Allmtnheskrlunlng,
Raket 50 dr utrustad med en encylindrig, luftkyld tvfltaktsmotor av vdndspoletyp. Cylindervolymen br 50 cm3.
Kornpressionsfiirhflllandet 8,5 : 1
Cylindern har hirdfcirkromat lopp samt l[ttmetallkolv
med tv& ringar. Kolvbulten iir lagrad i nillager. Cylinderdiametern dr 44 mm och slagkingden 32 mm.
Tiindsystemet best&r av en sviinghjulsmagnet av fabrikat
Pagani med separat, utanfcir sveinghjulet liggande tbndspol".
Briinsletanken rymmer 0,8 liter och air ftjrsedd med backventil, som fcirhindrar att vacuum bildas i tanken.
Membranfiirgasaren 6r av fabrikat Tillotson.
Fiir smorjning av sigkedjan finns automatisk pump. Oljetanken har en volym Pi 0,3 liter.
Svbrdet tir tillverkat av hoglegerat fjiiderstfll.
Sigkedjan ?ir tillverkad'av htiglegellt gtql' och tir av
skovJltandadtyp med delning 0325". Kedjehastighetendr

20 m per sekund.
Staitanordningenbestir av magnapullmed nylonlina och
returfjeider.

1. Bakre handtag. 2. S[kerhetsspbrr.3. Chokereglage.4.
Ram. 5. Kastskydd.6. Ljudd?impare.7. Kedja. 8. Sviird.
9. Lock fcir oljesil. 10. Sviirdbultar. 11. Kedjeskydd.12.
Vibrationsdiimpare.13. Startgasspdrr.

14. Cylinderhuv.15. Lock fiir luftfilter. 16. Luftintag. 17.
Kortslutningsknapp.18. Gasreglage.L9. Brainsletanklock.
20. Starthandtag.2l.Magnapull.22. Olj etanklock.

23. Svrirdspbnnarskrw.24. Fbste fijr barkstcid.25. Oljepump. 26. Lisskruv ftir ram.
e. 28. Olj etanklock.
27. Inby ggdvibrationsddmpar

Montering
ochsudrd
aukedia
S6gen levereras i kartongen med sveird och kedja avmonterade.

Gor si hiir ndr du monterar kedjan och svbrdet:
1. Tag bort kedjeskyddet och den yttre kedjeledarpliten.
2. Montera barkstcid om du cinskar anvbnda det. Vid kvistning arbetar man utan barkstod.
29. Svairdspbnnartapp
30. Kedjeledarplitar

4. Sbttp6 den yttre kedjeledarplitensamtkedjeskyddet.
5. Drag till de bida svbrdmuttrarnasfl mycket, att sviirdet
sitter i llge.
6. Striick kedjan genom att skruva in spdnnskruven.
Striickningeneir lagom, di kedjan kan lyftas vid svbrdets
mitt si mycket att drivldnkens underkant kommer i jiimnhcijd med svzirdkanten.Kedjan skall utan svfrrighetkunna
dras runt ftir hand.

3. Montera kedjan 6 svzirdet och lbgg kedjan civer drivhjulet, traid diirefter svdrdet <iver sv:irdbultarna. Se d[rvid till
att skairtdnderna komrner 5t riitt hill, och att oljehilet i sviirdet dr rent sfl att kedjesmcirjoljan kan komma frarn. Se till
att sveirdspzinnartappenpassar in i motsvarande hfll i svdrdet.

7. Drag till de tvi sviirdmuttrarnamed hylsnyckeln.
8. Ktjr inte mod fcir slak kedja. En ny kedja strtickersig
under de forsta minuterna i drift och miste diirftir sphnnas
om nigra g6nger.
Striick aldrig en varm kedjafor hirt.
Fcir att fi jiimt slitage pi sviird och kedja bcir svairdet
vdndasefterungefhrvar 25:e driftstimma.

autopptrlssalt.
Sm0r|nlng
Sigar levererade med svbrd som har topptrissa skall smdrjas med chassifett eller vbxellidsolja SAE 140 tve gflnger
per arbetsdagmed hjAlp av den bipackade smiirjsprutan.
Hela topptrissan kan 6ven doppas ner i en burk med olja
och fiirbli stiende i oljebad exempelvis under en natt.
Vintertid b6r topptrissan smorjas med motorolja.

Brilndeblandnlng.
Motorn air provkord och insteilld vid fabriken. Under de
fcirsta 10 till 15 timmarna bcir motorn inte kciras med
hcigsta belastning under liingre perioder. Framfcir allt iir
det viktigt att motorn inte rusas upp i toppvarv.
Brdnsletanken rymmer 0,8 liter. Bensinen bor ha oktantal ca 85.
Niir det giiller ftirblandad olja: 5 Vo _ 1 del olja pi 20
delar bensin.

Icke forblandad olja : 1 del olja pi 25 delar bensin.
Anvhnd en god tvfltaktsolja, t. ex. BP Two Stroke Oil,
Texaco 2T Motor Oil, Castrol 2-Stroke, Esso 2-T Motor
Oil, Gulf Two Stroke Oil, Mobiloil TT, Nyniis Ajcol 2 T,
OK tvfltaktsolja, Shell 2 T Two Stroke Oil.
Blanda bensin och olja viil fore pflfyllning i brzinsletanken och se till att de ktirl du anvdnder [r veil rengjorda.
Anvaind tratten med sil vid pifyllning.

i'Kedfesmlfrl
nlng.
Oljetanken rymmer 0,3 liter. Kedjesmtirjningen [r automatisk, varfcir du aldrig behciver riskera att kedjan liiper
osmord. Fcir kedjan rekommenderas en speciell typ av olja,
som har god vidhiiftningsfcirmiga.
Det [r emellertid viktigt att veilja rritt oljetyp (liimplig
viskositet) efter flrstiden. I tabellen till hciger har vi
oljefirmors olika typer av kedjesqrcirjoljor angivit ungefiirlig
liigsta temperatur, di oljan i praktiken lir-haillbar.
Observera att man aldrig bcir anvdnda tunnare olja tin
vad temperaturen krbver.
Se noga till vid oljopifyllning att inga f<iroreningar kommer in i tanken. Sidana kan ndmligen helt spoliera pumpen.
Vi varnar ocksl fcir att anvbnda spilloljan till kedjesmiirjningen.

Fabrikat och tyP
BP

Energol Gr 100EP
Energol Gr 125 EP
Energol Gr 150 EP

"

-5

Sigkedjeolja EP 10W
S6gkedjeoljaEP
Sigkedjeolja EP W

-25
", , -5

CASTROL

Chainlube Extra Light
Chainlube HeavY

n
D

ESSO

V3
KedjesmcirjoljaW

,

-20

n

-30

GULF

Lumber Oil
Sigkedjeolja 55

"D

_5

MOBIL

SflgkedjeoljaES 62 N

NYNAS

Kedjeolja S
Kedjeolja K

OK

Kedjeolja S

SHELL

Kedjesmiirjolja V
Kedjesmtirjolja S

u

Rikskedjeolja

"

aumotorn.
Sklftsel
4

cirka -20

Texaco

SLR:s

Motorn behijver som regel inte nflgon specielltillsyn om infciljs.- Den
kcirnings- och brainsleblandningsfcireskrifterna
bcir doik sotasen ging per ir och di helst i sambandmed
en allmbn tiversyn hos nflgon av Jonseredsserviceverkst[der.
Cylinderns kylluftsfldnsar skall noga !e!p - rena frin
spin ooh ftiroreningar, si att inte motorns luftkylning dventyras.

L:igsta temp. fiir htill
barhet i Celcius

-30
-5

-25

-30
D

,

-5

_30
-15

"

-30
-15

-20

Start.
Innan brzinsle och olja tankas i sigen, liis igenom texten pfl
fcireg6endesida.
Placera sigen i kapliige. Se till att sigkedjan gfir fri frin
sten, kvistar och ris.
Stiing chokespjzilletgenom att dra ut chokereglagethelt.
Tryck ner sdkerhetsspbrrenoch lyft gasreglaget.
Tryck sedan in startgasspdrrenfcir gasreglaget.
Drag ut startlinan ca 10 cm, si att startapparatens klokoppling ko'mmer i ingrepp. Fortsaitt drire,fterdraget snabbt
och kraftigt. Skjut in chokereglaget si snart motorn tbnder.
Ar motorn mycket kall kan man ldmpligen kcira med chokereglagetinskjutet till hrilften tills motorn bcirjar bli varm.
Om motorn dr vann, l6t chokereglaget vara inskjutet och
gasreglagetp6 tomging.

Tlllsyn,underhAll
och
lusterlngar:
Koppllngelr.
Kopplingstrummans nillager skall smcirjas en ging i veckan.
Kopplingshuset demonteras enligt nedanstAendebild. Observera att muttern 6r vdnstergiingad.D. v. s. man vrider medsols for att lossa den.

Detaljerna monteras med bcirjan fr6n hciger. Detaljerna
rengiirasfciremontering.Efterit smcirjeslagret
Mutter fastdrages
enl. bilden ovan.

Magnapullen.
Fcirsp?inningav magnapullens fj[der. Drag ut linan ca 30
cm. Stanna nbr uttaget pi linhjulet eir mitt fcir linans utging.
Heil hhjulet kvar i detta liige. Lbgg linan i linhjulets urtag.
Vrid linhjulet medsols.
Fcirspbnn inte fjiidern fcir hirt.

6-,ct @,4
Fcir byte av startsnciremonteras snciretenligt bilden ovan.
Montera diirefter detaljernafrin vhnster.
Linhjulets lagerbussningoch magnapullfjiider skall smtirias med en tunn olja.

Montering av flriktkipan:
Drag ut linan ca 50 cm. L?igg fl?iktkipan <iver sveinghjulet och sliipp samtidigt in linan. Kopplingsklorna kommer
di i riitt l?ige.
Fliiktkipans galler skall hillas ren frin kida, si att inte
kylningen av sigen dventyras.
Om gallret inoljas med en tunn olja, fcirhindras bel[ggningen med kida.

lten
LuftfIltret.-Brtnslefl
Rengcir luftfiltret en gflng per dag med bensin eller fotogen,
si att motorn alltid fflr arbeta med raitta proportionerna av
luft och brdnsle. Igensatt luftfilter fcjrorsakar driftstiirning
och cikad briinslefcirbrukning.

Lodets delar monteras enliet nedan.

-lj_l

0fepump.
Fcir kedjesmcirjning finns en automatisk pump. Denna behciver normalt ingen tillsyn. Forutsiittningen for att den skall
arbeta 6r endast, att ren olja anvzinds och att inga fciroreningar tillits komma in i oljetanken. Anviind de rekommenderade kedjesmcirjoljorna. Oljepu,mpen iir ej justerbar.

0lfesll.
Orn silduken blivit tiit av fciroreningar kan den enklast goras ren p6 fciljande sdtt:
Tag bort locket till oljesilen och tappa ur kvarvarande
olja. Tag ur siiduken och gcir ren denna. Fyll tanken till
hiilften med fotogen eller oljeblandad bensin och skaka om
ordentligt. Lttt detta helst sti civer en natt, tappa av och
sktilj en gittg till. Fyll pfl tty ren olja och kontrollera att
kedjesmorjningen iter fungerar.
Anviind aldrig spillolj a.

#

Fllrgasare.
Instiillning
Instiillningen sker med tre skruvar, en for fullgasmunstyc
ket (H), en fcir tomgingsmunstycket (L) samt en fcir tomgingshastigheten (T) som bestdmmer gasspjiillets cippning
i tomgingslzige.
Grovinstiillning
Drag in skruven fcir torngingsmunstycket i botten och cippna
L 1A varv. Vrid skruven fcir fullgasmunstycket i botten och
cippna I varv. Skruva inte skruvarna hirt i botten for di
skadas de cimtiliga munstyckssdtenaoch spetsarna.
Fininstiillning
Starta motorn. Om motorn vill stanna vid gaspidrag, tippna
skruven fiir tomgingsmunstycket nigot. Aven fullgasmunstyckets instrillning har inverkan pi accelerationen.
For god tomging, iippna inte skruven fcjr tomg&ngsmunstycket mer [n ncidv[ndigt. Stiill in rhtt to'mgingsvarv med
skruven fiir tomgingshastigheten. Denna skruv skall stdllas
si att kedjan stir stilla vid tomging, d. v. s. motorn skall ha
si ligt varv att kopplingen ej drar med kedan.
Om motorn vill rusa upp i fcir hcigt varvtal, oppna skru'
ven fiir fullgasmunstycket nigot. Blir brrinnslemtingden fiir
stor ryker motorn kraftigt vid belastning.
Breinsleinstbllningen kan variera nigot med luftens
temperatur. Vid fabriken br motorerna instzillda vid ca

+ 200c.

29. Lucka.
Vid temperatur under - 10 oC kan luckan i vbggen mellan cylindern och fcirgasaren tas bort. Detta fcirhindrar
eventuell isbildning i forgasaren och fcirgasarrummet.

Justering av brytaravstindet
Tag bort startapparaten och magnethjulet samt locket <iver
brytarmekanismen. Satt pfl magnethjulsmuttern och vrid
vevaxeln sfl att brytarspetsarna blir fltskilda si mycket som
mcijligt. Avstindet mellan spetsarnaskall di vara 0,40 mm.
Om inte, justera den fasta brytarspetsen.

TAndsystem.
30. Kondensator. 31. Brytarspetsar.32. Lisskruv fiir brytare. 33. Ftistskruvar som hflller ankarplattan miste lossas
ndr ankarplattan skall vridas fcir tiindjustering. 34. Generatorspole.

Instiillning av tlndningen
Vid leverans frin fabrik hr motorn instilld med 2,0 mm
fcirtzindning,vilket betyder att ttindningen sker d6 kolvens
laige fu 2,0 mm fcire vdndpunkten nf,r vevaxeln vrids i
rotationsriktningen. Justering av fcirthndningen sker geno,m
vridning av ankarplattan.
Om plattan vrids mot motorns rotationsriktning, blir
tdndningen tidigare. Vrids den med motorns rotationsriktning blir tdndningen senare.
Kontroll av tiindstift
Vid ungefbr var 25:e driftstimma skall avstindet mellan
tiindstiftens elektroder kontrolleras. Detta avstind skall
vara 0,5 mm. Vid en tvitaktsmotor har tiindstiftet en fcirhillandevis kort livsllingd. Trindstiftsfabrikanterna rekommenderar trindstiftsbyte var 75:e driftstimrna, d. v. s. vid
kcirning ca 3 timmar per dag bcir man byta trindstift en gflng
per minad.

Jonseredsstoppet

Jonseredsstoppet
Raket 50 rir den fcirsta motorsig i viirlden som har fcirsetts
med ett kastskydd sorn stoppar bide motor och kedja vid
kast.
Det nya kastskyddet, Jonseredsstoppet,fungerar si hdr:
Om du fir ett kast rycks sigen bakit och din vdnstra
hand kan slbppa greppet om ramroret och pressas mot den
rcirliga bigen (a). En strcirnbrytare slir di av strommen till
mo,torn, som dbrvid stoppar. Samtidigl pressas en bromskloss (c) med si stor kraft mot kopplingstrumman (d), som
driver kedjan runt, att kedjan ogonblickligen stannar. 86gen (a) itergir till utgflngslziget, och sigen kan startas igen.
Fcir att vara sdker pi att stoppet verkligen fungerar om
olyckan skulle vara framme, bcir du di och di prova stoppet, genom att med motorn pi fullgas trycka den rcirliga
bigen framflt. Motorn skall di omedelbart stanna.

ii:
I

d

ochsutrd.
aukedfa
Sklltsel
Inkiirning aY ny kedia
Doppa kedjan i kedjesmorjolja.

ToIv goda rid om kedievird
Hill alltid riitt straickning pi kedjan.

Str?ick kedjan si att den lbtt kan dras runt fiir hand.

Smtirj kedjan vril med speciell kedjesmcirjolja. Dot tir
ol[mpligt att anvdnda spillolja, som helt kan fcirstcira
pumpen.

Starta motorn och lit kedjan gfr med 169 hastighet
under ett par minuter.
Kontrollera att oljepumpen ger olja.
Stanna motorn och justera kedjestreickningen.
Starta motorn och l6,t kedjan vH.rmasupp genom att
siga fyra, fem snitt i en klen stock.

Hflll sk?irldnkarna vril skrirpta, fila ofta men lite.
Fila si att skiirlbnkarnas vinklar bibehilles.
Understzillningen skall anpassasefter det trd.slag,som
skall sflgas, mindre fiir h&rt trbslag, sttjrre fcir losare
trbslag. Anvrind filmall.

Stanna moto,rn,.lit kedjan svalna och justera kedjestrhckningen. Str[ckningen air lagom di kedjan kan
lyftas vid svbrdets mitt sfl mycket att drivliinkens
underkant kommer i jiimnhiijd med svbrdkanten.
Kedjan skall utan svirighet kunna dras runt fcir hand.

Kontrollera dagligen liinkar, nitar och drivhjul. Byt
omedelbart defekta delar.

Upprepa denna justering tills att kedjan inte tiijer sig
mer.

Sviirdets topptriss,askall smcirjastvi ginger per dag.

Kedjan skall alltid vara kall, niir den justeras.
Ror aldrig kedjan d6 motorn rir iglng

Kor aldrig en ny kedja pi ett slitet drivhjul, inte heller
en utsliten kedja pi ett nytt drivhjul.

Kontrollera att svrirdet inte tir nerslitet. Ett nerslitet
svdrd fcirstcirpi kort tid en kedja.
Efter arbetets slut skall kedjan koras runt och smcirjas
vbl. En vril inoljad kedja fryser aldrig fast.
Gcir rent svdrdets sp6r med jiimna mellanrum. Vaind
svdrdet var 25:e driftstimma.
Vid fcirvaring, tvltta svdrd och kedja i kristallolja och
inolja detaljerna viil.

aukedfalt.
Fllnlng
Filningen kan utforas med kedjan monterad pi svairdet,
men kedjan skall d5 ges en extra striickning.
Om nigon liink mflste bytas skall den filas ned till samma laingd som de tivriga lainkarna. Efter filningen skall kedian striickas enligt tidigare anvisningar.
Kedjan levereras med 35 o filningsvinkel pfl skovlarna,
vilket passar de vanligast fcirekommande trdslagen. Denna
vinkel kan undantagsvis cikas till 40 ' vid arbete i lcist virke,
respektive minskas till 30 o vid arbete i hirt virke.
Anvlnd g[rna filhillare som giir det ltittare att fi korrekta vinklar. Pressas den flata sidan av filhillaren mot
skovelens plan fir filen auto,matiskt r[tt hcijd. Genom att
hilla filhillarens vinkelindex paralell,t med sv[rdet erhilles
35 o filningsvinkel. Ftir 0325" kedja skall man anvainda
3/ re" (4,8 mm) fil. Filen skall hflllas vigreitt och fildraget
utfciras
'Niir endast i en riktning.
samtliga skairlbnkar br filade skall understiillningen
kontrolleras och justeras. Kedjan levereras med 0,65 mm
understeillning, som vid kcirning i lcist virke kan cikas till
0,75 mm. Ftjr att fi understdllningen lika p[ alla l[nkbr
anvdndes filmall fiir respektive kedjor.
Montera ej en ny kedja pl ett slitet drivhjul utan byt
bida tv[.
Kiir helst med tvl kedjor vdxelvis pfl samma drivhjul.
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4 begreppatt alltid ha i minnet
FILNINGSVINKEL

STOTVINKEL

EGGVINKEL

O65mm

UNDERSTALLNING
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Miiiliga anledningartill fel
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Atgeto
Byr riu nytt, justera till 0,5 mm
Justera till 0,5 mm

Briinda

Byt ut brytarspetsarna

brytarspetsat

Justera till 0,35-0,40

Fdr litet eller fdr stort brytaravstind
loss eller annat kontaktfel

Brytarmekanismen

mm

Justera eller byt
Byt kondensatorn

F'el pi kondensatorn
6verslag

vid kablar eller kabelfiisten

Justera eller byt

6verslag

vid kortslutningskontakten

Justera eller byt, rengdr

Fel pi tlindspolen

Byt tiindspole

Fel tAndningsinstAllning

Se instruktion

Kortslutning

om t?indning

Byt till nytt

i tendstiftet

Rengdr

Oljiga brytarspetsar

brytarspetsarna

Byt lod eller dess filter

Fyll ranken med rett brAnsleblandning

Tom bensintank

Rengijr eller byt luftfilter

igensatt

Luftfiltret

Se pumpinstruktionen

pi membranpumpen

Fel installning

Se ol j eblandningsinstruktionen

Fdr litet olja i briinsleblandningen
Fdr mycket

ej fastnat
och filter

Kontrollera att ventilnelen
Rengiir eller byt membran

Fel pi membranpumpen

Skjut in chokereglaget helt

chok

Rengcir ventilen
Byt packningar

Liickage i systemet
stAngda eller tata

Briinslemunstyckena

pi cylinder

Fdr dalig kylning
Fcir mycket

Rengdr kylflZinsarna

och topp

Lit

sot pi kolv och cylinder

Kopplingsbackarna

Demontera

har fastnat

sota motorn

i kopplingshuset

?A=

g
C)

Byt kopplingsfj?ider

Skadad kopplingsfjhder
otAta

Byt rarningsringar

backventil

t,-t--t
tt,"a.t".tj"
Rengijr backventil, pump

Oljan slut
i pumpens

spin

Byt kopplingsbackar

Slitna kopplingsbackar

Vevaxelns tdtningsringar

ub

kopplingen och rengdr den frin

Rengdr och smdrj nillagret

fast pi vevaxeln

Fiiroreningar

en Raketserviceverkstad

Byt kolvringar

Slitna kolvringar

Niuagret

och drag it ldsa fcirskruvningar

Oppna eller rensa briinslemunstyckena

el. oljesil

och oljesil

2

rrl

Justera med justerskruven

Fel instiilld pump
Diliga

packningar

Byt till nya packningar,
lcisa fijrskruvningar

eller 16sa fiirskruvningar

Sigspin i sv?irdetssmdrjhit

Rengijr smijrjhilan

Skadad tdtningsring

Byt terningsring

sigspin mellan
motorblock

Rengdr

sviird, inre skyddsplit,
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kerh
SA
etsf0reskrlften
1 . Arbetstagare under 18 5r fir ej anvdndas till arbete

1 1 . Kontrollera vid feillning att ingen befinner sig inom

med motorkedjesig. Dock fir den som fyllt 16 5r
anvdndas till dylikt arbete, om han genomgfltt i
Kungl. Arbetarskyddsstyrelsensbeslut 1,2.4.1957och
8.2.1958 fcireskriven utbildning och drirvid erhillit
intyg att han iir kompetent och liimplig fcir arbetet.

riickhflll fcir triidet! Giv varningsrop men trink pi att
detta kan vara svirt att uppfatta pi grund av motorbullret.

2 . Den som anvdnder motorkedjesig skall vara vail insatt
i sigens handhavande och skcitsel.

3 . Centrifugalkoppling skall vara si injusterad, att betryggande marginal finnes mellan tomgingsvarv och
tillslagsvarv. Ar frikopplingsanordningen felaktig, fir
gigen icke anvrindas.

4. Vid start av motorn skall tillses, att sigen stir stadigt
samt att kedjan ej kan hugga i nigot fijremil.

12, Vid signing med utAtgiende (skjutande) kedjepart kan
sigen, seirskilt vid ansiittningen, kastas bakit. Motorn
biir dairfcir kciras upp i fullt varv fcire ansdttningen.
Faran eir liknande dven vid signing med initgiende
(dragande) kedjepart, om den utitgflende parten kommer i kliim. Utfcir drirfcir signingen pi sfldant sdtt, att
detta ej intraiffar.

1 3 . Vid fcirflyttning under arbetet bcir sigen beiras i en
hand med svdrdet riktat framit och, om motorn dr i
ging, med kedjan frikopplad. Vid centrifugalkopplad
sig bcir aldrig fingret hillas pi gasreglagetom motorn
air i ging vid fcirflyttningen.

5. Justeringav svdrd eller kedja f.fu ej utfcirasmed motorn i ging.

r4. Under

6. Vid fiillning skall frillhugg av tillrdcklig storlek upptagas.

1 5 . Pifyllning av brdnsle eller justering av sigens brainsle-

7 . Utfcires flillhugget med motorkedjesig, skall noggrant
tillses att bida sigsnitten upptagas till samma djup.
Detta underliittas om det ijvre snittet gciresforst.

transport av sigen skall kedjan vara avmonterad eller fcirskyddad.

system, fflr ej ske i ndrheten av eld eller under tobaksrtikning. Pifyllning av briinsle fir ej heller ske med
motorn i ging.

8 . Fbllskliret fir ej utfciras s&, att det kommer l[gre ain

1 6 . Fcir att undvika att utspillt brainsleantdndes av gnistor

fiillhugget" Tillriicklig brytmin skall ldmnas fcir styrning av traidet. Observera att utsigning i f?illhugget
medfcir, att kontrollen civer fallriktningen fcirloras!

t 7 . Fcirvara ej motorbrdnsle eller motorkedjesig i bostads-

9 . Anv:ind brytjuirn! Det bcir siittas in i sfrgskdret,sfl snart
sviirdet nAtt tillraickligt dj.rp.

1 0 . Brytjairn och vhndhake bcir ingi i utrustningen.

frin avgasrtiret bcir sflgen efter tankning flyttas n6gra
meter, innan den startas.
rum eller pi s[tt som kan medfcira brandrisk. Anveind
ej brainslekdrl av glas eller plast. Observera att tcimda
bensinkdrl innehflller explosiv gasblandning.

1 8 . Kor ej sigen inomhus. Avgaserna tir giftiga!

ES
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0arantlbestilmmclsen
Jonserendsfijrbinder sig att under en tid av tre mlnader riiknat frin leveransdatumutbyta delar till motorsigar, som pi
grund
av material- eller fabrikationsfel blivit obrukbara. I garantin ingir ?ivenarbetskostnadftir detta utbyte.
Garantin g?iller ovan angiven tid under ftiruts?ittning: 1. Att av sigleverantiiren auktoriserad verkstad anlitas vid reparation och att originalreservdelaranviinds. 2. Att maskinen inte varit utsatt fiir olyckshiindelse,misskdtseleller virdsliis
behandling.3. Att skdtselinstruktionensfdreskrifter iakttagits.
Garantin avser ej normalfiirslitning och diirmed sammanh?ingande
eventuella skador, s8somslitage pi sigkedja, sviird,
kedjedrivhjul, tiindstift e. dyl.
Transportkostnader fdr motorsigen i sarnbandmed garaltireparation ersiitts inte av segleverantttren,inte heller ansvarar denne f6r skador, som kan uppsti genom brisdiillig emballering i sambanddlirmed.

of onsereds
Jonsereds
FabrikersAB Fack. 4330l Partillel. Tel.03 Il72 03 00.
t2,

