
Handleiding Kettingzaag 

Veiligheidsvoorzieningen  
• De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 

gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 
• Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen: 

gelaatsbescherming, gehoorbescherming, handschoenen, speciale veiligheidskledij voor het 
werken met kettingzagen, veiligheidsschoenen. 

• Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 
gevarenzone rond het toestel. Zorg altijd voor een vluchtweg, weg van vallend hout. 

• Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 
bewerking stil. 

• Als u niet zaagt, altijd de kettingrem inschakelen. 
• Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht. 
• Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende 

afkoelen alvorens deze aan te raken. 

Gebruiksaanwijzingen 
Opstarten 

• Controleer de spanning 220V. 
• Steek de stekker in een geaard stopcontact.  

Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²  
• Druk de schakelveiligheid en de hoofdschakelaar tegelijk in om te kunnen werken. 

 
Werken 

• Om het risico op terugslag te vermijden: gebruik de motorzaag nooit hoger dan 
schouderhoogte en zaag niet met de tip van het zaagblad. Zaag nooit wanneer u de 
motorzaag slechts met één hand vasthoudt! 

• Zorg altijd voor een vaste ondergrond 
• Zorg zoveel mogelijk met de onderkant van het zaagblad. Als u met de bovenkant zaagt, zal 

de zaag de gebruiker terugduwen. Zorg dat deze duwende beweging kan gepareerd worden.  
• Zaag nooit in de grond of in rot hout, om de ketting scherp te houden. 
• Elke 15 minuten het kettingoliereservoir bijvullen. 

 
Stopzetten   

• Druk, om de motor uit te schakelen, de schuifschakelaar in de STOP-stand 
• Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen. 

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


