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Hjärtligt tack för ditt förtroende!
Vi gratulerar till valet av din nya DOLMAR motorsåg och är
övertygade om att du kommer att bli nöjd med detta moderna
redskap. DOLMAR är världens äldsta tillverkare av ben-
sinmotorsågar (1927) och har därför även den längsta er-
farenheten på området. Detta kunnande kommer i varje detalj
DOLMARs motorsågar tillgodo.

Modellerna PS-4600, PS-5000 är mycket bekväma och robusta
motorsågar i modern design.

Den automatiska kedjesmörjningen med volyni\regJem:rr
oljepump, det underhållsfria elektroniska li-indsysren~
skonsamma antivibrationssystemet samt handtageasocc:hlna-
növerelementens ergonomiska utformning gör afts!J~lä'lä1l
att hantera och att 'arbetet inte blir tröttande.

DOLMAR-motorsågarnas PS-4600, PS-S
sutrustning är baserad på nyaste teknik
nationella och internationella säkerhetsför"esfIm31: ::=s;~jeI1
ingår handskydd på båda handtagen, qasspä•.•..I!ci:QE~lW
säkerhetssågkedja och en kedjebroms
utlösning som accelerationsbaserad automE:Bt a::::v,ri":19 vid
svärd kast (kickback).

För motorsågen äger DOLMAR följ e _ O
01n7572, DE 10191359, DE 202192. • US
2003/0152471, TO 2001 A 000338, T s, EP
1428637.
För att kunna garantera op imalful1ilål1x: I:X= :::2.~~;Er.~:r
het för motorsågen sam - säl•..•=c,~"- ~E::i=:.;:;Ita"
vi dig:

Noga läsa igenom,
motorsågen i bruk och "
skrifterna! Om detta försum
personskador!

EU-försäkran om överensstämmelse
Undertecknade, Shigeharu Kominami och Rainer Bergfeld,
med teckningsfullmakt för Dolmar GmbH, försäkrar att
maskinerna av märket DOLMAR
Typ: " EU-typprovningscertifikat nr:

PS-4600 (180) M6 04 07 24243 056
PS-5000 (181) M6 04 07 24243 056
tillverkade av DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045
Hamburg, uppfyller bestämmelserna beträffande säkerhets-
och hälsoskydd i tillämpliga EU-direktiv:

EU-maskindirektiv 98/37/ EG,
EU-EMC-direktiv (Elmagnetisk kompatibilitet) 89/336/ EEG
(modifierade genom 91/263 EEG, 92/31 EEG och 93/68 EEG),

Bulleremission 2000/14/EG.
För realisering av kraven enligt EU-direktiven har följande
standarder tillämpats: EN 11681-1, EN ISO 14982, CISPR 12.

Utvärderingen av överensstämmelse metoden 2000/14/EG
baserar på bilaga V. Uppmätt ljudeffektnivå (Lwa) är 111 dB(A).
Garanterad ljudeffektnivå (Ld) är 112 dB(A).
EU-typprovningen enligt 98/37/EG har utförts av: TOV Product
Service GmbH, Zertifizierstelle, Ridlerstr. 31, D-80339 MOnchen.

Hamburg, 2.8.2004

För DOLMAR GmbH

//(1? f1;/////~/

Shigeharu Kominami
VD
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Rainer Bergfeld
VD
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Förpackning
DOLMAR sågarna levereras välskyddade i transportkartong.

Kartongen kan återanvändas eller uppsamlas för återvinning
(returpapper).



Leveransen omfattar
Förklaring av modellbeteckningarna

S = Såg med högre varvtal
D = Såg med dekompressionsventil
H = Såg med handtagsvärme

DOLMAR
~

1. Motorsåg
2. Sågsvärd
3. Sågked}a
4. Svärds 5
5. Kombjina:::io;n1Sll1~9!I
6. VinkellsmNmlefsel
7. FO ejsel
8. ktionsbok (utan bild)

3

7 1

Var vänlig kontakta återförsäljaren om någon av de angivna
delarna saknas vid leverans.

Symboler
På rnaskinen och i instruktionsboken används följande symboler:

e

Läs noga igenom
instruktionsboken och följ
varnings- och
säkerhetsanvisningarna!

Varning-försiktigt!

Kast!
(Kickback)

Kedjebroms

Bränsleblandning

Normal- / vinterdrift

Handtagsvärme

s Förgasarinställning
O

Förbjudet! •+
BD

~*

Sågkedjeolja

Ställskruv för
sågkedjeolja

Första hjälpen

Återvinning

CE-Märke

L

Stäng a

Tryck på dek:ompressionsventilen

Starta motorn

Kombiom kopplare

ChokelStarVStopp (VO) (€
3



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Ändamålsenlig användning

Motorsågar

Motorsågen får användas endast utomhus för sågning av trä.
Alltefter motorsågsklass lämplig för följande användning:

Medel- och p roffs Idass: Användning för tunt, medeltjockt och
tjockt trä, fällning, kvistning, kapning, gallring.

Hobbyklass: För ·Itfällig an änd ing på trä, fruktträds-
vård, fällning, .ng, kaI:)~tg

Icke auktoriserade användare:

a ed sågens användning som t.ex.
er som är påverkade av alkohol,

lakemlSdlal år inte använda sågen.

Allmänna anvisningar

Av säkerhetsskäl måste sågföraren noga studera denna
i lonsbok för att kunna hantera sågen på rätt sätt.
BristalIIde kunskaper i hanteringen kan medföra att sågföraren

ra personer utsätts för skaderisker.

rorsågen får endast lånas ut till personer som har de
nskaper som krävs för användning av motorsåg. I detta fall

s även instruktionsboken lämnas

- 'are bör undervisas i skogsarbete
drive såg eller deHa i utbi

oa
Bam och u gdomar
motorsåg. Doc får d
utbildningssytte och oder --
Arbete med motorsåg kräver full ppmärksamäet,

Arbeta med sågen endast vid fysiskt välbe nnan e. Ä
trötthet kan leda till oaktsamhet under arbetet. Speciel mot
arbetstidens slut bör uppmärksamheten skärpas. Utför allt
arbete lugnt och försiktigt. Sågföraren ansvarar för främmande
person.

Arbeta aldrig under påverkan av alkohol, narkotika eller
medikamenter.

Vid arbete i lättantänd vegetation eller under torka skall eld-
släckare hållas i beredskap (risk för skogsbrand).

Personlig skyddsutrustning

För att eliminera att huvud, ögon, fötter eller hörsel skadas
måste den skyddsutrustning användas enligt beskrivning
som följer.

Använd praktiska, dvs åtsittande men ej hindrande kläder. Bär
inte smycken eller kläder som kan fastna på buskar och grenar.
Vid långt hår skall hårnät användas!

Under allt arbete i skogen skall en skyddshjälm (1) användas
som skyddar bl a mot nedfallande grenar. Skyddshjälmen skall 3
regelbundet kontrolleras avseende skador och senast efter 5
års bruk bytas mot ny. Använd endast godkända skyddshjäl-
mar.

Hjälmens visir (2) (alternativt: skyddsglasögon) skyddar mot
sågspån och trästickor. För att undvika synskador använd
under arbete med motorsåg alltid ögonskydd eller skydd-
skärm.

För att unclvi a örselskader skall lämpligt personligt hör-
selskydd användas. (hörselkåpor (3), hörselproppar mm).
Oktavbandsanalys fås på begäran.

Skyddsskogsjacka (4) med skulderparti i signalfärg är kropps-
vänlig och lätts ö

Skyddshängselbyxo (5) ar 22 skikt nylonväv och skyddar

4

mot skärskador. Vi rekommenderar att dessa byxor an-
vänds.

Arbetshandskar (6) i kraftigt läder hör till föreskriven
skyddsutrustning och skall alltid bäras under arbete med
motorsåg.

Under allt arbete med motorsåg skall skyddskor eller
skyddsstövlar (7) med profilsula, stålhätta och benskydd
användas. Skodon med sågskydd skyddar mot skärskador
och profilsulan garanterar att du står stadigt.

=

2
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Bränsle/tankning
Motorsågen får endast påfyllas med bränsle sed
stängts av.
Tankning får ej ske i närheten av öppen låga eller under
tobaksrökning (5).
Låt sågen kallna innan du fyller på bränsle.
Bränslet kan innehålla lösningsmedelbaserade substanser.
Undvik därför all mineralolja o ed ud och ögon. Använd
skyddshands ar .. gör ofta skydds-

ä a U dade bränsle-

(6)_
gstid. Kö

::e:::GiI'Cf urlder den närmaste
L.-::D:;:J:l'-3~ <x:;h lagra bränsle och kedjeolja e

-.--- ~'=rlrt<> dunkar. Håll bränsle och kedjeolja oå

:lrif'tsta rt
Arbeta aldrig allena; i nödfall bör annan person finnas i
närheten (på hörhåll).
Förvissa dig om att varken barn eller andra personer befinner

i om arbetsområdet. Se också upp för djur (7).
du startar motorsågen bör du kontrollera dess funk-

el och att den är i fullgott skick!
ontrollera främst kedjebromsens funktion, att svärdet är mon-

terat på rätt sätt, att sågkedjan är välskärpt och väl spänd, att
kedjedrevskåpan sitter. stadigt, att gasreglaget går lätt och
gasspärrens funktion, att handtagen är rena och torra, start!

brytarens funktion.
sedan den är fullständigt monterad.

!§:- Q";C;s& ,;:.,rär.Oas i pleti monterat illståndl

:Ef:::::N:i!" ::-:oE."lIOOs a gaserna
cmrä:.."lIces ;"II:.:~';;~ 'E~ssr:"E är -gal.

a fel funktion.
·ng av spänning,

feHunktioner skall

Sag
Stoppa omedie!lbalrt sågl3ll

Förkorrtronavke~~äd~~
för byte av kedja ocih ffil" a:vf1j8!pancie
motorn stoppas ( ).
Om såg kedjan kom
hårda föremål stoppa O/Tlec:'e:tart
gen.
Vid arbetspaus och när du läm ar sågen skall den stoppas (9)
och ställas bort på sätt alt ingen an skadas.
Lägg inte en varm motorsåg i torrt gräs eller på brännbara
föremål. Det heta avgasröret kan orsaka brand.
OBS! Tänk på att olja eventuellt kan droppa från kedjan och
svärdet sedan motorn stoppats och sågen ställts bort. Placera
därför sågen på lämpligt underlag.

ar, spikar eller andra
om och kontrollera så-

6

5

7

8

• Underhåll • Arbetspaus
• Tankning • Transport

9 • Skärpning av såg kedja • Urdriftsättning

I i



Kast (kickback)

Under arbete med motorkedjesåg kan farliga kast uppstå.

Kast kan uppstå när svärdspetsens övre parti kommer i
kontakt med virke eller andra hårda föremål (10).

Motorsågen kastas eller accelererar i detta fall okontrollerat
och med hög energi mot sågiöraren (skaderisk!).
Så här kan kast undvikas:

Endast för detta arbete ildad person får lcksåqa med
svärdspetsen !
Observera alltid svärdspetsen. V- - . . när du fortsätter i
påbörjat skär.

Starta sågning ed
Håll alltid såg edi
rätt höjd!
Kapa al .
andra g
Vid kafming se iii att sågen har fritt skärområde.

- else!

välskä:rpt Se till att underställningen har

samtidigt! Se upp vid kvistning att

Arbets etocl och -tekn ik

Arbeta e ast under goda sikt- och ljusförhållanden. Var
tö alka orsakad av regn, is eller snö. Avbarkat virke
är o e halt.

. på ostadigt underlag. Röj bort ev hinder inom
arbetsområ det Se till att du står sta e arbe e.

. över axel höjd ( i).

as på e ( l.

Med motorsågen får endast virke sågas.

Berör inte marken med löpande sågkedja

Sågen får inte användas för bortbrytning eller undanröjning av
träflisor eller andra föremål.

Håll skärområdet fritt från sand, stenar, spikar o dyl. som kan
skada sågen och leda till farliga kast (kickback).

Vid kapning av virke använd stadigt stöd (om möjligt en
sågbock, 13). Virket får ej hållas på plats med foten eller av
annan person.

Rundvirke bör låsas mot vridning av sågskär.

Vid fällskär och kapning måste barkstöd (13,Z) läggas an
mot trävirket.

Vid kapningssnitt tryck först in barkstödet och starta sedan
sågningen med kedjan på fulltvarv. Dra härvid sågen uppåt vid
bakre handtaget, styr med bygel handtaget och sväng sedan
sågen kring barkstödet som vridpunkt. Sågkedjan trycks lätt in
med bygelhandtaget samtidigt som sågen dras något bakåt.
Ansätt barkstödet lägre ned och dra åter bakre handtaget
uppå.

Stick- och längdsågning får endast utföras av för dessa
arbeten utbildade personer (ökad risk för kast)

Längdsnitt ansätts i möjligast liten vinkel (14). Detta måste
utföras mycket försiktigt eftersom barkstödet inte kan använ-
das.
Dra al ld ut sågen ur virket med kedjan i rörelse.

Om flera I sågas måste gasreglaget släppas mellan
sni e .

6
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Var försiktig vid sågning i splittrat virke. Avsågade träbitar kan
rivas upp (skaderisk).

Vid sågning med skjutande kedja (svärdets övre sida) kan
sågen kastas bakåt mot sågföraren om kedjan kommer i kläm.
Utför därför sågning med sågsvärdets undre sida varvid sågen
dras bort från kroppen mot virket (15).

I virke som står under spänning (16) skall först ett snitt sågas
på trycksidan (A). Därefter kan kapningssnittet utföras på
sträcksidan (B). På detta sätt unviker du att svärdet kommer i
kläm.

a -rjas först sedan du kontrollerat att

:;o::5a5tce personer som deltar i fällningsarbete be er
-ä1lningsområdet,

a alla som deltar i fällning har möjlighet att utan hinder
förflytta sig snett bakåt (in en vinkel på ca 45°).

c) stammens fot är rensad från främmande föremål, buskagen
och grenar. Se till att du står stadigt (risk för att snubbla),

d) närmaste arbetsplats ligger på ett avstånd om minst 2,5
trädlängder (17). Innan fällning utförs kontrollera fallriktnin-

och att varken personer eller föremål finns inom ett
01 • d på 2,5 ggr trädlängder (17)!

Kontrollera trädets tillstånd:
Lutning - lösa eller torra grenar - trädets längd - naturligt
överhäng - har trädet röta?

a änsyn till vindens styrka och riktning. Om kraftiga vindbyar
Slll~1ffiIi1ler får ej utföras.

Fällskäret får !m1iSI;e:j i<i!a av plc:lSteller aluminium.
Stålkilar får ej användas oa GeSS: ed sågkedja
kan skada denna eller memlrn
Se till att du vid fällning står - o ädel.

När du går bakåt efter utfört f" Is är bör du se upp för nedfal-
lande grenar.

Vid arbeten på sluttning måste sågföraren stå på sidan om
eller ovanför trädet eller liggande stam.

Se även upp för rullande stammar.

15

•• B ••-- •• •• -- -
C ~ ~•• A •••• ••C n :J- •• •• -- B --- •16 •

4.././ -.-.-.-.~.·:.:.;.-.;.-l-<- --

\ 21/2,
"

.••••.••..........•....

---
1-----1
II I

17 I I = Fällskäret
I I_____ ..1

---

18

c

19

D -+

7



:::nI)pj:1amotorsågen för alla serviceåtgärder och ta bort
tändstifte;ts ko nta kt (21)!

I a innan arbetet påbörjas att motorsågen är i
rn:~ikert 'Ilstånd och speciellt då kedjebromsens funktion.

att såg edjan är väj skärpt och sträckt (22).

!dJ~s2fJen skall köras med möjligast lågt buUer och reducerat 21
aI!~ilffi:;Iäf:>p. Fä etta är de vi att 'örgasar är rätt

Anvisning:
Om personer med cirkulationsrubbningar ofta utsätts för
vibrationer, finns risk för skador på blodkärl eller nervsystem.

Följande symptom er kan till följd av vibrationer uppstå på fingrar,
händer eller handleder: kroppsdelen domnar, kittlar, värker,
sticker, förändringar i huden eller dess färg. Kan dessa symptom 24
konstateras, skall läkare uppsökas.
8

Transport och lagring
Vid transport eller förflyttning under arbetet skall motor-
sågen stoppas eller kedjebromsen utlösas för att sågen
inte oavsiktligt skall kunna starta.

Sågen får aldrig bäras eller transporteras med såg kedjan
i rörelse!

Under en längre transport bör svärdskyddet monteras.

bö den stå stadigt så att
rinna ut.

ställe. Sågen får inte förvaras
utomfl:us. !=iiI..,.,'~ r.:IOå:KSlge>noåtkomlig för barn.

För t-a."'J!pcislc"giag lod] försändelse skall bränsle- och oljetan-

Ta~tiD~kyd~~å&~~I~~ac~
bolagens sålcemetsföreslcri1fter KOIrJStruk:lioillSåmri:J!;tar
får ej göras på motorsågen. Detta
säkerhet.
Underhållsåtgärder och reparationer får endast utföras i den
utsträckning som beskrivs i denna instruktionsbok. Låt
DOLMAR-serviceverkstad utföra alla övriga arbeten.

Använd e ast DOLMAR original reservdelar och godkänd
tilläggs stning.

Om reservdelar av annat fabrikat eller icke godkänd
tilläggsutrustning eller svärd/kedjekombinationer och längder
används ökar risken för skador. För olyckor eller skador med
icke godkänd utrustning eller tillbehör fritar vi oss från allt
ansvar.

Första hjälpen
Ha alltid en förbandslåda tillhands på arbetsplatsen om en
olycka skulle inträffa. Ersätt omedelbart förbrukat
förbandsmaterial.

Är du i behov av hjälp, ange följande:

- var olyckan skett,

- vad som hänt,

- hur många skadade,

- vilka skador har uppstått,

- vem du är!

20

22

DOLMAR
~

SERVICE
23



Tekniska data
PS-4600 PS-5000

Slagvolym cm" 45,6 49,9
Cvlinderdiameter mm 43 45
Slaqlänqd mm 31,4 31,4
Varvtal vid max effekt 3) kW / i/min 2,6 / 10.000 2,8 / 10.000
Varvtal vid max vridmoment 3) Nm / i/min 2,8 / 7.000 3,1 / 7.000
Tomgångsvarvtal / motorns högsta varvtal med svärd och kedja i/min 2.500 / 14.500 2.500 / 13.500
Inkopplingsvarvtal i/min 3.900 3.900
Ljudstrycksnivå lpAav enligt ISO/CD 22868 1) (på arbetsplatsen) 1) dB (A) 101,2 101
Ljudeffektsnivå LwAav enligt ISOlCD 22868 1) dB (A) 109,1 108,6
Vibrationsacceleration Cl;,eq enligt ISO 228671)

- bygelhandtag m/s" 4,1 5,2
- Bakre handtag m/s2 3,6 3,7

Förgasare (m -- typ ZAMA, .
Tändsystem typ elektroniskt
Tändstift typ NGK BPMR 7A
ElektrodavstEm: mm 0,5
alt. tändstift typ BOSCH WSR 6F
Brän ;- - _ w.....;;;:e:x ~ enögt ISO 7293 :E' kgfh 1,2 1,3
Sp - - - -&Y ~ enligt ISO 7293 - gncWh 450 450
B - -::;:r, I 0,47
v.;~ -rdi I 0,27

- 1 e (bränsle/2-taktsolja)
- Wj c:;n'fuldning av DOLMAR-olja 50: 1
- vXf 8lVändning av annan olja 40: 1

ms utlösning manuellt eller vid kast (kickback)
Kedjehastighet (Vid max effekt) m/s 19,3/22,2 19,3/22,2
Kedjedelning tum .325 eller 3/8
Tandtal Z 7
Kedjetyp se utdrag ur reservdelslista
Delning/drivlänkens tjocklek tum .325/0,050, 0,058 eller 3/8 /0,058
Sågsvärdets skäriängd cm 33 / 38 / 45 / 53. - ets typ se utdrag ur reservdelslista
Motorsågens vikt (tom tank, utan svärd, kedja och tillbehör.) kg 5,1 5,1

l) Angivna data tar hänsyn till driftsätten tomgång, fullast och högsta varvtal till lika delar.
2) Vid max effekt
3) på utföranden utan startventil

Detaljbeteckrling Typskylt (16)
Ange vid reservdelsbestäJlning!

( DO PS-5OOO ) - Serien
2:C3--= ~rat;:nin!:JSår

tl---5

er

1f\C~f~1f=:
14 13 12 11 1011

12 sa;c:r..a: ööI::ea>htedaqso .Di
13 OJ <:u::ri9fSiC:a'
14 StållskiUY,a..

15 Ström - are-
(endast på sågar med ..H1

16 Typskylt
17 Starthandtag
18 Kombiomkopplare (eho e I start I stopp)
19 Gasreglage
20 Säkerhetsspärrknapp
21 Bakre handskydd
22 Bränsletankslock
23 Fläkthus med startapparat
24 Oljetankslock
25 Sågsvärd
26 Sågkedja (Skärverktyg)

17

19 20

~

~
24 23 21
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DRIFTSTART

OBS:
För alla arbeten på sågsvärd och såg kedja skall motorn
stoppas, tändstiftet tas bort (se byte av tändstift) och skydds-
handskaranvändas!

OBS:
Motorsågen får startas först sedan den är komplett mon-
terad och kontrollerad!

Montering av sågsvärd och sågkedja

Använd för alla nedan beskrivna arbeten medlevererad
kombinationsnyckel.

Lägg upp motorsågen på stabilt underlag och montera såg-
2 edjan och sågsvärdet enligt beskrivning nedan.

Lossa kedjebromsen genom att dra handskyddet (1) i pilriktning.
Lossa - (2).

6 5 4
c

10

V' en för kedjespännaren (4) åt vänster (moturs)
'1 edjespännarens tapp (S) står under bulten (6).

Lägg upp svärdet (7). Kontrollera att kedjespännarens tapp (S)
griper in i svärdets hål.



Lägg upp sågkedjan (9) på kedjehjulet (8).

OBS!
Sågkedjan får inte sättas in mellan kedjedrivhjulet och
brickan.

För in sågkedjan upptill ca till hälften i svärdets styrspår (10).

Lägg upp sågkedjan nertill över kedjefångtappen (11).

= e' ga i pilriktning på

lägg upp kedjehjulskyddet (3).
as!: - uttrarna (2).

8~
H

Strä
V . ,,,.,,,...UJ'" ms säl=lkedjan griper in
i styrspåret på svii-rdem U1l1.lff1 SllJIa.

yft lätt upp svärdspe
( edurs) tills såg kedjan lig
. el).

yft ytterligare svärdnosen och dra kraftigt åt fästmuttern (2)
ed kombinationsnyckeln.

ställsknNen (4) åt höger
mo svärdets undre sida (se

11
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Kontroll av kedjespänning

Sågkedjan skall vara hårt spänd så att den ligger an mot
svärdets undre sida men skall gå att dra runt för hand.

Kedjebromsen skall vara lossad.

Kontrollera ofta kedjespänningen då nya sågkedjor sträcker
sig!

Kontrollera därför ofta spänningen vid avstängg motor.

MÄRK:

Skaffa 2-3 sågkedjor och byt med jämna mellanrum.

Vid kedjebyte vrid svärdet ett 1/2 varv så får du en jämnare
förslitning.

Efterspänning av såg kedja

Lossa med kombinationsnyckeln fästmuttrarna (2) ca ett
varv. Lyft lätt upp svärd nosen och vrid ställskruven (4) åt höger
(medurs) tills sågkedjan ligger an mot svärdets undre sida (se
cirkel).

Lyft ytterligare upp svärdnosen och dra åter stadigt fast fäst-
muttrarna (2) med kombinationsnyckeln.

B

standard utrustats med en
edjebromsen. Uppstår

~~~~~~~~~Ö~~~~~r;;s äter mot virket (se
3 sida 6) kommer

kast att genom tröghet

"ou•••• .na.o~ kdelen aven sekund stoppas sågkedjan.

Kecljebromsen finns till för nödfall och för blockering av
såg kedja före start.

OBS! Motorsågen får under inga omständigheter (förutom
vid kontroll, se kapitel "Kontroll av kedjebroms") användas
med utlöst kecljebroms; detta kan på kortaste tid orsaka
allvarliga skador på motorsågen!

Lås Y.PP kgdjebromsen
Innan a.rbetet påbörjas!

1 ?
111+ @
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Utlösning av kedjebroms (blockering)

Vid ett tillräckligt kraftigt kast kommer till följd av svärdets höga
acceleration och handskyddets (1) tröghet kedjebromsen att
lösas ut automatiskt.

Vid manuell utlösning trycks handskyddet (1) med vänster
hand i riktning mot svärdnosen (pil 1).

Lossning av kedjebroms

Dra handskyddet (1) mot bygelhandtaget (piI2) tills det hörbart
faller i låsläge. Bromsen är nu frikopplad.



Bränsle
OBSERVERA:
Sågen drivs med mineraloljeprodukter (bensin och olja)!

Hantera bensin med största omsorg.

Rökning och öppen eld är förbjudna (explosionsrisk).

Bränsleblandning
Motorsågen har en hägeffekts tvåtaktsmotor som drivs med en
blandning av bensin och tvåtffi Ija
Motorn är o erad U-)rblyiJi n3i!&~Sc:rlJerSrI på
motsv e e ir.:i~&Z" i::: ;ir.iJgEms !<;;er.

Bränsle 50:1 40:1

D

(1 er)
5000 an3 (5 er)

ooסס - (10 er)

20 cm"
100 cm3
200 cm3

25 cm"
125 cm-

250 cm"

DOLMAR högeffekts tvåtaktsolja finns att köpa i töljande
förpackningsstorlekar:

1 I artikelnr 980 008 107
100 mi artikelnr 980 008 106

Finns inte DOLMAR högeffekts tvåtaktsolja att tillgå, skall vid
användning av andra tvåtaktsoljor bränslet blandas i förhållan-
de 40:1; i annat fall kan felfri drift inte garanteras.

A\ Obs! Köp inte färdig bränsleblandning från bensin-
ill macken!

Så här blandas bränslet

50:1 är DO - effekts tvåtaktsolja används blandas
ed en del olja.

<vZh::'lt1i='>'ja används blandas 40 delar ben-

'~"J::!JIlmcDWlga o a andaförsthelaoljemängden
,;nsri he..'va oen::iinrnäJlgdrenoch 'Iisätt sedan resten av bensinen.

- om änsleblandningen innan den fylls på i tanken.

Kedjesmörjolja

För smörjning av sågkedja och svärd skall kedjesmörjolja med
adhesionstillsats användas. Adhesionstillsatsen i kltdjesmörj-
oljan hindrar oljan från att slungas ut från kedja och svärd.

Vi rekommenderar att använda biologiskt nedbrytbar kedje-
smörjolja som skyddar miljön. Delvis föreskriver de lokala
myndigheterna att biologiskt nedbrytbar olja används.

Kedjesmörjoljan BIOTOP som DOLMAR offererar tillverkas av
vegetabiliska oljor och kan därför fullständigt nedbrytas.
BIOTOP är märkt med blå miljö-engel (RAL UZ 48).

Öka inte av överdrivna säkerhetsskäl oljeandelen
i tvåtaktsblandningen då en störreoljemängd ökar
mängden av skadliga ämnen i förbrännings-
gaserna som sedan belastar miljön samt sätter
igen avgaskanalen i cylindern och ljuddämparen.
Dessutom skulle bränsleförbrukningen stiga och
effekten minska.

Lagring av bränsle
Bränslet har en begränsad lagringstid. Bränsle och
bränsleblandningar åldras. Under längre tid lagrat
bränsle och bränsleblandning kan orsaka
startproblem. Köp endast den bränslemängd som
används inom loppet av några månader.

Lagra bränslet i godkända behållare på torrt och
säkert ställe!

UNDVIK KONTAKT MED HUD OCH ÖGON!
Mineraloljeprodukter avfettar huden. Upprepad och
längre kontakt skapar torr hud. Dessutom kan
allergiska reaktioner uppstå.

Oljestänk i ögonen orsakar irritation. Om detta hänt
skall ögat spolas med rent vatten. Om irritationen
kvarstår bör läkare uppsökas!

~

BIOTOP--"""'""'"

BIOTOP kedjesmörjolja tillhandahålls i töljande
förpackningsstorlekar:

1 I artikelnr 980 008 210
5 I artikelnr 980 008 211

20 I artikelnr 980 008 213

Biologiskt nedbrytbar kedjesmörjolja haren begränsad
lagringstid och bör därför användas inom 2 år räknat
från tillverkningsdatum som stämplats på
förpackningen.
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Viktig instruktion för bio-sågkedjeolja
Före ett längre arbetsavbrott ska oljetanken tömmas och
därefter fyllas på med motorolja (SAE 30). Starta sedan
elsågen och låt den gå en stund för att spola ut all bio-olja
ur tanken, oljeledningssystemet och sågredskapen.
Denna åtgärd bör vidtas då riskfinns för att vissa bio-oljor
börjar klibba varefter skador kan uppstå på oljepumpen
eller oljematande komponenter.

r &]Spillolja
~, I

Kedjesmörjolja

&
~

B

Innan sågen tas i brukpå nytt, fyll på BIOTOP-kedjeolja. För
skador som uppstått genom användning av spillolja eller
icke lämplig kedjesmörjolja lämnas ingen garantiersättning.

Din fackhandlare kan upplysa dig om hur kedjesmörjoljan
hanteras och används.

ANVÄND ALDRIG SPILLOLJA!
Spilloljan är i högsta grad skadlig för miljön!

Spilloljan innehåller större mängder av cancerframkallande
ämnen.

Föroreningarna i spilloljan leder dessutom till ökad förslitning
i oljepump och sågutrustning.

För skador som uppstått genom användning av spillolja eller
icke lämplig kedjesmörjolja lämnas ingen garantiersättning.

Din fackhandlare kan upplysa dig om hur kedjesmörjoljan
hanteras och används.

UNDVIK KONTAKT MED HUD OCH ÖGON!
eraloljeprodukter avfettar huden. Upprepad och längre

•••..•••=;u skapar orr hud. Dessutom kan allergiska reaktioner

~=:;;;§:;:j{; ilg:ir.en orsasar inrfta:fion. Om detta hänt skall ögat

ppsökas!

ankning

®®ft
FÖLJ ALLTID SÄKERHETSANVISNINGARNA!
Hantering med bränsle bör ske försiktigt.
Stäng av motorn!
Rengör partiet kring tanköppningen för att undvika att förore-
ningar skall kunna tränga in i bränsle- eller oljetanken.

Skruva bort tanklocket (lossa vid behov med kombinations-
nyckeln, se bild) och fyll på bränsleblandning resp. kedjesågs-
olja upp till påfyllningsrörets undre kant. Var försiktig vid
påfyllning så att varken bränsle eller kedjesågsolja spills ut.

Skruva fast tanklocket för hand mot anslag.
Rengör tanklock och omgivande partier efter tankning!

Smörjning av sågkedja
För att sågkedjan ska blir korrekt smord måste tanken inne-
hålla tillräckligt med kedjesågsolja. Fylld tank räcker för
ungefär 1/2 timmes kontinuerlig drift. Kontrollera under arbetet
att tanken innehåller tillräckligt med kedjeolja, fyll på vid behov.
Fyll på endast vid avstängd motor!
Skruva fast tanklocket för hand mot anslag.

14



Kontroll av kedjesmörjning

Såga aldrig utan tillfredsställande kedjesmörjning då detta
nedsätter sågens livslängd! Kontrollera oljenivån i tanken och
oljematningen innan arbetet påbörjas.

Kontrollera så här:
Starta motorsågen (se kapitel "Så här startas motorn").

Håll löpande såg kedja ca 15 cm från stubbe eller mark (använd
lämpligt underlag).
Vid ti IIfredsstäJlande smö,rj"ni"ngibiJdas·oo~DIlestriIDg
till vindri ni ge • sa
SfllÖ " I

c

Inställning av kedjesmörjning €TO'Motorn skall vara avstängd!

Oljans matningsmängd kan justeras med ställskruv (1). Ställs-
kruven sitter på motorhusets undre sida.

Oljepumpen har vid fabriken ställts in på medelhög matnings-
mängd.
Ändra matningsmängden genom att med en liten skruvmejsel
vrida ställskruven:

/

2
8e

f ====3e >~========
3

För att oljepumpen skall
vevhuset (2) samt oljehål
rengöras.

era måste oljespåret på
(3) i såqsvärdet regelbundet

Märk:

Efter avstängning av sågen kan mindre mängder kedjeolja
droppa uroljeledningssystemet, från svärdet och kedjan. Detta
är helt normalt och inte. någon defekt!

Lägg upp sågen på ett lämpligt underlag!

15
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Så här startas motorn

1,1 - Kallstart (Choke)
ONI+ I - Varm start (ON)

e -- Avstängning av motorn

B

16

Motorsågen får startas först sedan den är komplett mon-
terad och kontrollerad!

Förflytta sågen minst 3 m från tankningsstället,

stå stadigt och ställ motorsågen på marken så att såg kedjan
går fritt,

utlös kedjebromsen (blockera),

ta med vänster hand ett stadigt tag om främre handtaget och
sätt in en fot i bakre handtaget.

Kallstart:
Skjut kombiomkopplaren (1) uppåt (chokeläge). Härvid påver-
kas samtidigt halvgaslåsningen.
Dra långsamt upp startlinan (2) till kännbart motstånd (kolven
står före övre dödpunkt).

Tryck in dekompressionsventilen (S) (endast på sågar med
modellbeteckningen "D")
Dra nu snabbt och kraftigt upp startlinan tills fQrsta tändningen
hörs.

Obs! Dra inte ut startlinan mer än ca 50 cm och följ sedan med
starthandtaget tillbaka mot sågen.

Tryck in dekompressionsventilen (S) (endast på sågar med
modell beteckningen "D'')

Ställ kombiomkopplaren (1) i mellersta läget "ON". Dra på nytt
snabbt och kraftigt ut startlinan. Så fort motorn går, grip tag i
handtaget (säkerhetsspärrknappen (3) påverkas av handfla-
tan) snudda vid gasspaken (4). Halvgaslåsningen upphävs
och motorn går på tomgång.

Obs! När motorn startat skall den omedelbart ställas i tomgång
för att undvika skador på kedjebromsen.

Lossa nu kedjebromsen. ;;!(@)
Varmstart:
Starta enligt beskrivning av kallstart men skjut kombiomkoppla-
ren (1) före start uppåt (chokeläge) och genast vidare till
mittiäget "ON" för att endast aktivera halvgaslåsning. Om
motorn inte startat efter 2 till 3 försök, upprepa starten enligt
beskrivning under kallstart.

Avstängning av motorn e
Skjut kombiomkopplaren (1) nedåt till läget STOP .



Kontroll av kedjebroms

Såg kedjan skall alltid kontrolleras innan arbetet påbörjas.

Starta motorn enligt beskrivning (se till att du står stadigt och
placera sågen mot marken så att sågens svärd och kedja går
fria).

Grip med den ena handen .s1aQig1tag i bygelhandtaget och
håll med andra handen om handtaget.

Låt motorn gå i medelhögt varvtal och tryck med handens övre
sida handskyddet (6) i pilens riktning tills kedjebromsen spärrar.
Sågkedjan måste nu omedelbart stanna

Ställ genast motorn i tomgång och lossa åter kedjebromsen.

Obs! Om såg kedjan inte genast stannar vid denna kontroll
skall motorn omedelbart stängas av. I detta fall får motor-
sågen Inte längreanvandas. Upps6 en DO -fackver1<-
stad.

c

t
f

Vinterdrift
För att förebygga förgasarnedisning som kan uppstå vid låg
temperatur och hög luftfuktighet och för att snabbare uppnå
driftstemperaturen vid temperaturer under + soe kan varmluft
sugas upp från cylindern.
Borttagning av skyddskåpan (se rengöring av luftfilter).

Dra ut insatsen (7) och sätt in den enligt bild för vinterdrift.

Vid temperaturer över + soe måste alltid kalluft sugas upp! Om
detta försummas kan skador uppstå på cylindern och
kolven!

Vid en temperatur över + soe skall insatsen svängas 180° så
att insugningsöppningen (8) tillslutes.

Återmontera skyddskåpan.

Symbol ~ insatt uppåt - normaldrift~

Symbol *nsatt uppåt - vinterdrift

D

Handtagsvärme
(endast på sågar med modellbeteckningen "Hj
Den elektriska handtagsvärrnen kopplas på och från
strömställaren (9).

med

E

Påkopplad:

Frånkopplad:

Skjut strömställaren nedåt

Skjut strömställaren uppåt

17



Inställning av förgasare

Korrekt inställning av förgasaren garanterar optimal funk-
tion, sparsam förbrukning och driftsäkerhet. Inställningen
bör ske på varm motor, med rent luftfilter och korrekt
spänd sågkedja resp. påmonterat skärverktyg. Låt en
DO fackverk:stad ställa in förgasaren. En fel inställd

gasare eda otorskada.

~rg:;s:.:ia:iSstElsJal.fYl~ (H) och (L) är försedda med begrän-
SE:-as::-.!;:;;:::;e. E~iSiireskri-iftelr. Med begränsad inställnings-
=i.:J!i!~et:ca.lölJg;laOIer' förhindras en för fet förgasarin-
sZi~~~ _--;,c..._-""'L ~mr.m"aJls att avgasföreskrifternas krav

oreffekt och ekonomisk bränsle-

.Fz::mKISfi~ing av stäJlskruvama (H)och (L): Utskruva-
~~'smiJl)( ).

L+~-
Kontroll av accelerationen ~

ale påverkas måste motorn
c:z:.!!s'r5!:;t accelerera från tomgång till höga

siE~;rm1efl (l) i korta steg tills en
~;3!(mtEl2T.l(~e uppstår.

S+~'-5. Kontroll av tomgångsvarvtalet ~

Kontrollera tomgångsvarvtalet efter inställning av
max tillåtet högsta varvtal (Sågkedjan resp.
skärverktyget får inte rotera!).

Upprepa inställningen från punkt 2 tills
tomgångsvarvtalet, tillfredsställande acceleration
och högsta tillåtna varvtalet uppnåtts.

S~'-2. tnställning av tomgång ~

Ställ in tomgångsvarvtalet enligt tekniska data.

Skruva in ställskruven (S) medurs: Tomgångsvarvtalet ökar.
Skruva ut moturs: Tomgångsvarvtalet minskar. Kontrollera
att såg kedjan resp. skärverktyget inte roterar på
tomgång!

•
H+~-

3. Inställning av högsta varvtalet ~

Ställ in högsta varvtalet genom minimal reglering av
ställskruven (H) enligt tekniska data. Skruva medurs in
ställskruven (H): Varvtalet ökar. Maximivarvtalet får ab-
solut inte överskridas!

A
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UNDERHÅLLSÅTGÄRDER
Skärpning av sågkedja eo
OBS! Vid allt arbete på såg kedjan skall motorn vara
avstängd, tändstiftet borttaget (se byte av tändstift) samt
skyddshandskar användas!

Såg kedjan behöver skärpas när

mjöliga sågspån uppstår vid så

kedjan skär dåligt äv

skäreggen är tydr

sågen drar åt
skärpni g a ~Ikedja:1..

Viktigt! Gör en -
För en el putsfilrlir.g

E er
tö

e,

A

Kriterier för välskärpt kedja:

OBS! Använd endast sågkedjor och svärd som godkänts
för denna såg (se utdrag ur reservdelslistan)!

la skärtänder bör vara lika långa (mått a). Olika långa
skärtänder ger ojämn kedjerörelse och kan medföra kedje-
brott!
Skärtandens minsta längd = 3 mm. Skärp inte kedjan mera när
skärtanden nått minsta tillåtna längd utan byt till ny
kedja (se "Utdrag ur reservdelslista" och kapitel "Ny såg ked-
jaj.

0,65 mm
(.025")

-, aLl
~

0,65 mm
(.025")

Ll
~

B

lmI:~sIäJ!!nirlQ (rund klack) och skärkant

min. a

3 "':" (O·"")=ffi~1~! ~:&:::;~~====:::J

c

Filningsvinkeln (a) bör vara Ii

25° för kedjetyp 686, 099
30° för kedjetyp 086, 484

35° för kedjetyp 093

Korrekt stötvinkel på hyvlingstanden (j3) uppstår automatiskt
om rätt rundfil används.

60° för kedjetyp 686, 099

85° för kedjetyp 086, 093, 484

Olika stora vinklar leder till ryckig, ojämn kedjegång, större
slitage och eventuellt kedjebrott!

19
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Kedjetyp
484

Fil och filföring
För filning av såg kedjan skall en specialrundfil användas.
Vanlig rundfil är ej lämplig. Artikelnummer se tillbehör.

Typ 086, 484, 686: Den första skärtandshälften bör filas med
en 0 4,8 mm fil och därefter med en 0 4,5 mm fil.

Typ 093, 099: Den första skärtandshälften bör filas med en 0
5,5 mm fil och därefter med en 0 4,5 mm fil.

Fila endast vid filens rörelse framåt (pil). Lyft upp filen vid
återdragning.

Den kortaste skärtanden skärps först. Denna tands längd utgör
sedan måttet för alla övriga tänder på sågkedjan.

Nyinsatta tänder måste anpassas till formen på använda
tänder, även beträffande löpytorna.

Anpassa filens styrning till kedjetyp (900 resp. 100 mot svär-
det).

20

RI ove undertättar filföringen - den har markeringar för korrekt
. . på

a=25°

=

,~-~:-::::E'G:=-";;F:E..!lGlrc.::et:: mot sågkedjan) och begränsar
eE!ilS,irl::::E~~~;..:p('~"c.=vfi"<>I""" diameter). Artikelnummer

Kontrollera efter grundfilning underställningens höjd med kedje-
maiI. Artikelnummer se tillbehör.

Utskjutande parti skall filas bort med speciell planfil (artikelnr
se tillbehör) (1).

Runda av underställningsklacken (2).



Rengöring av utrymmet för bromsband och ked-
jehjul

OBS! För allt arbete på sågsvärd och sågkedja skall motorn
stängas av, tändstiftets kabel lossas (se "Byte av tändstift")
och skyddshandskar användas!

OBS! Motorsågen får startas först sedan den är komplett
monterad och kontrollerad! .

Ta bort kedjedrevskåpan (1) (se lc",rVt<>iI-nI=HI:=T~:TART" B) och
rengör inre med pensel.
Vrid kedjespännskruveo
spännarens tapp (3)
Ta bort såg edj

MÄRK:
Kedjebromsen är en mycket viktig säkerhetsutrustning
och är givetvis utsatt för ett visst slitage.

Den kräver en regelbunden kontroll och service som bör
utföras i en DOLMAR-fackverkstad.

DOLMAR- SERVICE

A

R gö' g av sågsvärd

skyddshandskar.

- ets styrspår och rengör med

21



Ny såg kedja

OBS! Använd endast för denna såg godkända kedjor och svärd (se utdrag ur reservdelslistan)!

Vid byte av kedjetyp måste kedjedrivhjulet (12) anpassas till kedjetyp. Vid behov skall kedjedrivhjulet bytas ut.

VIKTIGT: Om kedjetyp byts från .325" tiIl3/S" måste spånawisaren modifieras. Se "Anvisning för kedjetypsbyte".

I

c
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Innan ny kedja monteras skall drivhjulets tillstånd kontrolleras.

Slitna drivhjul (S) leder till skada på ny kedja och skall därför
bytas ut.

Ta bort kedjehjulsskyddet (se kapitel "DRIFTSTART" B).
Ta bort sågkedjan och sågsvärdet.

Ta bort låsbrickan (9).

VARNING! Låsbrickan kan lätt hoppa ur spåret. Håll tummen
mot brickan vid borttagning.

Ta bort koppskivan (11).

Byt ut nedslitet kedhehjul (S) mot ett nytt kedhehjul (12)
(artikelnummer se "Utdrag ur reservdelslistan").

Montera nytt kedjedrivhjul, mellanläggsbricka och ny låsbricka
(9) (artikelnummer hittas i "Utdrag ur reservdelslista").

Montera sågsvärd, sågkedja och kedjedrevskåpan, se kapitel
"DRIFTSTART A-H".

ANVISNING:

En ny kedja får in e användas på ett nedslitet kedjedrivhjul.
Kedjedrivhjulet s all bytas senast efter det två kedjor slitits ut.
Låt en ny kedja roterar några minuter på halvgas så att
sågkedjeoljan fördelas jämnt.

Kedjespänningen bör ofta kontrolleras då nya såg kedjor töjs
(se Kontroll av kedjespänning)!

Byt även kopplingstrumman efter det två kedjedrivhjul slitits ut.

Anvisning för kedjetypsbyte

Använd alltid skyddshandskar!

När en 3/S" såg kedja används skall den märkta delen på
spånavvisaren (13) skäras bort!

Skär först med en vass kniv längs markeringen (14) och
kapa sedan stycket med ett tvärsnitt.

ANVISNING:

Vid ombyggnad för kedjetyp .325" måste en ny spånavvisare
monteras (artikelnummer se "Utdrag ur reservdelslistan").



Rengöring av luftfiltret

€TO,
OBSERVERA! Om tryckluft används tör rengöring bär
alltid skyddsglasögon tör att undvika ögonskada!

Använd inte bränsle för rengöring.

Lossa kåpklämman (1) med kombi y ta bort
skyddskåpan (2).

Skjut kombiomkopplaren (3)
smutspartiklar från att tränga -

Haka av klämman (4)
pilens riktning.
Dra av luftfiltret (5) påt.

OBS: Stäng insugsöppningen med en ren tyglapp, för att
hindra att smutspartiklar faller in i förgasaren.

Insättning av filter: Fiberfiltret används vid torra eller dammi-
ga arbetsförhållanden. Nylonfiltret (tillhandhålls som tillbehör)
används vid fuktiga arbetsförhållanden.

Ta isär luftfiltrets övre och undre del på sätt som bilden visar.

Rengöring av fiberfilter: Renknacka försiktigt eller renblås
varsamt från insidan med tryckluft. Rengör inte med borste
eftersom smuts i detta fall kan tryckas in i väven. Kraftigt
nedsmutsade fiberfilter kan tvättas i ljummet vatten med tillsats
av vanligt diskmedel. Fiberfiltret behöver rengöras först sedan
en tydligt effektförlust uppstår under arbetet. Byt ut filtret om
efter rengöring ingen effektförbättring kan märkas.

Rengöring av nylonfilter: Rengör med pensel, mjuk borste
eller renblås varsamt från insidan med tryckluft. Kraftigt neds-
mutsade nylonfilter kan tvättas i ljummet vatten med tillsats av
vanligt diskmedel. Vid kraftig ned-smutsning rengör ofta (flera
gånger om dagen). Endast med rent filter ger motorn full effekt.

Luftfiltret skall torkas av väj.

Återmontera undre och övre delen.

Före montering av luftfiltret kontrollera att inge smutspartiklar
fallit in i chokespjället. Vid behov avlägsna smuts med en
pensel.

OBS! Byt genast ut defekt luftfilter! Avrivna filter- och
grova smutspartiklar kan förstöra motorn.

Sätt in luftfiltret (5) och tryck kåpklämman (4) i pilens riktning
tills den låser i läget.

Skjut kombiomkopplaren (3) nedåt och tryck en gång ned
gasspaken (6) för urkoppling av halvgasläget.

Lägg upp skyddskåpan (2) och fäst med kåpklämmorna (1).

I -

i ~
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••
0,5 mm .•

Byte av tändstift ~TO'
OBS!

Rör ej vid tändstift eller tändstiftskontakt när motorn är
igång (högspänning) .

Servicearbeten får endast utföras vid frånslagen motor.

Vid het motor finns risk för brännskador, använd därför
alltid skyddshandskar!

Om tändstiftets isolationskropp skadats, elektroderna bränts
ned, förorenats med smuts eller olja måste tändstiftet bytas ut.

Ta bort kåpan (se "Rengöring av luftfiltret").

Ta bort kabeln (7) från tändstiftet. För borttagning av tändstiftet
använd endast medlevererad kombinationsnyckel.

Elektrodavstånd

Elektrodavståndet bör vara 0,5 mm.

Kontroll av tändgnista

Tryck uttaget tändstift (8) med stadigt ansluten tändstiftskont-
akt med hjälp aven isolerad tång mot nyckeln (på avstånd från
tändstiftshålet!).

Skjut kombiomkopplaren (9) tiUläget ON.
Dra kraftigt

Vi . ta synas mellan elektroderna.

OBS! Viidbyteskct!JhimsfiH NGK BPMR 7A eller BOSCH WSR
6F användas.

D

Kontroll av ljuddämparskruvar

Lheo
Fästplåten (10) kan tas bort sedan skruvarna (11, korta) och
(12, långa) skruvats ur.

Ljuddämparskruvarna är nu åtkomliga i botten hålen och kan
kontrolleras avseende korrekt åtdragning. Dra fast lösa skru-
var för hang (Obs! dra inte fast för hårt).
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Byte av startlina /
Byte av returfjäderkassett
Skruva bort de fyra skruvarna (1).
Ta bort fläkthuset (2).
Ta bort luftstyrplåten (3) ur fläkthuset.

OBS! Risk för kroppsskada! Skruva bort skruven (7) först
sedan returfjädern avspänts!

Byts startlinan ut även om den inte slitits av, måste först
lintrummans (13) returfjäder avspännas.

Grip tag i starthandtaget och dra an r äkthuset
Håll med ena handen fast äntnmunen
handen in linan i urtage (6).

Låt lintrumman fö
avspänd.

Skruva bort s
Dra försiktigt a

Tag bort g
Trä i ny Ii mm lång) som bilden visar (glö
inte on (10) sätt en knut på båda ändorna.

Ora i (11) i lintru mman (S).

Ora i en (12) istarthandtaget (9).
Lägg pp lintrumman och vrid lätt tills den griper in i returfjädern.
Sätt in skruven (7) med bricka (8) och dra fast.

För in linan i urtaget (6) på lintrumman och vrid lintrumman med
lina två varv medurs.

Grip med vänster hand tag i lintrumman och räta med höger
hand ut linan, sträck linan och håll fast den.

Släpp försiktigt lintrumman. Linan lindas nu genom fjäder-
kraften upp på lintrumman.
Upprepa proceduren tre till fyra gånger. Starthandtaget måste
nu stå upprätt på fläkthuset.

MÄRK: Med helt utdragen startlina bör lintrumman ännu kunna
vridas åtminstone 1/4 varv gentemot fjäderkraften.

OBS: Det finns risk för att du skadar dig! Säkra det ut-
dragna starthandtaget. Linan rusar tillbaka om lintrum-
man i misstag släpps fri.

Byte av returfjäderkassett
Ta bort fläkthuset och lintrumman (se ovan).

OBS! Risk för personskada! Returfjädern kan hoppa ur!
Skyddsglasögon och skyddshandskar skall ovillkorligen
användas!
Knacka fläkthuset med insidans hela stöd yta lätt mot ett
träunderlag och håll stadigt fast. Lyft nu försiktigt och i steg
upp fläkthuset så att returfjäderkassetten (13) kan avspännas
ifall returfjädern hoppat ur plastkassetten.

Sätt försiktigt in en ny returfjäderkassett och tryck in tills den
snäpper fast.

Montera lintrumman med bricka (8) och skruv (7).
Spänn fjädern (se ovan).

Montering av fläkthus
Sätt in luftstyrplåten (3) i fläkthuset och se till att den snäpper
fast i båda urtagen (4).

Rikta upp fläkthuset mot motorhuset, tryck lätt emot och dra
upp starthandtaget tills startanordningen griper in.

Dra fast skruvarna (1).

A
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B

Rengöring av cylinderutrymme

Ta bort skyddskåpan.
Ta bort fläkthuset.

OBS! Om tryckluft används för rengöring bär alltid skydds-
glasögon för att undvika ögonskada!

Fritt område (14) kan rengöras med en borste och tryckluft.

För rengöring av cylinderribborna kan en flaskborste använ-
das.
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Periodiska underhålls- och skötselanvisningar
För att kunna garantera lång brukstid samt för undvikande av skador och säkerställande av full funktion på alla säkerhetsanordningar
måste nedan beskrivna underhållsarbeten regelbundet utföras. Garanti lämnas endast om dessa arbeten utförts regelbundet och
på föreskrivet sätt. Om föreskrifterna inte följs, kan allvarliga olyckor uppstå!

Den som använder motorsågen får endast utföra de åtgärder som beskrivs i denna instruktionsbok. Låt alla andra arbeten utföras
på DOLMAR fackverkstad.

Sida

Allmänt Hela motorsåge Rengör och kontrollera såg kroppen
Om skador uppstått låt genast fackverkstad reparera.

Såg] ~ - reg det, byt i god tid 19-20
o troll i fackverkstad

% - - .~ ••.••.•~ - järn are förslitning. Byt i god tid 12,21
- <:* är felfritt Byt ut skadade delar. 25

Vid varje
z - är elfri och välskärpt 19-20.. a c.u.

- i gen 12
z - , ",ff rlpf är felfritt

Kediesmörininq F o troll 15
Kedjebroms Funktionskontroll 17
Kombiomkopplare,
säkerhetsspärrknapp,
gasreglare Funktionskontroll 17
Bränsle- och
oljetankslock Kontrollera deras täthet

Dagligen Luftfilter Rengör (vid behov, flera gånger varje dag) 23
Sågsvärd Kontrollera att svärdet är utan defekt, rengör oljehålen 21
Svärdfäste Rengör, speciellt oljespåret 15,21
Tomgångsvarvtal Kontrollera (kedjan får ej rotera) 18

En gång i veckan Fläkthus Rengör kylluftsintagen 9
Cylinderrum Rengör kylluftsintagen 26
Tändstift Kontrollera, byt vid behov 24
Lj ddämpare Kontrollera ev igensättning, kontrollera skruvarna 9,24
Kedjefångtapp Kontrotlera 11

Var tredje månad S Byt ut 26
Bräns 9-, SffiÖrjoljetank Rengör

En gång om året Hela motorsågen Kontrolleras hos auktoriserad verkstad.

Lagring åHela motorsågen Rengör såg kroppen och kontrollera att den är oskadad
Om skador uppstått låt genast fackverkstad reparera

Sågkedja och -svärd Demontera, rengör och smörj lätt med olja
Rengör sågsvärdets styrspår 21

Bränsle-, smörjoljetank Töm och rengör

Förgasare Kör den tom

27



Verkstadsservice, reservdelar och garanti

Underhåll och reparation
Underhåll och reparation av moderna motorsågar och tillhörande säkerhetsutrustning kräver kvalificerad fackutbildning och tillgång
till verkstad utrustad med specialverktyg och testapparater.

Alla arbeten som inte beskrivs i denna instruktionsbok måste utföras hos en DOLMAR-fackverkstad.

Fackmannen har erforderlig utbildning, erfarenhet och utrustning för att kunna ge dig den förmånligaste lösningen och han kan alltid
hjälpa dig med råd och tips.

För reparationsförsök genom obe örig resp. icke auktoriserad person lämnas ingen garanti.

Fö d se bifogad förteckning på serviceverkstäder.

Reserv eIar
• 'e reservdelar som används är viktig för att motorsågen skall fungera säkert och pålitligt på lång sikt. Använd endast

LIU'L..IYlLl"\.rl reservdelar som är märkta med DOLMAR ~

~~IÄ
:=r.d6st(lÖ!l~nc:iJdt~arna kommer från vår fabriksproduktion och detta garanterar dig högsta kvalitet på material, korrekta dimensioner,

säkerhet.

andein. Där står även reservdelslistor för identifiering av rätta artikelnummer till
örbättringar och lämna offerter på nya reservdelar.

eservdelar av annat fabrikat använts.

<:lc"rr..- r·onrun övtem:ettnirlg pga c::. på äkttluset,

iga personer er e acl<mässiga reparationsförsök,

0- pliga reservdelar eller ie e original DOLMAR reservdelar - om dessa orsakat skadan,

att olämpliga eller för gamla bränslen eller oljor använts,
Garanti lämnas ej för rengörings-, skötsel- och inställningsåtgärder. Alla garantiarbeten skall utföras av DOLMAR-faekhandlare.

28

)!tLn ~ -C-I~ S~~avy,

O l{ l( - 7- J I 0-- °1
O 7--0 f -17- r;-S- J y



..-------------------- ----------------------------------------------------------~~~;
Felsökning

Driftstörni ng System Observation Orsak

Kedjan löper ej Kedjebromsen Motorn är igång Kedjebromsen utlöst

Motorn startar ej Tändsystem Tändgnista uppstår Fel i bränslematning, kompressionssystem,

eller trögt mekaniskt fel

Tändgnista saknas STOP-brytaren påverkad, fel eller kortslutning
i kabel, tändstiftskontakt, tändstift defekt

Bränslematning Bränsletanken är full kombiomkopplaren i choke läge, förgasaren
defekt, sughuvudet smutsigt, bränsleledningen
knäckt eller har avbrott

Ko - I om motorsågen Cylinderfotstätning defekt, skadad
radialaxeltätrin~, cylinder eller kolvringar
defekta

ör motorsågen Tändstiftet tätar ej
- . Startapparaten griper ej Startapparatens fjäder bruten, brustna

delar i motorn

Varms - - e s i tanken FelinstälId förgasare
änd ista uppstår

startar, Bränslematning Bränsle finns i tanken FelinstälId tomgång, sughuvud eller förgasare

men stannar igen smutsiga

Tankavluftning defekt, bränsleledning har
avbrott, kabel defekt, kombiomkopplaren
defekt, dekompressionsventilen förorenad

Dåliga prestanda Flera system Sågen går på tomgång Smutsigt luftfilter, fel inställd förgasare,
kan ha fel ljuddämparen igensatt, avgaskanal i

cylinder igensatt, Gnistskyddssilen tilltäppt

Kedjesmörjning saknas Oljetank, oljepump Smörjolja saknas Oljetanken är tom

på såg kedja Smutsigt oljespår
FelinstälId ställskruv på oljepump

II
I .
I
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Utdrag ur reservdelslistan
Använd endast original DOLMAR reservdelar.
DOLMARs fackverkstad utför reparationer och byte av delar.

PS-4600
PS-SOOO

DOLMAR
~

,........-1

~</(
,/

6 7 8

J!~- 16
13

28 29 31/32

I I I
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Utdrag ur reservdelslistan
Använd endast original DOLMAR reservdelar.
DOLMARs fackverkstad utför reparationer och byte av delar.

PS-4600
PS-SOOO

DOLMAR
~

Pos.DOLMAR-nr. st Benämning Tillbehör (ingår ej i leverans)

415033631 Svärd med noshjul .325", 33 cm (13") 25 953100090 1 Kedjemall

415038631 Svärd med noshjul.325", 38 cm (15") 26 953004010 1 Filskaft
415045631 Svärd med noshjul.325", 45 cm (18") 27 953003100 1 Rundfil", 4,5 mm

2 528086056 Såg kedja .325" för 33 cm 28 953003070 1 Rundfil", 4,8 mm
528086064 Sågkedja .325" för 38 cm

29 953003040 1 Rundfil", 5,5 mm528086072 Sågkedja .325" för 45 cm

514686056 Sågkedja..325" ö 33 cm 30 953003060 1 Planfil2
514686064 S' ..325'" - 38 cm 31 953030030 1 Filklove 3/8"

514686072 32 953030030 1 Filklove .325"

33 950233 210 1 Varvtalsmätare

949000031 1 Kombinationsdunk-
(för 5 I bränsle, 2,5 I olja)

41503314 (31
415038 ,38 (:>-).
415045 med ..325'", ~ an (Hl")

2 512484056 Sågkedja .325" för 33 cm
512484 064 Sågkedja .325" för 38 cm
512484072 Sågkedja .325" för 45 cm

411 907650 Svärd med noshjuI3/8", 38 cm (15")
411 909650 Svärd med noshjuI3/8", 45 cm (18")
411910650 Svärd med noshjuI3/8", 53 cm (21")

2 528099056 Sågkedja 3/8" för 38 cm
528099064 Sågkedja 3/8" för 45 cm
528099072 Sågkedja 3/8" för 53 cm

2 523093056 Sågkedja 3/8" för 38 cm
523093064 Sågkedja 3/8" för 45 cm
523093072 Sågkedja 3/8" för 53 cm

3 952100133 Svärdskydd för 33-45 cm
952100143 Svärdskydd för 38-45 cm
952100153 Svärdskydd för 50-60 cm

4 181 213200 1 Kedjed evskåpa kom .
5 923208004 2 6-Icantmutter 8
6 941 719131 1 Kombinationsnyckel V 19/13
7 940827000 1 Vinkelskruvmejsel
8 944 340 001 1 Förgasarmejsel
9 963601 120 1 Sughuvud

10 181 114200 1 Bränsletankslock kpl.
11 963229036 1 O-ring 29,3x3,6 mm
12 170 114060 1 Oljetankslock kpl,
13 963225030 1 O-ring 25x3 mm
14 965603021 1 Tändstift
15 108164020 1 Startlina 3,5x980 mm
16 181 173010 1 luftfilter (nylon)
16 181 173 100 1 luftfilter (fiber)
17 181 163020 1 Returfjäderkassett komplett

18 026224010 Kedjedrivhjul 3/8", (för 093, 099), 7 kuggar
': ~181224040 Kedjedrivhjul .325", (för 086,484, 686) , 7 kuggar

19 181 223100 Kopplingstrumma

20 927408000 Låsbricka
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