt. När kedjan är rätt spänd ska kedjan kunna lyftas 3-4 mm.

Justering av kedjesmörjning

På undersidan av motorsågens huvud sitter en skruv som man skruvar på.
Vrider man inåt, skruvar man ned mängden; vrider man utåt, ökar man mängden.
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Underhåll
Dagligen
Kontrollera maskinen för lösa bultar och skruvar.
10 Timmar
Rengör luftfilter
50 Timmar
Efterdra cylinderbult, kontrollera ljuddämpare så den ej är igensatt.
Byt tändstift och luftfilter.

Smörj smörjnippel (1) med ett
enkelt tryck med fett efter var
15:e timmes användning.
Får inte översmörjas.

Smörj de två smörjnipplar (1) med
ett enkelt tryck fett för var 15
timmes användning.
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Efter användning smörjs
klipphuvudet med en tunn olja tex
WD40.

Förvaring
Vid längre tids uppehåll töm bensintanken, tändstiftet skruvas ut och där
sprutas en liten droppe olja ned i cylindern, starta motorn ett par gånger och
montera tändstiftet.
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Teknisk data
Motor:			
33 cm3 luftkyld. 2 takt
Effekt:			
1 KW / 1,3 Hk
Kraftöverföring:		
Automatisk centrifugalkoppling
Förgasare:		 Membran
Tändning:		
Kontaktlös elektronisk
Start:			Rekylstart
Egenvikt:		
8,8 kg torrvikt
Längd:			
Monterad längd (kort 2,85m) Längd (Lång 4,05m)
Bränsletank, volym:
1 liter
Bränsle:		
Bensin okt. 95 blandat med 2 % 2 taktsolja 1:50
Svärd (till såg):		
12” (300mm) med noshjul
Kedjetyp:		
3/8x1,3 44 DL (9031123)
Kedjeolja:		
Motorolja 10W-30
Häcksax skärlängd
430 mm
Grentjocklek		
Max 10 mm
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