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Kjære HONDA-kunde.

Gratulerer med ditt valg av HONDA SSPP Grensagutstyr. 
Dette utstyret monteres på motorenheten UMC425E, UMC435E, UMC425U eller 
UMC435U.
Denne instruksjonsboken dekker bruk og vedlikehold av grensagutstyret SSPP. 
All informasjon er basert på de ferskeste produktopplysninger. Vårt mål er imidlertid 
at du til enhver tid skal kunne nyte godt av de siste tekniske nyvinninger, materialer 
og erfaringer. Derfor forandres våre modeller hele tiden, med den følge at spesi�ka-
sjoner kan bli endret uten forvarsel
Ingen del av denne instruksjonsboken kan reproduseres uten skriftlig tillatelse.
Denne instruksjonsboken er å betrakte som en del av utstyret, og bør følge maskinen 
om du selger den. 

For sikker bruk av grensagutstyret

• Les gjennom både denne instruksjonsboken og instruksjonsboken som følger  
 med motorenheten (selges separat), for å få en god forståelse for innholdet før 
 bruk av grensagen.
• Hvis det ikke følger med instruksjonsbok for motorenheten, kjøp det fra din 
 Honda fagforhandler.
•  Oppbevar begge instruksjonsbøker på et lett tilgjengelig sted.

Avfall:
Tenk på miljøet – kvitt deg ikke med dette produktet, batterier, olje, osv., på en 
uforsvarlig måte, som for eksempel å kaste dem blant vanlig avfall. Gjør deg kjent 
med lover og regler rundt avfallshåndtering, eller kontakt din lokale HONDA 
fagforhandler, dersom du ønsker å kvitte deg med produktet.
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VIKTIG INFORMASJON

Bruk

Dette produktet (heretter referert til som utstyret) er designet for å bli festet til
motorenheten (kjøpes separat) for å kutte eller trimme små trær og/eller grener. 
Grensagen kobles til vår godkjente motorenhet.
Bruk ikke grensagen til noe annet eller på andre måter enn beskrevet.

Generell informasjon

• Se instruksjonsboken for motorenheten for videre informasjon om bruk av  
 motorenheten.

• Følg alle sikkerhetsregler som gjelder i området der grensagen skal brukes. 
 Denne grensagen er designet og produsert etter lover og regler som gjelder i 
 salgslandet, under forutsetning at bruken er begrenset til landet hvor utstyret 
 er kjøpt.
 Bruk av utstyret i andre land følger ikke nødvendigvis disse lands lover og regler. 
 Ikke selg eller eksporter gresstrimmeren til andre land, fordi språk og ordlyd i 
 denne instruksjonsboken ikke er det samme på andre språk.

• Les instruksjonsboken for grensagen og motorenheten nøye før bruk, for å 
 tilegne en god forståelse av utstyret. Ikke la andre bruke dette utstyret uten 
 forståelse for innholdet i denne instruksjonsboken.

•   Bruk utstyret som anvist i instruksjonsboken, og ikke på noen annen måte.

Utstyr

Grensag

Utstyr
(dette produktet)

Motorenheten (solgt separat)
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VIKTIG INFORMASJON

Viktig informasjon for sikker bruk

• NIKKARI Co., Ltd. (heretter referert til som NIKKARI) kan ikke forutse alle risikoer 
forbundet med grensagen. Ta derfor hensyn til generelle sikkerhetsregler som 
ikke nevnes i denne instruksjonsboken og motorenhetens instruksjonsbok, for å 
forhindre ulykker ved bruk av grensagen.

• Grensagen er et høyhastighetsverktøy. For å minimere ulykkesrisiko må spesielle 
forhåndsregler tas i bruk. Uvøren bruk kan føre til at sagkjeden kommer i kontakt med 
kropp eller lemmer og kan igjen føre til alvorlige eller dødelige skader, som amputa-
sjon av hender eller �ngre.

Viktig informasjon om instruksjonsboken

• Denne instruksjonsboken går under lov om copyright og innehar alle rettigheter. 
Denne instruksjonsboken kan ikke kopieres, oversettes eller reproduseres, helt 

 eller delvis, til elektronisk media eller andre lesbare media, uten skriftlig tillatelse 
fra NIKKARI.

• Innholdet beskrevet i denne instruksjonsboken kan bli endret uten forvarsel.

• Illustrasjoner eller �gurer som vises i instruksjonsboken kan delvis avvike fra din 
grensag.

• Ved utlån eller utleie av grensagen, må mottaker bli instruert i innholdet av denne 
instruksjonsboken og instruksjonsboken for motorenheten før bruk. Vær sikker 
på at kunden mottar instruksjonsboken for motorenheten sammen med utstyret.

• Hvis instruksjonsboken til utstyret eller motorenheten forsvinner eller blir ødelagt, 
må en ny instruksjonsbok bestilles fra din Honda fagforhandler umiddelbart.

• For spørsmål vedrørende beskrivelser i instruksjonsbøkene til utstyret eller 
 motorenheten, ta kontakt med din Honda fagforhandler.
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1.1 Advarsler
For korrekt bruk av grensagen, følg instruksjonene i denne instruksjonsboken.
Advarsler er plassert på eller ved steder med potensiell risiko. Advarslene er
kategorisert ut i fra grad av risiko, vist i tabellen under.

1.1.1 Beskrivelse av advarsler

Signalord i instruksjonsboken er kategorisert som vist under. Alvorlige eller fatale 
skader kan oppstå ved å ignorere advarslene ved hvert signalord.

FARE

ADVARSEL

FORSIKTIG

Merk

 

 

Indikerer umiddelbar hasardiøs situasjon som kan resultere i død
eller alvorlig skade.

Viser at farlige situasjoner kan oppstå ved å ignorere
instuksjoner. Farene er beskrevet i bilder på innsiden av 
symbolet.

Advarsels
symbol

Forbuds
symbol

Påbuds-
symbol

Viser forbud mot farefull handling. Forbudte handlinger er
beskrevet i bilder på innsiden av symbolet.

Viser påbud. Handlinger som er påbudt er beskrevet i
bilder på innsiden av symboler. Handlingen er nødvendig for 
å unngå fare.

Indikerer potensiell hasardiøs situasjon som kan resultere i død 
eller alvorlig skade.

Indikerer potensiell hasardiøs situasjon som kan resultere i mindre 
til moderat skade eller materiell skade.

Indikerer å legge vekt på viktig og/eller hjelpende informasjon.

• Beskrivelse av symboler

• Beskrivelse av signalord
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1. SIKKERHETSREGLER

1.1.2 Advarselsmerking

• Advarsler ved bruk

(a)  Denne grensagen kommer med advarselsmerking for å vise viktige advarsler.  
  Forstå betydning av advarslene inngående og arbeid i trygge omgivelser uten uhell  
  eller feil.
(b) Bruk ikke grensagen før du har god forståelse for betydningen av merkingene.   
  Hvis du ikke forstår advarselsmerkene godt, ta kontakt med din Honda fagforhandler.
(c) Sørg for å ha oversikt over advarselsmerking og advarsler i instruksjonsboken til en
  hver tid, for å kunne bruke grensagen.
(d) Ikke fjern eller ødelegg advarselsmerkingene, og ikke vask advarselsmerkene med 
  løsemiddel.
(e) Ikke mal over advarselsmerkene ved omlakkering av grensagen.
(f)  Kjøp nye advarselsmerker fra din Honda fagforhandler hvis merkene blir ødelagt,
  uleselige eller om de forsvinner fra apparatet. Fest nye merker etter følgende 
  instruksjon: «• Advarselsmerker og posisjon.»

1 3 2 4 5 6 7 

1 Kontroller og få oversikt over de riktige advarselsmerkene.

2 Les og forstå instruksjonsboken i sin helhet før bruk.

3 Bruk verneutstyr for øyne, ører og hode.

4 Bruk vernesko.

5 Bruk arbeidshansker.

6 Helseskadelig karbonmonoksid �nnes blant avgassene. Bruk ikke utstryret på dårlig 
ventilerte steder.

7 Hold personer og dyr unna bruksområdet i en radius på minst 15 meter mens grensagen 
er i bruk.

• Advarselsmerker og posisjon
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1. SIKKERHETSREGLER

1.2 Generelle forhåndsregler 

1.2.1 Overordnede forhåndsregler

Følg instruksjonsboken for motorenheten ved bruk av grensagen i tillegg til de på-
følgende forhåndsreglene.

FARE
Bruk ikke grensagen til å kutte døde greiner som sitter fast i trær.

* Avkuttede kvister og deler fra grensagen kan falle mot hodet og påføre skade.

Bruk ikke grensagen når du er sliten eller påvirket av alkohol eller andre 
rusmidler.

* Du kan bli distrahert eller ikke i stand til å bruke grensagen på korrekt måte, og 
   dermed påføre deg selv og/eller andre skade.

Bruk et godkjent sagkjede.

* Ikke-godkjente sagkjeder kan løsne og forårsake stor skade på personer og
   gjenstander. 
   For eventuelle spørsmål - kontakt din Honda fagforhandler.

Forsikre deg om at utstyret er riktig sammensatt og at låsehendelen på 
hurtigkoblingen mellom motorenheten og utstyret er tilstrekkelig godt festet.

*  Utstyret kan løsne og føre til alvorlige skader.

ADVARSEL
Ikke la barn bruke grensagen.

* Grensagen kan forvolde stor skade.

Ikke gjør egne endringer på grensagen.

* Dette kan forandre produktets egenskaper og ytelsen kan svekkes. Følgeskader
   kan dermed oppstå.

Ikke koble til uautoriserte motorenheter eller forlengerrør til utstyret.

* Utstyret kan løsne og forvolde stor skade.

Ikke fjern sikkerhetsutstyr.

* Redusert sikkerhet kan føre til alvorlig skade.

Ikke berør sagkjedet under bruk.

* Kan forvolde stor skade.

Ikke la sagkjedet komme i kontakt med fremmede gjenstander, som jord og
sand.

* Kan føre til tidlig skade på utstyret.

Ved utleie eller utlån til tredjeperson må instruksjonsbok og rett utstyr følge med 
grensagen.

* Ellers kan alvorlige skader skje.
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1. SIKKERHETSREGLER

ADVARSEL
Bruk egnet verneutstyr når du bruker grensagen.

* Ellers kan alvorlige skader skje.

Bruk vernebriller ved bruk av grensagen. Det er anbefalt også å bruke ansikts-
visir.

* Manglende bruk kan føre til skade i ansikt ved sprut av �is og trebiter.

Bruk støydempende øreklokker ved bruk av grensagen.

* Hørselstap kan utvikles som følge av støy fra motoren.

Bruk hjelm ved bruk og under transport av grensagen.

* Manglende bruk av hjelm kan føre til skader på hodet eller andre alvorlige 
   skader kan skje.

FARE
Ikke la barn eller dyr oppholde seg innenfor 15 meters radius ved bruk av 
grensagen.

* Alvorlige skader kan forekomme.

Ikke bruk grensagen nær elektriske ledninger og kabler.

* Kontakt med strømkrets kan føre til elektrisk støt.

Ikke bruk grensagen med løst sagkjede.

* Sagkjedet kan løsne fra sverdet og resultere i alvorlige skader.

Sørg for at grensagen fungerer som normalt, at det ikke mangler deler og at alle 
delene er intakte før bruk.

Sjekk spesielt sammenkoblingen av tilbehøret, skruer, muttere og potensielle 
lekkasjer. 
* Alvorlige skader kan forekomme.

Kontroller at bolten som låser fast utstyret til motorenheten er festet godt før 
bruk, og hvis sagkjeden har vært i kontakt med harde materialer, f.eks. stein.

* Løs bolt kan føre til at utstyret løsner fra motorenheten.

Sørg for at hurtiglåsknappen er satt tilbake til sin spesi�kke posisjon ved 
montering av grensagen.

* Tilbehøret kan falle av med hurtiglåsknappen i feil posisjon.

1.2.2 Forhåndsregler om arbeidstøy

1.2.3 Forhåndsregler før bruk

ADVARSEL
Bruk egnede arbeidshansker ved bruk av grensagen.

* Hender og �ngre kan blir alvorlig skadet ved kontakt.
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1. SIKKERHETSREGLER

ADVARSEL
Kontroller tilstanden på sagkjeden og monteringsskruene før og etter bruk.

* Hvis grensagen brukes med løse eller delvis ødelagt deler, kan sagkjeden løsne. 
   Deler fra sagkjeden kan volde skade på personer eller utstyret kan falle av.

Bruk grensagen med varsomhet, forsøk å unngå kontakt med hindringer som 
stolper, gjerder, trapper, husvegger m.m. som ikke kan �yttes.

* Løse deler fra hindringene og/eller fra grensagen kan slynges ut og volde 
   store skader, som f.eks. tap av synet.

FORSIKTIG
Bruk ikke grensagen hvis sagkjeden er sløv eller ødelagt.

* Overbelastning kan føre til at motoren eller andre deler blir ødelagt.

Hold gjenstander vekk fra arbeidsområdet, spesielt under arbeid ved bygninger 
og kjøretøy. 
Dekk til gjenstander som ikke kan �yttes med noe som hindrer ødeleggelse, eller 
unngå arbeid i slike omgivelser.

* Løse deler fra hindringene og/eller fra grensagen kan slynges ut og volde 
   store skade på biler, hus, mennesker osv. om det ikke blir tatt nødvendige 
   forhåndsregler.

Se til at det ikke er noen hindringer i veien (tomme bokser, �asker, wire, 
ledninger osv.). Fjern eventuelle hindringer før grensagen tas i bruk.

Løse deler fra hindringene og/eller fra grensagen kan slynges ut og volde store 
skade. Ledninger, wire osv kan også volde skade på utstyret.

ADVARSEL
Grensagen må startes og brukes av kun en person.

* Hvis den brukes av �ere enn én person av gangen, kan grensagen komme i 
   kontakt med personer eller gjenstander og føre til skader.

FARE
Grensagen må startes på fast og trygg grunn, uten risiko for å skli eller falle.

* Fall under oppstart kan føre til alvorlig skade.

1.2.4 Forhåndsregler ved oppstart
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1. SIKKERHETSREGLER

FORSIKTIG
Sørg for at ikke sagkjeden er i kontakt med bakken eller andre gjenstander når 
grensagen startes.

* Løse deler fra hindringene og/eller fra grensagen kan slynges ut og volde 
   store skader, som f.eks. tap av synet.

1.2.5 Forhåndsregler ved bruk

ADVARSEL
Bruk ikke grensagen i lukkede rom.

* Avgassene er helseskadelige.

Bruk ikke grensagen under dårlige lysforhold, for eksempel på kvelden eller tidlig 
om morgenen.

* Ulykker kan forekomme som følge av bruk ved redusert sikt, og ved at deler
   faller av uten at det blir oppdaget.

Bruk ikke grensagen sammenhengende over lang tid.

* Hvis grensagen brukes sammenhengende over lang tid, kan operatøren få
   vibrasjonsskader.

Bruk ikke grensagen med kun én hånd.

* Redusert kontroll over grensagen kan føre til ulykker og skader.

Hvis sagkjeden begynner å bevege seg mens grensagen er i ro, må grensagen 
ikke brukes.

* Ulykker kan forekomme.

Bruk ikke tuppen av sverdet på grensagen til å kutte greiner.

* Grensagen kan komme ut av kontroll og kan resultere i blåmerker og skader på 
   operatøren og andre personer rundt grunnet tilbakeslag på grensagen.

FARE
Bruk ikke grensagen når du står på ustabile over�ater, som stiger, i et tre eller på 
et lasteplan.

* Du kan miste fotfestet og/eller falle og miste grensagen eller komme i kontakt
   med sagkjeden og forårsake en ulykke.

Sørg for å varsle om pågående arbeid med tydelig merking (f.eks. med et ”HOLD 
AVSTAND-skilt) for å forhindre at tredjepersoner kommer innen en radius på 15 
meter for der arbeidet pågår.

* Alvorlige skader kan forekomme.

Bruk redskap designet for arbeid over bakkenivå. Følg lokale regler for arbeid
over bakkenivå og bruk riktig heiseutstyr.

* Du kan miste fotfestet og/eller falle og miste grensagen eller komme i kontakt
   med sagkjeden og forårsake en ulykke.
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1. SIKKERHETSREGLER

ADVARSEL
Unngå andre distraherende elementer ved bruk av grensagen, for eksempel 
samtaler med andre personer.
Hvis andre gjøremål er nødvendige, slå av motoren i mellomtiden.
* Bruk av grensagen krever full konsentrasjon for å unngå ulykker og skader.

Ved trimming og saging over hodehøyde, ta nødvendige pauser.

* Når du har brukt grensagen lenge, kan du bli sliten i armene. Det kan gå utover 
   sikkerheten og føre til en ulykke ved at du slipper grensagen.

Fjern hindringer i forkant og trå varsomt når grensagen er i bruk.

* Ved dårlig fotfeste, kan ulykker skje som følge av at man snubler eller faller
   med grensagen.

Snu og roter deg selv og grensagen så sakte at risikoen for at sagkjedet treffer 
personer eller gjenstander er minimal.

* Kontakt med sagkjeden kan føre til alvorlige skader på operatøren og/eller 
   andre personer og gjenstander.

Kontroller jevnlig om det er er personer, dyr eller gjenstander i nærheten av 
hekken eller treet når du bruker grensagen høyere enn ditt øye-nivå.

* Hvis du overser denne advarselen, kan grensagen komme i kontakt med en 
   person eller en gjenstand som kan resultere i en ulykke.

FORSIKTIG
Se til at det ikke er noen hindringer i veien (tomme bokser, �asker, wire, små
stein, ledninger osv.). Fjern eventuelle hindringer før grensagen tas i bruk.

* Grensagen kan forårsake stor skade ved å spre fremmede gjenstander i stor
   radius.

Kontroller jevnlig at kjedeolje påføres kjedet.

* Overoppheting og skade på sagkjedet og sverdet kan føre til alvorlig skade.

Bruk støvmaske ved vedvarende arbeid.

* Sag�is og støv kan medføre helseskader.

Arbeid på et sted der du ikke risikerer å få de avsagde grenene over deg.
Følg instruksjonsbokens anbefalinger.

* Du kan bli skadet av fallende grener og grener som spretter tilbake.
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ADVARSEL
Før vedlikehold, reparasjoner eller vask, må motoren stoppes, og utstyret 
kobles fra motorenheten.

* Hvis motoren startes under vedlikeholdsarbeidet, kan hender og �ngre bli
   skadet og kuttet av.

Utfør aldri annet vedlikehold enn det som er beskrevet i instruksjonsboken. 
Spør din Honda fagforhandler for mer informasjon.

* Ulykker kan forekomme.

Stopp alltid motoren og demonter utstyret fra motorenheten før stramming 
eller sliping av sagkjedet. Bruk arbeidshansker.

* Hender og �ngre bli skadet og kuttet av.

1. SIKKERHETSREGLER

FORSIKTIG
Bruk egnet smøring.

* Tilbehøret kan ta skade av feil smøring.

Om sagkjedet strammer seg under bruk, løsne og juster kjedet etter bruk.

* Ellers kan det forårsake feil.

Kontroller at fronten på sverdet ikke er slitt.

* Utslitte deler reduserer kapasitet og effektivitet. Motoren og grensagen kan ta
   skade av arbeid under redusert kapasitet og effektivitet.

Rengjør sporet på sverdet.

* Hvis sporet ikke er rengjort, kan støv, sag�is, sevje, olje mm feste seg i sporet 
   slik at sagkjedet ikke beveger seg fritt.

1.2.6 Forhåndsregler for vedlikehold

1.2.7 Forhåndsregler ved feilsøking

FARE
Stopp motoren og koble fra tilbehøret fra motorenheten før feilsøking.

* Hvis motoren startes under arbeidet, kan hender og �ngre bli alvorlig skadet av 
   sagkjedet.
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1. SIKKERHETSREGLER

ADVARSEL
Transporter aldri grensagen på sykkel eller motorsykkel.

* Hvis grensagen mistes i bakken, kan den forårsake skade mot operatøren,
   eller bli ødelagt.

Bruk alltid  verneklær og verneutstyr ved transport av grensagen.

* Ulykker kan forekomme.

Motoren skal stoppes og utstyret kobles fra motorenheten før transport.

* Kropp, hender, �ngre og personlige eiendeler kan bli skadet av kontakt med
   grensagen.

Ved transport av utstyret i kjøretøy:
Sørg for å spenne fast utstyret slik at det ikke løsner eller lekker bensin. Løse
gjenstander i bil kan være livsfarlig.

* Hvis grensagen faller av eller i bakken, kan den ta skade, samt skade omgivelsene.

Fjern hindringer og trå varmsomt før og under transport.

* Hvis fotfestet er utrygt og utstabilt, kan det skje ulykker.

Koble utstyret fra motorenheten og sett på sagdekselet før transport. Sørg for å 
spenne fast utstyret slik at det ikke løsner eller lekker bensin. Løse gjenstander i 
bil kan være livsfarlig.

* Hvis delene løsner eller faller av under transport kan de volde skade mot 
   omgivelsene.

1.2.8 Forhåndsregler ved transport

ADVARSEL
Vær varsom med utstyret og delene under lagring, og ikke gjennomfør brå 
bevegelser med delene i hendene.

Eller fest delene godt i stativ.

* Hvis delene faller i bakken, kan de forårsake skader på produktet og  omgivelsene.

FORSIKTIG
Ha alltid sagkjededekselet på når du lagrer tilbehøret.

* Kan forårsake skade ved kontakt med sagkjedet eller alvorlig ulykke ved at 
   tilbehøret fallere ned.

Sørg for at utstyret er utenfor rekkevidde for barn og dyr under lagring.

* Kan forårsake skade ved kontakt med sagkjedet eller alvorlig ulykke ved at 
   utstyret fallere ned.

1.2.9 Forhåndsregler ved lagring
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1. SIKKERHETSREGLER

FARE
Oppbevar smøring utenfor barns rekkevidde.

Sørg også for å ha smøringen i en egnet beholder som er godt merket med 
innholdsfortegnelse for å skille smøringen fra andre varer.

* Å drikke smøringen vil føre til fysisk ubehag. Lever smøringen på godkjente 

   mottak.

FORSIKTIG
Hell ikke ut smøringen i elver, bekker, i vann, i naturen eller tilsvarende.

* Smøringen vil forurense miljøet.

1.2.10 Forhåndsregler ved smøring

1.2.11 Forhåndsregler for håndtering av kjedeolje

FORSIKTIG
Fyll på kjedeolje før bruk.
Kontroller jevnlig at oljen smører sagkjedet under bruk.

* Sagkjedet og sverdet kan ta skade som følge av overoppheting (ved friksjon).
   Du kan risikere å få brannskade hvis du berører sverdet som kan bli svært
   varmt.

Juster oljetilførselen og oljetype etter hva slags arbeid som skal gjennomføres.

* Hvis feil olje eller oljemengde tilføres under arbeid, vil utstyret kunne ta skade.

Bruk kjedeolje.

* Hvis det brukes annen olje, forringes smøringen og sagkjedet eller sverdet blir 
   raskere slitt.
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1. SIKKERHETSREGLER

1.3 Sikkerhetsutstyr og beskyttelse 

1.3.1 Nød og stoppfunksjoner

For å fjerne grensagen ved ulykker eller uønskede hendelser, kan man benytte 
utløsermekanismen.
I tillegg til gasskontrollen �nnes en start-/stoppknapp på motorenheten. 
Se i instruksjonsboken for motorenheten for �ere detaljer.

1.3.2 Rask utløsermekanisme

I tilfelle ulykker eller uønskede hendelser, kan grensagen løses ut fra selen ved å 
bruke en utløser. 

Se i instruksjonsboken for motorenheten (kapittel 5. side 20) for �ere detaljer.

1.3.3 Beskyttelse 

(A) Transportbeskyttelse [1]

Fest beskyttelsen (1) over kjedet når gren-
sagen skal lagres eller transporteres for å
unngå ulykker ved kontakt med kjedet og for 
å unngå at det samles fremmedelementer 
i sagkjedet. Se �guren til høyre.

[1]
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1. SIKKERHETSREGLER

1.4 Verneutstyr 
Når du bruker grensagen, pass på å alltid ha på deg følgende bekledning og 
sikkerhetsutstyr:

(a)  Hjelm
(b) Arbeidstøy (Langermet jakke og vernebukser 
  laget for arbeid med motorsag)
(c) Vernesko (Solide støvler med godt grep) 
 (Vernesko med ståltupp anbefales) 
(d) Hansker (Arbeidshansker med godt grep)
(e) Vernebriller
(f)  Ansiktsvisir (bruk i tillegg til vernebriller)
(g) Ørepropper/øreklokker
(h) Vernebukser laget for arbeid med motorsag

• Bruk vernebriller, ørepropper/øreklokker, hjelm, vernebukser etc. med godkjent 
standard.

• Bruk ikke smykker, ringer etc.
• Fest og sikre langt hår – la ikke håret henge løst.
• Hvis jakke eller bukser er løse, må endene strammes ved ankler og håndledd.
• Bruk støvmaske ved vedgående arbeid.

1.5 Støy 
Det er fare for å utvikle hørselstap som følge av støy fra grensagen. Alle som bruker 
grensagen må bruke hørselsvern. Alle som bruker gresstrimmeren jevnlig, må 
gjennomføre hørselstester i henhold til lokale bestemmelser. 
Vær spesielt oppmerksom ved bruk av hørselsvern –
redusert hørsel kan påvirke evnen til å høre rop om hjelp, alarmer etc.

1.6 Vibrasjon 
Vibrasjoner fra grensagen kan forårsake HAVS (Hand-Arm Vibration Syndrome/
Reynaud’s phenomenon) eller CTS (Carpal Tunnel Syndrome/karpaltunnelsyndrom). 
Dette kan føre til sterke smerter eller paralysering av hender. For å forhindre slike 
tilfeller, anbefales operatøren å ta jevnlige pauser, unngå lange arbeidsøkter.

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

Hjelm

Vernebriller

Ørepropper

Ansiktsvisir

Arbeidsklær

Hansker

Vernesko

Vernebukser 
laget for arbeid 
med motorsag.
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2. OVERSIKT

1

2 3
4

5

6

7 8 9

10

11 12
13

14

2.1 Navn på komponenter og delenes funksjoner 
Grensagen er utstyr til motorenheten (selges separat). 
Figur og tekst under beskriver komponentene og delenes funksjoner.

• Det er 2 typer motorenheter. Se motorenhetens egen instruksjonsbok for detaljer.

Nr. Navn Beskrivelse

1 Gearkasse Vinkeldrev, overføring av kraft fra motoren via drivakselen.

2 Sverd Holder og strammer sagkjedet.

3 Sagkjede Roterer i høy hastighet for å klippe/trimme trær og grener.

4 Sverdmutter Mutter som fester sverdet.

5 Strammeskrue Skrue som �ytter sverdet for å stramme sagkjedet.

6 Beskyttelsesdeksel Deksel som beskytter sagkjedets drivhjul.

7 Oljetank Tank for sagkjedeolje.

8 Lokk til oljetank Demonteres ved påfylling av sagkjedeolje.

9 Justeringsskrue for 
sagkjedeolje

Skrue som justerer oljemengden. Skru MOT klokka for å øke 
mengden.

10 Transportbeskyttelse Deksel som beskytter sagkjedet under lagring og transport.

11 Riggrør Rør som beskytter drivakselen.

12 Opphengskrok/
deksel

Opphengskrok og deksel som forhindrer støv etc. fra å komme 
inn i drivaskelen under transport og lagring.

13 Rund�l Brukes til å slipe sagkjedet. (4mm)

14 Instruksjonsbok Denne instruksjonsboken.

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk
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17

item

Engine Refer to your powerhead manual.

Saw chain JLA1-13-45  (a part packed together)
Oregon:  91VX-45E, 91VG-45E (for repair)

Guide bar 12 inches

Weight of Split Attachment 1.5 kg  (Europe)
1.6 kg  (Australia)
(excluding saw chain, guide bar, and transportation guard)

 

3/8”

0.050”

1.3mm

 

 

 

2. OVERSIKT

2.2 Spesi�kasjoner 
• Standard spesi�kasjoner

2.3 Medfølgende deler 
Under ser du de medfølgende delene. 
Informasjon om motorenheten – se egen instruksjonsbok.

• Medfølgende deler

Del Spesi�kasjon

Motor Se instruksjonsboken til motorenheten

Sagkjede JLA1-13-45 (en medfølgende del)
Oregon: 91VX-45E, 91VG-45E (ved reparasjon)

Guide bar 12 tommer

Vekt på tilbehøret 1,5 kg (Europa)
1,6 kg (Australia)

(vekt uten sagkjede, sverd og transportbeskyttelsen)

Instruksjonsbok 
(denne boka)

Rund�l Opphengskrok

17

item

Engine Refer to your powerhead manual.

Saw chain JLA1-13-45  (a part packed together)
Oregon:  91VX-45E, 91VG-45E (for repair)

Guide bar 12 inches

Weight of Split Attachment 1.5 kg  (Europe)
1.6 kg  (Australia)
(excluding saw chain, guide bar, and transportation guard)

 

3/8”

0.050”

1.3mm
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2. OVERSIKT

AAAA；Modellkode
BBBBBBB；Serienummer

AAAA；Modellkode
BBBBBBB；Serienummer

2.4 Plassering av modell- og serienummer 
Denne instruksjonsboken hører til utstyret 
som igjen hører til modellen i samme serie. 
Sjekk din spesi�kke modell på navnskiltet som 
er festet til utstyret og les av korresponderende 
seksjoner.
Merk deg serienummeret 
(Se ” Kapittel 10. Service”). Du må ha dette
serienummeret ved bestilling av deler og ved 
andre henvendelser.

2.5 Forbruksvare 
Bildene under viser forbruksvarer til dette utstyret. 
Kontakt din Honda fagforhandler for nye deler.

• Modellkoden er et �resifret tall og erforskjellig fra modellnavnet.
ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

Sagkjede Sverd Mutter
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3. MONTERING OG JUSTERING

ADVARSEL
Bruk godkjente arbeidshansker ved arbeid med sagkjedet.

* Ellers kan hender og �ngre kan bli alvorlig skadet.

ADVARSEL
Stopp motoren før montering og demontering.

* Om man ikke følger denne instruksen så kan det medføre skade, spesielt om
   man kommer i kontakt med roterende deler i enden på motorenheten.

3.1 Montering og demontering av sagkjede/ 
      sverd

3.1.1 Demontering

Dette arbeidet må gjøres etter kjøp og/eller vedlikehold.

1 Monter transportbeskyttelsen over sagkjedet.

 •  Ved kjøp er ikke sagkjede og sverd montert. Steg 1 og 5 er da overflødige.

2 Vri sverdmutteren (1) MOT klokka for 
 demontering.

3 Demonter beskyttelses-dekselet (2).

4 Vri strammeskruen (3) MOT klokka for 
 å bevege strammetappen (4) mot 
 drivhjulet (5).

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

[1] [2]

[3]

[4] [5]
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3. MONTERING OG JUSTERING

[6]

[7]

[6]

[7]

[3]

[1] [2]

[6]

[7]

[6]

[7]

[3]

[1] [2]

5 Demonter sverdet (7) og sagkjedet (6).

3.1.2 Montering

1 Monter sagkjedet (6) til sverdet (7).

2 Monter sagkjedet forskriftmessig, plasser 
 sporet i sverdet over strammetappen og 
 legg så sagkjedet over drivhjulet.

3 Vri strammeskruen MED klokka slik at 
 sagkjedet har litt slakk.

• Kontroller at sagkjedet sitter i sverdsporet 
 når kjedet strammes.

4 Monter beskyttelses-dekselet (2) og stram 
 sverdmutteren (1) forsiktig.

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk
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3. MONTERING OG JUSTERING

5 Løft og beveg sagkjedet samtidig som du 
 justerer strammeskruen (3) slik at kjedet 
 beveger seg fritt i sporet på sverdet.
 Sagkjedet skal kunne trekkes litt ned 
 samtidig som det sitter bestemt i sporet, 
 også på undersiden av sverdet.

6 Stram sverdmutteren (1) med klokka 
 tilstrekkelig.

7 Sørg for at sagkjedet lett kan beveges 
 langs sverdet for hånd.

 •  Hvis kjedet ikke kan beveges lett når det 
    trekkes rundt sverdet, repeter , gjenta fra 
    punkt 1.

8 Monter transportbeskyttelsen.
 (Se «1.3.3 Beskyttelse»)

• Siden nye sagkjeder som oftest har mer slakk enn brukte kjeder, må sagkjedet 
justeres etter kort tid. Kontroller også sagkjedet regelmessig for slakk.

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

[3]

[1]
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3. MONTERING OG JUSTERING

ADVARSEL
Bruk kun motorenheten levert av Honda.

* Utstyret blir ikke tilfredstellende festet til motorenheten og kan falle av under
   bruk og resultere i alvorlige skader.

Utstyret kan kun bli montert med våre godkjente enheter (se under).

Produsentens navn Godkjente motorenheter

Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. UMC425E

Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. UMC435E

Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. UMC425U

Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. UMC435U

3.2 Montering

3.2.1 Kobling med motorenheten

3.2.2 Kobling

1 Løsne låsehendelen [1] på motorenhetens
 hurtigkobling. Sett hurtiglås knappen (5) i 
 normal posisjon. Juster merket på utstyret 
 (4) mot siktemerket på hurtigkoblingen på 
 motorenheten.

2 Før utstyret inn i mot hurtigkoblingen som 
 vist på �guren slik at styretappen (2) treffer
 styresporet (3) på hurtigkoblingen.

 

[1]

[4] [3]

[2]

[3]

[4]

[5]
[1]

[5]
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3. MONTERING OG JUSTERING

 

[1]

[4] [3]

[2]

[3]

[4]

[5]
[1]

[5]

3 Sett hurtiglåsknappen (5) i normal posisjon.
 Trykk utstyret inn i hurtigkoblingen til du 
 hører et «klikk». Kontroller at utstyret er 
 ført tilstrekkelig langt inn i hurtigkoblingen 
 og at  det sitter fast ved å trekke i utstyret.
 Stram så låsehendelen (1) tilstrekkelig til 
 slik at utstyret sitter godt fast.

3.1.3 Demontering

1 Løsne låsehendelen [1] på motorenhetens
 koblingspunkt.

2 Løft opp hurtiglåsknappen (5) og vri den 
 en 1/4 turn.

3 Trekk ut utstyret (6). Hvis utstyret er 
 vanskelig å demontere, forsøk å holde 
 delene på linje slik at sammenføyningene 
 ikke klyper, trekk utstyret deretter rett ut.

4 Sett hurtiglås knappen (5) tilbake i normal 
 posisjon ved å vri en 1/4 omdreining
 tilbake.

.

[1]

[5]

[5]

[6]
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4. KONTROLL/BETJENING

ADVARSEL
Transporter aldri grensagen på sykkel eller motorsykkel.

* Hvis grensagen mistes i bakken, kan den forårsake skade mot operatøren, 
   og bli ødelagt.

Motoren skal stoppes og tilbehøret kobles fra motorenheten før transport. Sørg
for at ingen av delene er i bevegelse før demontering, og bruk alltid
transportbeskyttelsen ved transport.

* Sagkjedet kan forårsake stor skade ved kontakt.

Ved transport av utstyret i kjøretøy:
Sørg for å spenne fast utstyret slik at det ikke løsner eller lekker bensin. Løse
gjenstander i bil kan være livsfarlig.

* Hvis grensagen faller av eller i bakken, kan den ta skade, samt skade omgivelsene.

Fjern hindringer og trå varmsomt før og under transport.

* Hvis fotfestet er utrygt og utstabilt, kan det skje ulykker.

Koble utstyret fra motorenheten før transport, sørg for å spenne fast utstyret slik 
at det ikke løsner eller lekker bensin. Løse gjenstander i bil kan være livsfarlig.

* Hvis delene løsner eller faller av under transport kan de volde skade mot 
   omgivelsene og seg 

ADVARSEL
Bruk alltid verneutstyr ved bruk av grensagen.

* Ulykker kan forekomme.

4.1 Forhåndsregler ved transport
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4. KONTROLL/BETJENING

1 Bruk verneutstyr. For detaljer om verneutstyr, se «1.4 Verneutstyr».

2 Sørg for at motoren er stoppet og at kutterdelene ikke er i bevegelse.

3 Monter transportbeskyttelsen.

4 Ved transportering for hånd
 Monter bæreselen eller bruk riggrøret 
 for å holde balansen.

Ved transport på lastebil etc.

(1) Demonter utstyret fra motorenheten.

(2) Ved transport av utstyret i kjøretøy:
 Sørg for å spenne fast utstyret slik at det ikke løsner eller lekker bensin. Løse
 gjenstander i bil kan være livsfarlig.

Ved transportering for hånd
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4. KONTROLL/BETJENING

FARE
Sørg for at grensagen fungerer som normalt og at det ikke er løse eller skadde 
deler på utstyret, før bruk.

Kontroller spesielt koblinger, skruer, muttere, og mulige lekkasjer.

* Alvorlige ulykker kan forekomme ved feil.

4.2 Sjekk før bruk

Før bruk av grensagen, sjekk alltid følgende:

(a) Kontroller alle deler. Hvis noen av delene er mangelfulle eller skadde, sørg for
  reparasjon.
  • Kontroller at ingen deler er løse og at det ikke er sprekker eller andre typer skader.
  • Kontroller sagkjede og sverd for skade.
  • Kontroller at sagkjedet er skarpt før bruk.
  • Kontroller at sagkjedet har riktig spenning.
  • Kontroller oljetilførselen.

(b) Kontroller at grensagen fungerer som normalt. Hvis noe virker galt; ta kontakt med  
  din Honda fagforhandler for reparasjon.
  • Kontroller at gasskontrollen kan brukes uten hindringer (når den er tilbake i  
    startposisjonen).
  • Kontroller at start-/stoppfunksjonen virker som normalt.

(c) Kontroller at håndtaket er fritt for jord, vann etc. Hvis håndtaket er skittent; tørk av.
  • Hold håndtaket rent (fjern olje, kvae etc.)
  • Hold håndtaket tørt.

(d) Kontroller at det ikke er oljelekkasje.
  • Hvis oljesøl oppdages, ta kontakt med din Honda fagforhandler for reparasjon.
  • Tørk av oljesøl etter påfyll.

(e) Kontroller start-/hvileposisjonen. Hvis noe virker galt, følg instruksjonene 
  beskrevet i instruksjonsboken som følger med motorenheten.
  • Kontroller at sagkjedet ikke beveger seg i start-/hvileposisjonen.
  • Kontroller at start/hvileposisjonen er normal.
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4. KONTROLL/BETJENING

FARE
Grensagen må startes på fast og trygg grunn, uten risiko for å skli eller falle.

* Fall under oppstart kan føre til alvorlige skader.

ADVARSEL
Grensagen må startes og brukes av kun en person.

* Hvis utstyret brukes av �ere personer samtidig, kan utstyret lettere komme i 
   kontakt med personer eller gjenstander og føre til alvorlige skader.

4.3 Start og stopp 
Grensagen styres av motorenheten.
Se instruksjonsboken for motorenheten.

4.3.1 Start

For start av grensagen, se instruksjonsboken som følger med motorenheten.

4.3.2 Stopp

Når gasshendelen slippes, vil motorkraften gradvis avta, og sagkjedet vil slutte å rotere. 
Sagkjedet vil allikevel rotere en stund etter at gasskontrollen slippes opp.

Se instruksjonsboken som følger med motorenheten for detaljer.
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4. KONTROLL/BETJENING

4.4 Forhåndsregler for betjening 
Ved bruk av grensagen, følg punktene under i tillegg til «1.2 Generelle forhåndsregler».

• Hvis du føler deg slapp eller sliten ved betjening, sørg for å ta pauser. Benytt aldri 
motorenheten når du er sliten, trøtt, syk eller påvirket av alkohol eller andre rus-
midler. Om du blir påvirket av produktets vibrasjoner, bør du ta hyppige pauser og 
kontakte en lege for råd og veiledning i sikker bruk

• Sørg for å holde minst 15 meters avstand fra personer under arbeid med grensagen.

• Ikke bruk grensagen på annet enn hekker og busker.

• Bruk ikke grensagen på trestammer.

• Bruk alltid begge hender på apparatet. Bruk ikke ved nedbør.

• Hold på gasskontrolldelen med høyre hånd. Bruk venstre hånd til å holde fast i det 
buede håndtaket lengre ned på utstyret. (Gjelder også venstrehendte personer)

• Stopp motoren øyeblikkelig hvis sagkjedet setter seg fast i tykke grener eller andre 
hinder.

• Grensagen er ikke isolert mot elektriske støt. Hold minst 10 meters avstand fra 
strømførende ledninger. Bruk alltid fagpersoner (elektriker) for å fjerne strømførende 
fastmonterte ledninger. Om det fortsatt er løse eller faste ledninger eller kabler 
som ikke er fjernet, kan ikke grensagen brukes i området.

• Vær ekstremt varsom i områder med varierende fotfeste og glatte underlag. Vær også
 oppmerksom i ulent terreng, røtter, hull, dumper eller andre ujevnheter som kan føre 

til fall.

• Stopp arbeidet umiddelbart ved problemer, som sløvt sagkjede osv. Sørg for at 
kjedet er i god stand, og at oljetilførselen er tilstrekkelig. Bytt sagkjedet, selv ved 
over�adiske merker og skader.

• Bruk bæresele og sørg for at vinkelen på redskapet kan bli holdt på en måte som 
ikke sliter ut operatøren umiddelbart.

• For å unngå brannutvikling, bruk ikke grensagen ved tørre blader og andre 
 materialer som antennes lett. Bruk heller ikke over�ødig smøring.

• Dekk over sagkjedet når grensagen ikke er i bruk.

• Unngå kontakt mellom sagkjedet og fremmede gjenstander som jord og sand. Sag 
ikke over røtter med sand og jord på seg.

• Sørg for godt fotfeste og ha nødrute klart i tilfelle ulykke. Sørg for å fjerne even-
tuelle hindringer før arbeidet starter..

• Kontroller jevnlig at oljetilførselen er tilstrekkelig.

• Kontroller jevnlig at det er nok olje på oljetanken.

• Del opp i arbeidsområder før start, og gjennomfør arbeidet fra område til område.
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4. KONTROLL/BETJENING

4.5 Betjening av grensagen

FARE
Hold barn og dyr utenfor en radius på minst 15 meter fra grensagen ved 
betjening.

* Alvorlige ulykker kan forekomme.

FORSIKTIG
Fyll på olje før betjening.
Kontroller regelmessig at oljetilførselen er tilstrekkelig, også under betjening.

* Sagkjede og sverd kan ta skade av begrenset oljetilførsel. Friksjon som følge av 
   manglende olje kan også føre til brannskader og branntilløp.

Utfør arbeidet på en slik måte at risikoen for å bli truffet av fallende grener er 
minimal. Betjen utstyret som beskrevet i instruksjonsboken.

* Fallende grener kan direkte og indirekte resultere i alvorlig skade.

ADVARSEL
Grensagen må startes og brukes av én person.

* Hvis utstyret brukes av �ere personer samtidig, kan utstyret lettere komme i 
   kontakt med personer eller gjenstander og føre til alvorlige skader.

Ved betjening av �ere gresstrimmere samtidig, må operatørene holde seg minst 15 
meter fra hverandre.

• Håndtering av grensagen
• Hold alltid grensagen med begge hendene 
 ved betjening.
 For å forhindre ulykker som følge av uvettig 

bruk, hold alltid grensagen stødig etter
 følgende instruksjoner:

 Høyre hånd: 
 Hold på kontrollergrepet (på motorenheten)
 Venstre hånd: 
 Hold på det buede håndtaker (på utstyret)
 (Gjelder også for venstrehendte)

• Hold alltid maskinen rettet vekk fra din egen 
kropp, og med noe distanse mellom egen kropp

 og redskap.

 

 



33

AV

AV

PÅ

PÅ TENNINGSBRYTER

4. KONTROLL/BETJENING

• Betjening av grensagen

• Kontroller jevnlig at sagkjedet har jevn tilgang til olje.
 * Følg «5.1.4 Kontroll og justering av oljetilførsel» 
• Juster oljetilførselen.
 * Følg «5.1.4 Kontroll og justering av oljetilførsel»

• Hold grensagen i rett vinkel mot grener som skal 
 kuttes.
• Forutse hvor grenene kommer til å falle, og 
 betjen ikke redskapet i risiko-områder.

• Hold grensagen slik at skaftet holder 60 grader 
 eller mindre i relasjon til en horisontal linje,
 regnet ut fra laveste punkt på redskapet 
 (se �guren til høyre).

• Kutt grener i fornuftig lengde fra tuppen, mot 
 grenroten.

• Vær oppmerksom på at grener som faller, også 
 kan sprette etter kontakt med bakken.

• Bruk ikke sverdtuppen til å kutte med.

4.6 Sjekk etter betjening 
Etter bruk av grensagen, gjør følgende:

1 Sett start-/stoppknappen til AV for å stoppe motoren.

2 Stram alle skruer og muttere, bortsett 
 fra de som justerer forgasseren.

3 Oppbevar grensagen som anvist i «6. Lagring»

 
 

 
 

max.60°
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5. VEDLIKEHOLD

ADVARSEL
Før vedlikehold, reparasjoner eller vask, må motoren stoppes, og utstyret 
kobles fra motorenheten.

* Hvis motoren starter under vedlikeholdsarbeidet, kan hender og �ngre bli 
   skadet og kuttet av.

Utfør aldri annet vedlikehold enn det som er beskrevet i instruksjonsboken. 
Spør din Honda fagforhandler for mer informasjon.

* Ulykker kan forekomme.

Bruk alltid godkjente arbeidshansker ved betjening av sagkjedet.

* Hender og �ngre kan ta store skader i kontakt med sagkjedet.

5. Vedlikehold

Vedlikeholdsplan for utstyret er beskrevet under.
For vedlikehold av motorenheten, se instruksjonsboken som følgermed motorenheten.

• Vedlikeholdsplan

Del Før 
bruk

Etter 
bruk

Ved bruk 
og påfyl-
ling av 
bensin

Innen 10. 
time eller 
1. mnd.

Hver 20. 
time eller  
3. mnd.

Bemerk-
ninger

Påfyll og kontroll av olje

˚ ˚
Se 5.1.1

Kontroll og sliping av 
sagkjede ˚ ˚

Se 5.1.2

Kontroll og justering av
sagkjede ˚ ˚

Se 5.1.3

Kontroll og justering av
oljetilførsel til sagkjede ˚ ˚

Se 5.2.1

Smøring av sverd

˚
Se 5.3.1

Kontroll av drivhjul

˚
Rengjøring og kontroll av
sverd ˚
Gearsmøring

˚
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5. VEDLIKEHOLD

5.1 Før/under betjening eller ved påfylling av olje 

5.1.1 Påfylling og kontroll av sagkjedeolje

Slitasje og holdbarhet for sagkjede og sverd beror i star grad på oljekvaliteten. Bruk
kun sagkjedeolje på sagkjedet.

Lover, regler og regulasjoner kan variere noe regionalt og nasjonalt hva gjelder olje
og smøring. Ved spørsmål, ta kontakt med din Honda fagforhandler.

1 Tørk av fremmedelementer og materie 
 (f.eks. støv og �is) fra oljetanklokket (1).

2 Fjern oljetanklokket (1) og fyll på kjedeolje.

3 Fest oljetanklokket og tørk av eventuelt 
 oljesøl.

5.1.2 Kontroll og sliping av sagkjede

Kontroller følgende:
• Kontroller at sagbladene, både oppå og på sidene, ikke er sløve.

• Kontroller at kutterbladene er skarpe.

• Kontroller at sagkjedet ikke har over�adiske eller større skader.

• Ved funn av over�adiske eller andre skader, bytt ut sagkjedet.
(Se «3.1 Montering og demontering av sagkjede/sverd»)

• Hvis kutterbladene er slitte og sløve, må de slipes.

• Hvis sagkjedet er sløvt, må det slipes regelmessig.
Hvis sliperedskap ikke følger med, kontakt din Honda fagforhandler.

[1]

FORSIKTIG
Kontroller at sagkjedet ikke er sløvt eller ødelagt.

* Sløvt kjede kan føre til overbelastning og reduserer verktøyets effektivitet.
   Overbelastning kan føre til at motoren eller andre deler blir ødelagt.

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk
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5. VEDLIKEHOLD

• Sliping av kutter

Sørg for at sagkjedet er korrekt montert til 
sverdet før sliping. (Se «3.1 Montering og
demontering av sagkjede/sverd»)

• Bruk en rund�l (4mm) til å slipe med 
 (følger med).

Følg fremgangsmåten som beskrevet under, 
ved sliping.

1 Legg �len i åpningen som anvist, 0,8mm 
 over bladet. Slip alltid med �len i rett vinkel, 
 horisontalt, som �guren viser på høyre side. 
 Slip fra innsiden mot utsiden.

 •  Kutterne står annenhver gang motsatt av 
 hverandre. Vær oppmerksom på retningen 
 ved sliping.

2 Ved sliping av øvre kutter, må vinkelen 
 mellom �len og sagkjedet være 30 grader.

3 Lengden på kutterdelen må være lik på 
 hele kjedet.

4 Når kutterdelen er mindre enn 4mm 
 lange, må kjedet byttes.
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ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

Øvre kutter

Side kutter
Rytter

Nagle hull

Rund�l

Innside

Minimum 4mm

Kutter

Utside



37

5. VEDLIKEHOLD

• Rytterjustering

Sørg for at sagkjedet er korrekt montert til 
sverdet før justeringer gjøres. (Se «3.1
Montering og demontering av sagkjede/sverd»)

• Det er anbefalt å bruke eget målerutstyr 
(selges separat) for kontroll og justering.

Følg fremgangsmåten som beskrevet under, ved justering.

1 Slip rytteren med en �at �l.

 •  Kutterne står annenhver gang motsatt av 
 hverandre. Vær oppmerksom på retningen 
 ved sliping.

2 Sørg for at forskjellen mellom øvre kutter  
 og rytter er på 0,64mm.

3 Etter justeringen, �l rytteren slik at den er 
 avrundet og skråstilt.

 

 

0.
02

5”
(0

.6
4m

m
)

Øvre kutter

Side kutter
Rytter

Nagle hull

Innside

Avrundet og skråstilt    
                         rytter

Utside

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk
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5. VEDLIKEHOLD

5.1.3 Kontroll og justering av sagkjede

Sørg for at sagkjedet har litt slakk og at det lett kan beveges for hånd. 
(Se «3.1 Montering og demontering av sagkjede/sverd»)

5.1.4 Kontroll og justering av oljetilførsel

Sørg for at oljetilførselen er tilstrekkelig ved oppstart.

1 Hold tuppen av sverdet mot et tre eller en 
 lys stubbe på ca 20cm avstand, og hold
 gasskontrollen på omtrent 3/4 styrke i 
 omtrent ett minutt.

• Hvis over�aten på treet eller stubben blir 
 farget av oljen, har kjedet og sverdet
 oljetilførsel.

• Ved kutting og trimming av harde treslag og grener, må oljetilførselen økes.

2 Juster oljetilførselen.

• Ved bruk av nedbrytbar olje, må oljetilførselen økes, sammenliknet med mineral-
olje. For informasjon om justeringsmengde, kontakt din Honda fagforhandler.

(a) For å øke oljetilførselen, vri på 
  justeringsskruen (1) MOT klokka.

(b) For å redusere oljetilførselen, vri 
  justeringsskruen (1) MED klokka.

3 Kontroller oljetilførsel etter justering og 
 før bruk

• Hvis sverdet justeres, vil oljeforbruket øke. Kontroller gjenværende mengde olje 
på tanken regelmessig.

• Juster på oljetilførselen ut i fra typer trær og grener som trimmes og kuttes. 
 Ved spørsmål, kontakt din Honda fagforhandler.

 
 

[1]

 
 

[1]

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk
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5. VEDLIKEHOLD

5.2 Før betjening 

5.2.1 Smøring

Sverdet på sagen må ha smøring til lageret på tuppen. Ved å smøre sverdet, vil
problemer med slitasje og skade reduseres, og levetiden på produktet forlenges.

FORSIKTIG
Rengjør sporet på sverdet.

* Hvis sporet ikke er rengjort, kan støv, sag�is, sevje, olje mm feste seg i sporet 
   slik at sagkjedet ikke beveger seg fritt.

1 Fjern sverdet fra grensagen. 
 (Se «3.1 Montering og demontering av sagkjede/sverd»)

2 Fjern sag�is, støv etc. som har samlet seg i kjedeoljehullet, f.eks. med en tynn ståltråd.

 •  Ikke press sag�is, støv etc. inn i smørehullet.

3 Press varmebestandig lithium olje/fett (2)  
 i hullet (1) som anvist.

• Når det kommer olje/fett ut av sporet på 
 sverdet så er det tilstrekkelig mengde med 
 smøring, tørk opp over�ødig olje/fett.

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

5.2.3 Kontroll av drivhjulet

1 Fjern sverdet. 
 (Se «3.1 Montering og demontering av 
 sagkjede/sverd»)

2 Kontroller drivhjulet (1) for slakk eller 
 unormal slitasje.

 •  Ved problemer, kontakt din Honda 
 fagforhandler for raparasjon.

 

 

[2]

[1]

[1]
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5. VEDLIKEHOLD

5.3 Etter betjening 

5.3.1 Kontroll og rengjøring av sagsverdet

1 Fjern sverdet fra grensagen. 
 (Se «3.1 Montering og demontering 
 av sagkjede/sverd»)

2 Fjern �is, støv etc. som har samlet seg i 
 kjedeoljehullet, f.eks. med en tynn ståltråd.

3 Fjern sag�is, støv etc. som har samlet seg i 
 sagkjedesporet på sverdet (1) med eget
 verktøy (selges separat).

4 Kontroller sidene på sverdet for merker, 
 ujevnheter og skade.

• Fjern eventuelt ujevnheter og grader med 
 en �at �l (selges separat)

5 Kontroller nese og hale på sverdet for 
 slitasje og skade, og sørg for at nesehjulet
 roterer jevnt.

• Bytt sverdet ved slitasje og skade.

• Sett sverdet jevnlig motsatt vei vertikalt for å redusere slitasje på nesen.

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk

 

[1]
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5. VEDLIKEHOLD

5.4 Hver 20. time eller 3. måned 

5.3.1 Smøring av drivverket

Smøring må gjennomføres hver 20. time 
se �g. (1).

• Bruk Agip: L2 eller tilsvarende smøring.

[1]

ADVARSEL
FARE
FORSIKTIG

Merk
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6. LAGRING

ADVARSEL
Vær varsom med utstyret og delene ellers under lagring, og ikke gjennomfør
brå bevegelser med delene i hendene.

Om mulig heng opp produktet.

* Hvis delene faller i bakken, kan de forårsake skader på produktet og omgivelsene.

Bruk hansker ved bytte av kutterdeler og ved berøring av kutterdelene ellers.

* Hender og �ngre kan bli kuttet av delvis eller helt.

FORSIKTIG
Hell ikke ut smøringen i elver, bekker, i vann, i naturen eller tilsvarende.

* Smøringen vil forurense miljøet. Lever smøringen på godkjente mottak.

Bruk alltid transportbeskyttelsen over sagkjedet under lagring.

* Kropp, hender, �ngre og personlige eiendeler kan bli skadet av kontakt med
   sagkjedet.

Sørg for at utstyret er utenfor rekkevidde for barn og dyr under lagring.

* Kropp, hender, �ngre og personlige eiendeler kan bli skadet av kontakt med
   sagkjedet.

FARE
Oppbevar smøring utenfor rekkevidde for barn.

Sørg også for å ha smøringen i en egnet beholder som er godt merket med
innholdsfortegnelse for å skille smøringen fra andre varer. 

* Å drikke smøringen vil føre til fysisk ubehag.

Etter bruk eller ved lagring, følg instruksjonene under.
For arbeid relatert til motorenheten, se i instruksjonsboken som følger med
motorenheten.

1 Fjern tilbehøret fra motorenheten.

2 Bruk arbeidshansker.

3 Kontroller at sagkjedet ikke er skadet.

4 Bruk transportbeskyttelsen (1).
[1]



43

6. LAGRING

5 Fest opphengskroken (5) i hullet på
 riggrøret (3).

6 Fest så støvhetten (4) på riggrøret (5).

7 Demonter sagkjedet og sverdet, og rengjør sverdet. 
 Tørk av med klut. (Se «5.3.1 Kontroll og rengjøring av sagsverdet» for detaljer)

• Sørg for at sagkjedet og sverdet rengjøres. Hvis de ikke blir
 rengjort, kan støv, sag�is, sevje, olje mm feste seg slik at sagkjedet ikke beveger 

seg fritt neste gang grensagen skal benyttes.

8 Rengjør tilbehøret. Tørk av skitt og �ekker med klut.

9 Tøm oljetanken etter regionale og nasjonale retningslinjer for avfallshåndtering.

10 Lagre grensagen etter følgende retningslinjer:

 (a) Låsbart sted
 (b) Utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer
 (c) Tørt og svalt

.

 

 

[4][3]

[5]

[4][3]

.

 

 

[4][3]

[5]

[4][3]

7. Avfallshåndtering 
Følg regionale retningslinjer ved avfallshåndtering. 
Ta kontakt med din lokale Honda fagforhandler for detaljer.
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8. FEILSØKING

FARE
Stopp motoren og koble fra utstyret fra motorenheten før feilsøk.

* Hvis motoren startes under arbeidet, kan hender og �ngre bli kuttet av delvis 
   eller helt.

Ved feil, følg tabellen under.

Situasjon Sannsynlig grunn Løsning

Grensagen starter ikke Tom for drivstoff eller feil 
ved tilførsel

Fyll opp tanken eller erstatt
drivstoffet som beskrevet i
instruksjonsboken for motor-
enheten

Motorfeil Se i instruksjonsboken for
motorenheten

Start-/stoppknappen er av Sett knappen til «PÅ»

For lite kraft Forgasserkabelen er feil-
justert

Se i instruksjonsboken for
motorenheten

Motorfeil Se i instruksjonsboken for
motorenheten

Sagkjedet er slitt ut Juster etter 5.1.2

For mye vibrasjon Dårlig balansert utstyr Kontakt din Honda fagforhandler

Feilmontering Kontroller og re-monter

Løse kontaktpunkter mellom 
motorenhet og utstyr

Kontakt din Honda fagforhandler

Sagkjedet er slitt ut eller
spenningen på kjedet er feil

Juster etter 3.1.1 og 5.1.2

Bøyd/skjevt riggrør Kontakt din Honda fagforhandler

For høy lyd fra motor/eksos Motorfeil Se i instruksjonsboken for
motorenheten

Kutter dårlig Sagkjede slitt Juster etter 5.1.2

Sagkjedet stopper ikke, selv
om motorhastigheten er
redusert

Motorfeil Se i instruksjonsboken for
motorenheten

Sagkjedet beveger seg ikke,
selv om motorhastigheten 
økes

Feilmontert utstyr Monter om igjen etter 3.2.2

Riggrøret er ødelagt Kontakt din Honda fagforhandler

Feil i klutsjhuset på motoren Kontakt din Honda fagforhandler

Medbringerclutch og eller 
drev/gear er defekt

Kontakt din Honda fagforhandler

Grensagen stopper ikke Motorfeil Se i instruksjonsboken for
motorenheten
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10. SERVICE

10. Service 
For reparasjoner, behandling, håndtering, rengjøring osv., ta kontakt med din Honda
fagforhandler.

• Ved spørsmål om reparasjon
Ved problemer, prøv å �nne årsaken og utfør tiltak som forklart under kapittel 9, 
feilsøking.
Hvis problemene vedvarer, ta kontakt med din Honda fagforhandler.

• Kontakt for reparasjon
Ta kontakt med din lokale Honda fagforhandler for reparasjon.
Noter serienummer og andre relevante opplysninger i tabellen under her. 
(Se «2.5 Modell og plassering av serienummer»). Dette er opplysninger som er 
nødvendig ved bestilling av nye deler og ved tekniske spørsmål. Ved spørsmål 
vedrørende garanti må kvittering og/eller kjøpsbevis forevises. 

Nødvendig informasjon

Produktets navn Grensagutstyr

Modellkode og serienummer SPPE -

SPPU -

Innkjøpsdato

Din Honda fagforhandler 
(der du kjøpte produktet)

Feil ved produktet (Forklar så detaljert som mulig)
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10. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell SSPP (Europa) SSPP (Australia)

Motorenhet UMC425E UMC435E UMC425U UMC435U

Håndtak U-Håndtak U-Håndtak U-Håndtak U-Håndtak

a)

Nettovekt
(uten kuttetilbehør, beskyttelse og motorenhet)     kg 1,5 1,6

Lengde
(uten kuttetilbehør, beskyttelse og motorenhet)      mm 785 785

b)

Faktisk vibrasjonsnivå
(i�g EN ISO 22867)                
                                          
Kun for Europa

Front m/s2 4,4 5,6 - -

Slingringsmonn 2,2 2,3 - -

Bak m/s2 4,4 4,3 - -

Slingringsmonn 2,2 2,1 - -

Faktisk vibrasjonsnivå
(i�g EN ISO 22867)                
Brukt med SSES-L 
(Forlenger-rør)
Kun for Europa

Front m/s2 4,1 5,6 - -

Slingringsmonn 2,0 2,3 - -

Bak m/s2 6,5 4,3 - -

Slingringsmonn 2,6 2,1 - -

c)

Faktiskt akustisk støynivå
(i�g 2006/42/EC)                    
                                          
Kun for Europa

dB(A) 90 90 - -

Slingringsmonn 1 2 - -

d)

Målt akustisk støynivå
(i�g 2000/14/EC)                    
                                          
Kun for Europa

dB(A) 104 105 - -

Slingringsmonn 1 2 - -

e) Målt akustisk støynivå
(i�g Australia New South 
Wales standard)   
Kun for Australia  

dB - - 72 75
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11. EGNE NOTATER



Et selskap i Atlas Copco-gruppen

BEREMA A/S
Berghagan 5, 1405 Langhus
Postboks 454, 1401 Ski
Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49
www.berema.no

The Power of Dreams

Importør:

O
ve

rs
et

te
ls

e/
D

T
P

-r
ed

ig
er

in
g 

- A
llp

ro
fil

 A
S

, 
T

lf.
 4

00
07

06
0,

 p
os

t@
al

lp
ro

fil
.n

o
Tr

yk
k:

 A
llp

ro
fil

 A
S

 -
 5

00
 e

ks
. -

 0
4/

20
15

FAGFORHANDLER:




