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Caro cliente, la ringraziamo vivamente per aver scelto un pro-
dotto di qualità della ditta IBEA.
Per un corretto impiego della motosega e per evitare incidenti,
non iniziate il lavoro senza aver letto questo manuale con at-
tenzione. Troverete su questo manuale le spiegazioni di fun-
zionamento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari
controlli e per la manutenzione.
N.B. : La casa produttrice si riserva la possibilità di apportare
eventuali modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
(INDICE  PAG . 3)

INTRODUZIONE

F

GB INTRODUCTION

Dear customer, thank you very much for having chosen a
quality product of the company IBEA.
For proper use of chain saw and to avoid accidents, do not
start work without having read the manual carefully. You’ll
find this guide on the explanations of operation of various
components and instructions for the necessary inspections
and maintenance.
N.B. : The manufacturer reserves the right to make changes
at any time without notice.
(CONTENTS  PAG . 19)

Cher client, je vous remercie beaucoup d’avoir choisi un
produit de qualité de la société IBEA.
Pour un bon usage de la tronconneuse et pour éviter les
accidents, il ne faut pas commencer à travailler sans avoir lu le
manuel attentivement. Vous trouverez ce guide sur les
explications du fonctionnement de divers composants et des
instructions pour les inspections nécessaires et de l’entretien.
N.B. : Le fabricant se réserve le droit d’apporter des
changements à tout moment sans préavis.
(INDEX  PAG . 35)

INTRODUCTION D

Geehrter Kunde, wir danken Ihnen, dass Sie ein
Qualitätsprodukt der Firma IBEA gewählt haben.
Zur korrekten Verwendung der motorsäge und zur Vermeidung
von Unfällen muss vor dem Beginn der Arbeiten diese
Gebrauchsanweisung aufmerksam durchgelesen werden.  In
dieser Gebrauchsanweisung finden Sie die Erklärungen für
den Betrieb der verschiedenen Bauteile und die Anweisungen
für die erforderlichen Kontrollen und  Wartungsarbeiten.
ANMERKUNG:  Der Hersteller behält sich das Rech vor,
jederzeit und ohne Vorankündigungen irgendwelche
Änderungen vorzunehmen.
(INHALTSVERZEICHNIS  S. 52 )

EINLEITUNG

E INTRODUCCIÓN

Estimado cliente, muchas gracias por haber elegido un
producto de calidad de la IBEA.
Para un buen uso de la motosierra las sierras para evitar
accidentes, no debemos empezar a trabajar sin haber leído el
manual cuidadosamente. Va a encontrar esta guía en las
explicaciones de cómo los diversos componentes y las
instrucciones para el mantenimiento y las inspecciones
necesarias.
N.B : El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios
en cualquier momento sin previo aviso.
(ÍNDICE. PAG. 68 )

INTRODUÇÃOP

Prezado cliente, agradeço especialmente por ter escolhido
um produto de qualidade, a empresa IBEA.
Para a utilização adequada do podão e evitar
acidentes, não para começar a trabalhar sem ter lido este
manual cuidadosamente. Neste manual você irá encontrar
explicações sobre o funcionamento dos vários
componentes e as instruções para o controlo e manutenção.
NB: A casa produtor se reserva o direito de fazer quaisquer
alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.
(CONTEÚDO PÁGINA  84)

Beste cliënt, we danken u dat u voor een IBEA
kwaliteitsproduct gekozen heeft.
Vang de werkzaamheden nooit aan voordat u deze handleiding
aandachtig doorgelezen heeft om een correcte gebruik van de
kettingzaag mogelijk te maken en ongevallen te vermijden.
Deze handleiding bevat informatie betreffende de functionering
van de verschillende componenten en aanwijzingen voor de
noodzakelijke controles en onderhoudswerkzaamheden.
N.B. : De producent behoudt zich het recht om zonder
mededeling op elk gewenst moment wijzigingen door te voeren.
(INHOUDSOPGAVE PAG . 100)

INLEIDINGNL
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VERKLARING VOOR DE CONFORMITEIT MET DE RICHTLIJNEN VOOR
APPARATEN

FABRIKANT: ACTIVE s.r.l.
via delmoncello,12
26037 San Giovanni in Croce (CR)
ITALY

VERKLAART DAT HET ONTWERP VAN DE BESCHREVEN KETTINGZAAG:
Modellen:                     IBEA 3900
Serienummer:  Model: 3900 = 39140001 en verder
Merk:  IBEA

VOLDOET AAN DE VEREISTEN VAN DE RICHTLIJNEN 2006/42/EG, 2002/44/EG, 2000/14/EG, 2004/
108/EG, 1997/68/EG EN DE NATIONALE NORMEN VOOR DE OMZETTING ERVAN IN HET BUITENLAND;
EEN "CE"-CERTIFICAAT MODEL 3900 = M.0303.15.5876
IS AFGEGEVEN DOOR HET I.C.E. (Meegedeeld certificatie-instelling No. 0303)  PALAZZO DEL VE-
SCOVO - V. GARIBALDI,20 40011 ANZOLA DELL'EMILIA  (BO) - ITALY

Technische documentatie ingediend in Office Amministartica: Technische Richting

Ondertekend op 24.06.2014 te S. Giovanni in Croce, Italy

    ________________
           Alberto Griffini
             President
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1. CONFORMITEITSVERKLARING

LET OP!!!

GEVAAR VOOR SCHADE AAN HET GEHOOR
TIJDENS NORMALE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN KAN DEZE MACHINE DE OPERATOR

BLOOTSTELLEN AAN EEN PERSOONLIJKE EN DAGELIJKS GELUIDSNIVEAU
GELIJK AAN OF HOGER DAN

85 dB(A)
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2. BESCHRIJVING  VAN DE ONDERDELEN

1. Ketting
2. Zwaard
3. Ontgrendeling gashendel
4. Handgreep
5. Starthandgreep motor
6. Deksel luchtfilter
7. Zijhandgreep
8. Dop olietank
9. Dop brandstoftank
10. Gasknop
11. Bediening kettingrem (beveiliging)

12. Sluitmoer bekleding koppeling/zwaard
13. Nagel
14. Kettingbeveiliging
15. Stelschroef kettingspanning
16. Bekleding koppeling
17. Beschermende bekleding uitlaat
18. Bediening A = stand koude start

B = stand functionering (1)
C = stopstand (STOP)

19. Primer (ontluchting carburator)
20. Haak
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Lees de handleiding voor gebruik en
onderhoud door alvorens u van deze
machine gebruik maakt

Draag tijdens de functionering van de machine
gehoor- en oogbescherming.

Waarschuwing, gevaar en let op

Gebruik de kettingzaag met beide
handen

Let goed op het terugslagfenomeen.
Dit fenomeen kan gevaarlijk zijn

MODEL

CILINDERINHOUD cm³

VERMOGEN Kw / PK

MINIMUM TOERENTAL

TOELAATBAAR MAXIMUM TOERENTAL

CARBURATOR

INSCHAKELING

INHOUD BRANDSTOFTANK

INHOUD OLIETANK

SMEERSYSTEEM

AFMETINGEN (L X P X H mm.)

DROOGGEWICHT (uitsluitend motor) KG.

ZWAARDLENGTE

TANDSTEEK

3. VERKLARING  VAN DE SYMBOLEN

IBEA 3900

3000 toeren/min.

13.500 toeren/min.

MET MEMBRAAN WALBRO PRIMER DIGITAAL TYPE

DIGITAAL

0.35 lt.

AUTOMATISCHE OLIEPOMP MET STELSCHROEF

370 X 235 X 270

3900 97 dB (A) 109 dB (A)
VOOR: 4,2 m/s²

38.0

Carving, 25, 30, en 35 cm.

0.22 lt.

3.3

1/4” en 3/8”

ACHTER.: 5,0 m/s²
Handgreep

1.8 / 2.5

4. TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL GELUIDSDRUK GELUIDSVERMOGEN TRILLINGSNIVEAU

LpA av - EN ISO 22868 LwA  av - EN ISO 3744 EN ISO 5349 m/s²
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5. VOOR UW VEILIGHEID

1. Deze kettingzaag is ontworpen voor het onderhouden
van bomen en mag dus uitsluitend door getraind
personeel worden gebruikt. Onthoud dat het gebruik
van de kettingzaag met slechts een enkele hand zeer
gevaarlijk kan zijn, afb.1

1.

2. Let goed op het terugslaggevaar: blijf stevig met beide
benen op de ondergrond staan om te voorkomen dat u
het evenwicht verliest als aan het einde van het zagen
de machine "wegspringt".

3. De operator moet getraind zijn in veilige klimtechnieken
en gebruik maken van aanbevolen
veiligheidsvoorzieningen zoals tuigen, gordels, koorden
en klemmen, ook voor de kettingzaag, als de
werkzaamheden boven de grond in een boom verricht
moeten worden.

4. Controleer, als u de kettingzaag met behulp van een
kabel aan de ring ophijst om in een boom te zagen, of
de kettingzaag uitgeschakeld is en of de ring niet aan
te grote belastingen wordt blootgesteld, afb.2.

2.

TRANSPORT afb.3

1. Maak gebruik van de mesbescherming (2) als u de
kettingzaag vervoert.

2. Vervoer de kettingzaag uitsluitend met uitgeschakelde
motor, afgedekt zwaard (1) en ingetrokken ketting en
houd de uitlaat op een afstand.

CONDITIES VAN DE MACHINE

1. Maak geen gebruik van de kettingzaag als hij
beschadigd, verkeerd afgesteld of incompleet en onveilig
gemonteerd is.

2. Maak geen gebruik van de kettingzaag als de uitlaat
verkeerd bevestigd of defect is.

3. Controleer of de ketting tot stilstand komt als u de
gasknop loslaat.

UITRUSTING

1. Draag altijd oogbescherming. Splinters, stof, takjes en
andere resten kunnen door de ketting naar het gezicht
van de operator gelanceerd worden.
De veiligheidsbril kan een beperkte bescherming bieden
als de ketting met de ogen van de operator in aanraking
komt. Draag een veiligheidsbril onder het ademde
gezichtsscherm als het gebruik hiervan noodzakelijk
is.

2. IBEA raadt u aan om altijd oorbescherming te dragen
om gehoorbeschadiging te voorkomen.
Beperkt het gevaar voor gehoorschade door
goedgekeurde oorkappen of oordoppen te dragen (het
gebruik van watten in de oren wordt afgeraden).

3. Iedereen die vaak met kettingzagen werkt moet
regelmatig het gehoor laten testen.

4. Draag altijd een hoofddeksel of een pet als u een
kettingzaag gebruikt. Het gebruik van een helm wordt
aangeraden tijdens het omzagen van bomen of als u
onder bomen werkt om uw hoofd tegen vallende
voorwerpen te beschermen.

5. Draag stevige antislip handschoenen, ook om uw
handen tegen kou en trillingen te beschermen.

6. Draag laarzen met stalen punten en/of met een
antislipzool.

7. Draag nooit slecht sluitende kleding, open jassen, wijze
mouwen en polsen, dassen, riemen, stropdassen en
sieraden die in de ketting of de struiken verstrikt kunnen
raken.

8. De kleding moet stevig zijn en bescherming bieden en
moet voldoende nauw om het lichaam sluiten zodat de
verstrikking ervan voorkomen wordt zonder de
bewegingen te hinderen.

9. De pijpen van de broek mogen niet te wijd zijn, mogen
niet worden omgevouwen en moeten in de laarzen
gedragen worden.

3.

2

1
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LET OP!

BRANDSTOF IS UITERST ONTVLAMBAAR.
LET OP DAT IN DE BUURT VAN
ONTVLAMMINGSBRONNEN GEEN
BRANDSTOF NAAR BUITEN LOOPT OM
GEVAARLIJKE SITUA TIES TE VERMIJDEN.
WE VRAGEN U DUS OM TIJDENS HET
GEBRUIK VAN BRANDSTOF GOED OP TE
LETTEN.

MENGSEL

1. Gebruik een jerrycan die voor de brandstof geschikt is.
2. Rook niet en houd vlammen en vonken uit de buurt tijdens

het bijvullen van de brandstof.
3. De brandstoftank kan onder druk staan. Draai de benzinedop

los en wacht tot de druk in de tank zich stabiliseert alvorens
u de dop verwijdert.

4. Steek een schroevendraaier in de sleuf van de dop en draai
linksom als u de dop van de brandstoftank (1) of de olietank
(2) niet met de hand los kunt draaien, afb.4

5. Vul de brandstoftank in de open buitenlucht op een vrije
ondergrond en sluit de tank af. Vul de tank nooit in een
gesloten ruimte.

6. Veeg de gemorste brandstof van de machine.
7. Vul nooit brandstof bij als de motor warm of draait.
8. Sla de kettingzaag nooit op met brandstof in de tank

aangezien een brandstoflekkage brand kan veroorzaken.
9. Draai na het bijvullen de dop op de tank (1) en controleer of

er sprake is van brandstoflekkage. Verhelp de oorzaak in
het geval van een lekkage alvorens u de machine in bedrijf
stelt om mogelijk brandgevaar te vermijden.

N.B.
Forceer niet met de schroevendraaier aangezien
de dop van plastic is gemaakt.
De dop van de tank kan beschadigd raken als u
hier te hard op duwt.
Start de motor niet als de dop beschadigd is en
laat de dop door een erkende IBEA verkoper
vervangen.

DE MOTOR STARTEN

1. Verplaats de kettingzaag minstens 3m bij de plek waar u
de tank bijgevuld heeft vandaan alvorens u de motor start.

2. Houd tijdens het zagen andere personen op een afstand
van de kettingzaag.

3. Houd personen en dieren op een afstand van de
werkzone. Vraag nooit aan iemand of hij tijdens het
zagen het hout wil vasthouden.

4. Begin nooit te zagen als de werkzone niet vrij is van
obstakels, uw beide voeten niet stevig op een
ondergrond geplaatst zijn en u geen "vluchtroute" bij
de om te zagen boom vandaan heeft.

5. Verzeker u ervan dat de ketting niets aanraakt alvorens
u de motor opstart.

6. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie of
mengsel.

7. Gebruik de machine uitsluitend in goed geventileerde
omgevingen. De uitlaatgassen of verbruikte olie
(afkomstig van de smering van de ketting) en de
geproduceerde stof kunnen ernstige schade aan de
gezondheid berokkenen.

8. Leg de machine op een vlakke en vrije ondergrond om
de motor te starten. Houd de voorste handgreep stevig
met de linkerhand vast en zet uw rechterknie tegen het
einddeel van de achterste handgreep. Trek met uw
rechterhand aan de startkabel.

LET OP!

PROBEER DE MACHINE NOOIT OP EEN
ANDERE MANIER TE STARTEN. DE
OPERATOR KAN DOOR EEN ONSTABIELE
STAND GEWOND RAKEN.

VOORZORGSMAATREGELEN OM TERUGSLAG TE
VOORKOMEN

1. De aanraking van de punt van het zwaard kan in bepaalde
gevallen een reactie veroorzaken waardoor de zwaard
omhoog en vervolgens naar achter in de richting van de
operator gebracht wordt (een zogenaamde terugslagslag met
rotatie).

2. Als de ketting aan de bovenkant van het zwaard vastloopt
dan kan het zwaard achteruit naar de operator slaan (een
zogenaamde lineaire terugslag).

3. Door een van deze reacties kunt u de controle over de
kettingzaag verliezen. Een aanraking met de ketting kan
hierdoor worden veroorzaakt, met ernstige verwondingen van
dien.

4. Een basiskennis van het fenomeen "terugslag" beperkt of
elimineert zelfs het "verrassingseffect". Het is belangrijk dat
u weet dat de terugslag met rotatie voorkomt dat het mes
zonder mesbescherming met voorwerpen of de bodem in
aanraking komt.

4.

2

1
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5. Houd de kettingzaag nooit met een enkele hand vast!
Het gebruik van de kettingzaag met een enkele hand
kan ernstige verwondingen aan de operator of andere
personen veroorzaken. Houd voor een algehele controle
de kettingzaag altijd met beide handen vast. Een van
handen bedient tevens de gasknop. De kettingzaag kan
"slippen" of uit uw hand vliegen als u de kettingzaag niet
met beide handen vasthoudt. Hierdoor kunnen ernstige
verwondingen worden veroorzaakt.

6. Houd de kettingzaag met beide handen vast. Houd tijdens
de functionering uw rechterhand op de bovenste
handgreep en de linkerhand op de zijhandgreep. De
duimen en andere vingers moeten de handgrepen goed
vastklemmen. Het gevaar voor terugslag neemt af als u
de kettingzaag goed vasthoudt. U kunt de kettingzaag
overigens beter onder controle houden.

7. Ga niet teveel voorover leunen en werk nooit boven uw
borsthoogte.

8. Verzeker u ervan dat er in de zone geen obstakels
aanwezig zijn en dat de punt van het zwaard niet in
aanraking komt met houtsblokken, takken of andere
voorwerpen.

9. Zagen op hoge snelheid beperkt het gevaar voor terugslag.

10.Het zagen bij lagere snelheid of als u het gas niet helemaal
geopend heeft kan de controle over de kettingzaag in het
geval van werkzaamheden in beperkte ruimte bevorderen.
Het terugslaggevaar neemt in dit geval af.

11.Neem de instructies van de kettingfabrikant voor het
onderhoud en het slijpen in acht.

12.Gebruik uitsluitend zwaarden en kettingen die door de
fabrikant worden aanbevolen of gebruik soortgelijke
producten.

KETTINGREM

De kettingrem onderbreekt de rotatie van de ketting na een
terugslag. De kettingrem voorkomt of beperkt de terugslagen
dus niet. De kettingrem beschermt u dus niet tegen
terugslagen. Ook met een kettingrem hangt de veiligheid af
van uw gezond verstand en van een adequate zaagmethode.
Voer de werkzaamheden uit alsof de kettingrem niet
aanwezig is. Ondanks normaal gebruik en normaal
onderhoud kan de reactietijd van de rem toenemen. Hieronder
sommen we de oorzaken op die de ingreep van de rem ter
bescherming van de operator kunnen beïnvloeden.

5.

3. Onvoldoende onderhoud verlengt de reactietijd van de
rem en maakt hem dus minder doeltreffend.

4. Vet, olie en vuil tussen de onderdelen van het
mechanisme kunnen de reactietijd van de rem
vergroten.

5. Slijtage en spanning van de veer die de rem activeert
en de slijtage van de koppelingsrommel, de rem en de
gewrichtspunten kunnen de remtijd vergroten.

6. De rem kan niet langer functioneren als de
handbescherming en de hendel beschadigd zijn.

VERWONDINGEN

De te grote belasting van spieren, pezen en de vingers
kunnen gevoelloosheid, verdikkingen, tintelingen en
pijnscheuten in de genoemde lichaamsdelen veroorzaken.
Neem de volgende instructies in acht om verwondingen
wegens stress te voorkomen.
1. Houd de polsen nooit teveel gebogen of onder spanning

en houd ze zoveel mogelijk recht. Gebruik de hele hand
en niet alleen de duim en wijsvinger om de machine
vast te houden.

2. Onderbreek de werkzaamheden regelmatig zodat u de
belasting beperkt en de handen laat rusten.

3. Beperk de snelheid en de kracht waarmee u
herhaaldelijke bewegingen verricht.

4. Versterk de spieren van de hand en de arm.
5. Ga naar een dokter als u tintelingen, gevoelloosheid of

pijn aan de vingers, handen, polsen en armen opmerkt.

TRILLINGEN EN KOU

De blootstelling aan trillingen en kou kan tintelingen en
ontstekingen gevolgd door kleurverlies en gevoelloosheid
van de vingers veroorzaken. De kettingzaag is om deze
reden uitgerust met trillingsdempende systemen die de
intensiteit beperken van de trillingen die aan de handgrepen
worden doorgegeven.
We raden u ten zeerste aan om de volgende
voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde deze problemen
te voorkomen.

LET OP!

TERUGSLAG KAN ZICH VOORDOEN ALS DE
PUNT VAN HET ZWAARD MET  EEN VOORWERP
IN AANRAKING  KOMT

1. De kettingzaag bevindt zich te dicht bij de operator. De
reactietijd in het geval van een terugslag kan ook in het
geval van een goed onderhouden rem te kort zijn. De
rem kan dus niet op tijd ingrijpen.

2. De operator houdt zijn hand niet tegen de
handbescherming. De rem wordt niet geactiveerd.
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6.

7.

1. Houd het hoofd, de nek, de voeten en de enkels en de
handen en polsen bedekt.

2. Zorg ervoor dat uw bloed goed blijft circuleren en beweeg
regelmatig de armen. Rook niet.

3. Beperk het aantal uur dat u de kettingzaag gebruikt.
Deel de dag op dusdanige wijze in dat u het gebruik
van de kettingzaag met andere werkzaamheden
afwisselt.

4. Neem contact op met uw arts als u merkt dat uw vingers
onprettig aanvoelen, rood kleuren of dik worden en
vervolgens kleur en de gevoeligheid verliezen. Voorkom
dat u zich verder aan kou en trillingen blootstelt.

ZAGEN

1. Gebruik de kettingzaag niet voor het zagen van bomen
als u hier geen ervaring in heeft.

2. Houd uw lichaam op afstand van de ketting als de
kettingzaag functioneert.

3. Let goed op als u struiken snoeit aangezien buigzame
takken de ketting kunnen blokkeren, naar u kunnen
terugbuigen of u uit evenwicht brengen.

4. Zorg ervoor dat een tak onder spanning tijdens het zagen
niet terugschiet en tegen u aanslaat. Pas er tevens
voor op dat de kettingzaag niet op u terecht komt als
de spanning in de houtfibers afneemt.

5. Zagen op een trap is erg gevaarlijk aangezien de trap
onder u kan wegglijden. De controle over de kettingzaag
is tevens beperkt.

6. Uitsluitend professioneel personeel mag alleen werken.
7. Schakel de motor uit alvorens u de machine op de grond

legt.

ERVARING MET HOUT

1. Zorg voor adequate werkomstandigheden als u de
kettingzaag veilig wil gebruiken. De operator moet zijn
gezonde verstand gebruiken en kennis hebben van de
systemen die altijd tijdens het zagen moeten worden
toegepast.

2. Laat niemand de kettingzaag gebruiken, tenzij de
persoon deze handleiding gelezen en begrepen heeft.

3. Laat de kettingzaag nooit door kinderen aanraken.
4. Gebruik de kettingzaag uitsluitend voor het zagen van

hout of houten voorwerpen. Gebruik de kettingzaag niet
voor het zagen van metaal, metaalplaten, plastic of
andere materialen.

5. Ga voor de stammen of takken op de stammen staan
aangezien ze tijdens het zagen kunnen gaan rollen.

6. Houd uw beide benen op de grond. Werk nooit hangend.

6. HET ZWAARD EN DE KETTING  MONTEREN

Op het moment van de levering zijn het zwaard en de
ketting van de machine gescheiden. Installeer het zwaard
en de ketting als volgt.
1. Draai de moer (1) los en verwijder met de kettingspanner

(5) de spanning van de ketting, afb.3
2. Verwijder de moer (1) en de bekleding van de koppeling

(2), afb.1
3. Monteer het zwaard en laat hem tot de koppeling naar

achteren schuiven om de ketting eenvoudiger te kunnen
installeren afb.1

4. Installeer de ketting op de aangegeven wijze (verzeker
u ervan dat de snijtanden in de juiste richting geplaatst
zijn) afb.2

LET OP!

SCHAKEL WEGENS VEILIGHEIDSREDENEN
DE MOTOR ALTIJD UIT  ALVORENS U DE
BESCHREVEN HANDELINGEN VERRICHT

5. Verwijder de bekleding van de koppeling en draai de
moer met de hand aan. Controleer of de kettingspanner
correct in de opening van het zwaard (4) aangebracht
is afb.1.

6. Houd de punt van het zwaard naar boven gericht en
draai de kettingspanner (5) rechtsom aan tot de ketting
perfect op het zwaard aansluit afb.3

7. Houd de punt van het zwaard naar boven en draai de
moer (1) aan afb.4

8. Laat de ketting met de hand over het zwaard lopen.
Draai de kettingspanner een beetje los als de ketting
in bepaalde punten niet beweegt.

9. Start de motor en laat hem op een laag toerental lopen.
Schakel de motor uit en stel, indien noodzakelijk, de
kettingspanning opnieuw af.

N.B.
- De afstellingen moeten bij koude machine

worden uitgevoerd.
- Draag altijd handschoenen als u werkzaamheden

aan de ketting verricht.
- Maak geen gebruik van de kettingzaag als de

ketting onvoldoende opgespannen is.
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7. BRANDSTOF EN KETTINGOLIE

De brandstof is een mengsel van groene benzine en olie
voor 2-taktmotoren. Maak, indien mogelijk, gebruik van
ACTIVE olie voor luchtgekoelde 2-taktmotoren met een
octaangehalte van 95.

Mengverhouding ISO-L-EGD Standaard (ISO/CD
13738), JASO FC en ACTIVE MIX 2T 100%

SYNTHETISCH (artikelnr. 20550) => 50:1 (2%)

1. Meng de olie en benzine nooit direct in de
brandstoftank.

2. Voorkom dat u benzine of olie morst. Veeg gemorste
brandstof altijd weg.

3. Behandel de benzine voorzichtig. Benzine is zeer
ontvlambaar.

4. Bewaar benzine altijd in een speciale houder.

N.B.
Draai de dop altijd langzaamaan los als u de
benzinetank opent en wacht tot de druk
gecompenseerd is. V erwijder vervolgens de dop.

SMEERMIDDEL VOOR DE KETTING

Een adequate smering van de ketting tijdens de functionering
beperkt de wrijving tussen het zwaard en de ketting tot een
minimum en garandeert een langere levensduur. Maak
uitsluitend gebruik van speciale hoogwaardige kettingolie,
het liefst van ACTIVE. Maak geen gebruik van afgedankte of
geregenereerde olie om problemen aan de oliepomp en
ecologische problemen te voorkomen.

Viscositeit:
SAE 30.... 's zomers
SAE 10.... 's winters of boom met veel hars

1.

3.

2.

4.

12

4

5 1 1

8. DE MOTOR GEBRUIKEN

1.

3.

2.

4.

D

E

1
3

2
A

B
4

6
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DE KOUDE MOTOR STARTEN

1. Vul de brandstofstank (D) met "mengsel" en vul de
olietank (E) met kettingolie afb.1

2. Duw de handbescherming naar voren (kettingrem
geactiveerd) (1) afb.1

3. Verplaats de bedieningshendel (2) (starterhendel /
startschakelaar) naar voren in de stand voor koude start
"starter" (A).

4. Druk de bol (6) 5 à 6 maal in afb.4

N.B.
Trek de st artkabel nooit helemaal uit. Laat de
startkabel nooit wegschieten om de beschadiging
van de bekleding van de kettingzaag te voorkomen.

5. Afb.1. Blokkeer de kettingzaag. Leg de machine op een
vlakke en vrije ondergrond om de motor te starten. Houd
de voorste handgreep stevig met de linkerhand vast en
zet uw rechterknie tegen het einddeel van de achterste
handgreep. Trek met uw rechterhand aan de startkabel
(3) afb.1.

6. Verzeker u ervan dat de ketting en het zwaard niets
aanraakt als u de kettingzaag opstart.

7. Trek aan de startkabel (3) en plaats de hendel (2) in de
warme startpositie "functionering" (B) als de motor
aanslaat.

8. Trek aan de startkabel (3) tot de motor aanslaat.
9. Druk de gashendel (4) in om de gashendel te

ontgrendelen en de motor op een minimum toerental te
laten draaien.

LET OP!

DE GASHENDEL BLIJFT  EEN BEETJE OPEN STAAN
ALS U DE BEDIENINGSHENDEL IN DE KOUDE STAND
EN VERVOLGENS IN DE WARME STAND GEPLAATST
HEEFT. DE KETTING  BEGINT TE DRAAIEN ALS DE
MOT OR OP DEZE WIJZE WORDT OPGESTART.
START DE MOTOR NOOIT OP VOORDAT U DE
KETTINGREM GEACTIVEERD HEEFT .

N.B.
De koppeling koppelt aan en de ketting begint te
draaien als u de gasknop indrukt terwijl de motor
gestart wordt.
Houd de gasknop een minimum ingedrukt als de
motor gestart is.

- Druk de gasknop (4) afb.3 in zodat de pal
ontgrendeld wordt en trek onmiddellijk de voorste
handbescherming (1) naar u toe (de kettingrem
wordt ontgrendeld) als de motor gestart is.

- Laat de snelheid van de motor nooit toenemen
als de kettingrem geactiveerd is.

- Gebruik de kettingrem in noodgevallen.
Gebruik de kettingrem uitsluitend als dit strikt
noodzakelijk is.

De ketting begint te draaien zodra de motor gestart
wordt als u de gashendel gebruikt.
Gebruik de gashendel nooit voor het zagen.
Gebruik hem uitsluitend om de motor te starten.

GESTARTE MOTOR

1. Laat de motor een aantal minuten op een minimum
toerental lopen als de motor gestart is.

2. Druk gelijkmatig de gasknop (4) in om het toerental toe
te laten nemen.

3. De ketting begint te draaien als de motor een toerental
van ongeveer 4.000 rpm bereikt.

4. Laat de motor nooit hoge toeren maken als dit niet nodig
is.

5. Verzeker u ervan dat de ketting tot stilstand komt zodra
u de gasknop loslaat.

DE MOTOR UITSCHAKELEN

1. Laat de gasknop (4) los en laat de motor een minimum
aantal toeren maken.

2. Verplaatst de bedieningshendel (2) op de stand "stop".

N.B.
Plaats de bedieningshendel op de stand "koude start"
als de motor niet uitschakelt.
Controleer en eventueel repareer de startknop
alvorens u de motor weer start.

KETTINGSPANNING

1. Controleer de kettingspanning regelmatig tijdens de
werkzaamheden en stel de spanning, indien nodig, af.

2. Span de ketting zoveel mogelijk op. De ketting moet
echter nog wel met de hand over het zwaard verplaatst
kunnen worden.

DE WARME MOTOR STARTEN

1. Duw de handbescherming naar voren (kettingrem
geactiveerd) (1) afb.1.

2. Verplaats de bedieningshendel (2) in de stand voor
warme opstart (B) afb.2.

3. Blokkeer de kettingzaag.
4. Trek aan de startkabel (3).
5. Gebruik de starter (A) als dit nodig is. Druk de gasknop

een beetje in als de motor begint aan te slaan om de
hendel en de starter (A) te ontgrendelen. De motor is
lichtelijk versneld (gesloten) als de bedieningshendel
op de stand voor de koude opstart en vervolgens weer
voor de warme opstart wordt geplaatst.

LET OP!

CONTROLEER OF DE MOTOR
UITGESCHAKELD IS ALVORENS U DE
KETTINGSPANNING CONTROLEERT.
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DE KETTINGSMERING TESTEN

Leg de ketting op een droge ondergrond en open de
gashendel 30 seconden lang op halve snelheid. Op het
droge oppervlak moet een dunne laag olie worden
aangebracht.

KETTINGREM

1. Leg de kettingzaag op de grond.
2. Houd de handgreep met beide handen vast en start

geef met de gasknop vol gas aan de motor.
3. Activeer de kettingrem door uw linkerpols tegen de

voorste handbescherming aan te draaien terwijl u het
voorste handvat vasthoud. De ketting komt onmiddellijk
tot stilstand.

4. Laat de gasknop los.

De kettingrem is ontgrendeld als de voorste
handbescherming helemaal naar de operator getrokken
is.

N.B.
Laat de kettingzaag door een ACTIVE verkoper
repareren als de ketting niet onmiddellijk tot stilstand
komt.

A.

B.

1.

2.

AUTOMATISCHE KETTINGREM

De automatische kettingrem is op dusdanige wijze
ontworpen dat de reactie van het uiteinde van het mes na
een terugslag voldoende is om de kettingrem automatisch
te activeren. De rotatie van de ketting wordt tot stilstand
gebracht.
Voer de volgende procedure uit om te controleren of de
automatische kettingrem functioneert:
1. Schakel de motor van de kettingzaag uit.
2. Pak de zijhandgreep met de linkerhand vast en plaats

uw rechterhand losjes op de bovenste handgreep. Houd
het zwaard op een afstand van ongeveer 40 cm boven
de grond, zie afb.1

3. Verslap de greep van uw linkerhand op de voorste
handgreep en zorg ervoor dat de punt van het zwaard
de houten plank (of een soortgelijk product) aanraakt.
De machine ontvangt nu een slag. Houd tegelijkertijd
de bovenste handgreep losjes vast. Pak de handgreep
het liefst achteraan beet.

4. De slag wordt aan de inertie van de rem doorgegeven
en activeert de kettingrem.

- Train u door tijdens het omzagen van een kleine
boom de hendel vooruit te duwen.

- Controleer elke keer voordat u met de
werkzaamheden aanvangt of de rem goed
functioneert.

- De functionering van de rem wordt negatief
beïnvloedt als de kettingrem door houtsplinters
geblokkeerd wordt. Houd de rem dus altijd schoon.

- Laat de snelheid van de motor nooit toenemen
als de kettingrem geactiveerd is.

- Gebruik de rem uitsluitend in noodgevallen.
Gebruik de kettingrem uitsluitend als dit strikt
noodzakelijk is.

- Houd de kettingrem geactiveerd als u de
gashendel tijdens het starten gebruikt. Ontgrendel
de rem zodat de motor gestart is.

DE TERUGSLAG VAN HET ZWAARD IS
HEEL GEVAARLIJK ALS DE PUNT ERVAN
MET HOUT OF EEN ANDER VOORWERP
IN AANRAKING  KOMT.
DE KETTINGREM BEPERKT DE
MOGELIJKHEID VOOR VERWONDINGEN
WEGENS EEN TERUGSLAG. CONTROLEER
ALTIJD VOOR HET GEBRUIK OF DE
KETTINGREM CORRECT  FUNCTIONEERT.

LET OP!
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9. INSTRUCTIES VOOR HET ZAGEN

Houd de kettingzaag aan uw rechterzijde. Houd uw
linkerhand op de zijhandgreep en de rechterhand op de
bovenste handgreep zodat u met de wijsvinger van uw
rechterhand de gasknop kunt bedienen. Zaag dunne
stammen en takken alvorens u probeert een boom om te
zagen.
Raak bekend met de bedieningen en de reacties van de
kettingzaag.
Start de motor en controleer of de motor goed functioneert.
Druk de gasknop helemaal in en begin te zagen. Het zagen
moet redelijk eenvoudig verlopen als de ketting scherp is.
U hoeft dus niet hard op de kettingzaag te drukken om
ervoor te zorgen dat hij zaagt.
Een te grote druk zorgt ervoor dat de motor afremt en dus
verloopt het zagen een stuk moeizamer.
Bepaalde stoffen kunnen de bekleding van uw kettingzaag
beschadigen.
(Bijvoorbeeld palmzuur, meststoffen, enz.). Verwijder het
zaagsel dat zich rond de koppeling en het zwaard
opgehoopt heeft en spoel de onderdelen met water af om
de beschadiging van de bekleding te voorkomen.

LET OP!

RAAK TIJDENS DE FUNCTIONERING  VAN DE
MOTOR MET HET UITEINDE VAN HET ZWAARD
NIETS AAN OM TERUGSLAG TE VOORKOMEN.

Breng, voor het omzagen van bomen met een doorsnede
van minstens tweemaal de lengte van het zwaard, aan
een zijde van de stam een markering aan en maak een
schuine snede. Steek de naald in de stam aan de andere
zijde ervan en breng met de kettingzaag een snede aan
tot u een houten "scharnier" gevormd heeft. Verwijder
vervolgens het zwaard voor een tweede snede. Steek het
zwaard in de eerste snede. Pas goed op voor terugslagen.

TAKKEN SNOEIEN

Het snoeien van takken van een omgezaagde boom is
gelijk aan het in stukken snijden van een stam.
1. Snoei de takken nooit door op de boom te gaan staan.
2. Zorg ervoor dat de punt van het zwaard de andere takken

niet aanraakt.
3. Maak altijd gebruik van de beide handen.
4. Zaag nooit met de kettingzaag boven uw hoofd of het

zwaard in een verticale stand.
5. In het geval van een terugslag kunt u de controle over

de kettingzaag verliezen en verwondingen veroorzaken.

EEN BOOM OMZAGEN

Een omgezaagde boom kan ernstige schade verrichten
als hij ergens mee in aanraking komt. Het is echter
mogelijk om de boom in de gewenste richting te laten
vallen. Bepaal dus eerst de valrichting!
1. Verwijder alle voorwerpen uit de zone rondom de boom.

U moet vrijuit kunnen werken zonder dat u obstakels
aanraakt.

2. Kies vervolgens een "vluchtroute" (A). Verwijder u met
een hoek van 45° uit de valrichting van de boom (B)
vandaan zodra de boom begint te bewegen om de
terugslag van de stam te vermijden.

3. Begin te zagen aan de zijde van de richting waarin de
boom moet vallen. Breng tot 1/3 van de doorsnede van
de boom met de tanden een markering aan. De stand
van deze markering is belangrijk omdat de boom in
deze richting zal vallen.

4. Aan de andere kant van stam voert u de snede voor het
omzagen van de boom uit. Steek de naald 2,5 tot 5 cm
boven het onderste deel van de markering in de stam
en voer de snede uit. Onderbreek de snede op ongeveer
1/10 van het meest centrale deel van de markering. U
heeft nu een houten "scharnier" gevormd. Zaag nooit
door tot aan de markering. De houten scharnier tussen
de markering en de horizontale snede begeleidt de
boom tijdens het vallen in de juiste richting.

5. Schakel de motor uit als de boom begint te vallen, leg
de kettingzaag op de grond en neem de vluchtroute
om afstand van de boom te nemen.

LET OP!

SNOEIEN IN DE NABIJHEID VAN ELEKTRISCHE
KABELS KAN ELEKTROCUTIE
VEROORZAKEN. ONTHOUD DA T U DE
MOTOR UITSCHAKEL T ALVORENS U IN
DERGELIJKE ZONES DE MACHINE
GEBRUIKEN MOET .

N.B.
Zaag nooit boven uw hoofd.
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DE STAM IN KLEINE STUKKEN ZAGEN

Hieronder volgt de procedure voor het in stukken zagen
van een boomstam.
1. Houd de handgrepen met beide handen vast.
2. Ondersteun de stammen als dit nodig is.
3. Ga altijd boven de stam staan als u op een helling of

een heuvel zaagt.

SPANNING EN COMPRESSIE IN HOUT

Het hout op de grond zal over de gehele lengte afhankelijk
van het punt met de grootste ondersteuning onderworpen
zijn aan een spanning en compressie. Als het hout aan
de uiteinden ondersteund wordt bevindt de compressie
zich aan de bovenkant. De spanning zich in dit geval aan
de onderkant.
Breng, om tussen deze twee steunpunten te zagen, een
eerste verticale snede aan tot ongeveer 1/3 van de
doorsnede van de stam.
De tweede snede moet naar boven gericht zijn en moet
de eerste snede bereiken.
Als het hout slechts aan een uiteinde ondersteund wordt,
brengt u een eerste snede naar boven aan tot ongeveer 1/
3 van de doorsnede van de stam.
De tweede snede moet naar beneden gericht zijn en moet
de eerste snede bereiken.

1.

2.

N.B.
Het hout zal het zwaard en de ketting vastklemmen
als u de effecten van de spanning en de compressie
niet goed berekend heeft en als u aan de verkeerde
zijde zaagt.
De koppeling zal doorbranden als u de motor laat
lopen terwijl de ketting in het hout vastzit.
Voer geen druk uit om de ketting te verwijderen als
u de kettingzaag niet uit de stam kunt verwijderen.
Schakel de kettingzaag uit en steek een wig in de
snede.
Forceer de machine nooit als ze vastzit en duw het
zwaard nooit verder in de snede. Een ongeslepen
ketting is niet veilig en zal de snijmiddelen
overmatig doen verslijten. De ketting is verkeerd
geslepen als de zaagsel in plaats van splinters
geproduceerd worden.

Raak de warme delen van de bekleding van de
cilinder en de uitlaat niet aan als u de kettingzaag
gebruikt heeft.

LET OP!

GEBRUIK DE GASHENDEL NOOIT VOOR
HET ZAGEN.

LET OP

DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
DIE NIET IN DEZE HANDLEIDING
BESCHREVEN WORDEN, MOETEN DOOR
EEN ERVAREN EN GESPECIALISEERD
TECHNICUS WORDEN UITGEVOERD.

10. ONDERHOUD

CARBURATOR

Volgens de nieuwe normen moet de carburatie door een
erkend servicecentrum worden afgesteld.

N.B.
Het minimum toerental moet op dergelijke wijze
afgesteld zijn dat de ketting niet draait als u de motor
start.
Laat met behulp van de schroef (1) afb.1 het toerental
afnemen als de ketting draait.
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LUCHTFILTER afb.2

Contoleer het luchtfilter altijd voordat u met de
werkzaamheden aanvangt.
1. Draai de vergrendelknop (1) van de filterdeksel (2)

linksom en verwijder de deksel en het luchtfilter (3).
2. Borstel het filter, verwijder de stof met perslucht, spoel

het filter met een onbrandbaar oplosmiddel als dit nodig
is of vervang het luchtfilter (maak geen gebruik van
metalen borstels).

3. Laat het filter drogen alvorens u hem monteert.
4. Hermonteer het filter en de deksel.

BRANDSTOFFILTER Afb.1

Voer een regelmatige controle uit.
1. Stof mag de brandstoftank niet binnendringen.

Als het filter verstopt is zal de motor moeizaam starten
of kan er sprake zijn van afwijkende prestaties van de
motor.

2. Verwijder het brandstoffilter met een stukje ijzerdraad
in de vorm van een haakje of een soortgelijk voorwerp.

3. Vervang het filter als het vuil is.
4. Spoel de binnenkant van de brandstoftank met benzi-

ne als deze vuil is.

1.

2.

1.

OLIEFILTER afb.2

Voer een regelmatige controle uit.
1. Stof mag de olietank niet binnendringen. De smering

wordt negatief beïnvloed als het oliefilter verstopt is.
2. Verwijder het oliefilter door de vulopening met stukje

ijzerdraad in de vorm van een haak of een soortgelijk
voorwerp.

3. Reinig het filter met benzine of vervang het als het vuil
is.

4. Spoel de binnenkant van de olietank met benzine als
deze vuil is.

1

2

1

3

2.

ZWAARD afb. 3 - 4

1. Reinig het zwaard voor het gebruik.
2. Reinig de sleuven van het zwaard bijvoorbeeld met een

kleine schroevendraaier.
3. Reinig de oliegaten met draad.
4. Keer het zwaard regelmatig om.
5. Reinig het rondsel, de koppeling en de steunzone van

het zwaard alvorens u het zwaard monteert. Vervang
het rondsel als het versleten is.

N.B.
Wend u tot uw IBEA verkoper als u het zwaard of de
ketting moet vervangen.

3.

LET OP!

BRANDSTOF IS UITERST
ONTVLAMBAAR.
LET GOED OP ALS U DE
BRANDSTOF BEHANDELD.
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RONDSEL

1. Een beschadigd rondsel veroorzaakt schade aan of
bevordert de slijtage van de ketting van de kettingzaag.

2. Vervang het rondsel van de kettingzaag als het 0,5 mm
of meer versleten is.

3. Controleer het rondsel als u een nieuwe ketting
monteert. Vervang het rondsel als het versleten is.

AUTOMATISCHE SMERING

1. In de fabriek wordt het afvoerdebiet van de oliepomp
afgesteld op 7 mL/min bij ongeveer 7.000 rpm.

2. Draai de stelschroef linksom om het debiet van de
pomp te laten toenemen. De schroef komt tot
stilstand als hij de eindslag bereikt. Deze stand komt
overeen met het maximum afvoervolume (13 mL/min
bij 7.000 rpm).

3. Draai de schroef nooit verder dan het minimum of
maximum limiet voor het afstellen van het debiet.

4.

BOUGIE

1. Voer een regelmatige controle uit.
2. De standaard afstand tussen de elektroden is 0,5 - 0,6

mm.
3. Wijzig de afstand tussen de elektroden als deze groter

of kleiner is dan de standaard waarde.
4. Aanhaalmoment 15 tot 17 Nm (150 tot 170 kgfcm).

INSCHAKELING

1. De kettingzaag is uitgerust met een magneet met een
digitale ontsteking, een variabele voorloop en
toerenbegrenzer.

2. Controleer of alle draadverbindingen veilig zijn (goed
aangedraaid).

5.

6.

7.

8.

RIBBEN CILINDER

1. Voer een regelmatige controle uit.
2. De motor wordt slecht gekoeld als de ribben vuil zijn.
3. Verwijder het vuil en de stof tussen de ribben zodat

de koellucht er gemakkelijk doorheen kan stromen.

KETTING

1. Maak nooit gebruik van de kettingzaag als de ketting
versleten of beschadigd is. Controleer de staat van
de ketting als u tijdens het zagen teveel druk moet
uitvoeren of als stof in plaats snippers geproduceerd
wordt.

2. Zorg er tijdens het slijpen van de ketting voor dat de
hoeken en het profiel van de originele ketting
behouden blijven. Controleer de ketting elke keer dat
u brandstof bijvult. Vervang de ketting als de snede
meer dan 4 mm afgesleten is.

3. Maak voor het slijpen gebruik van een vijlhouder, een
vijl en een mal.

4. Met een vijlhouder en een ronde vijl van 4,0 mm
behaalt u optimale resultaten.

5. Raadpleeg uw IBEA Verkoper voor informatie over de
juiste soort vijlen.
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6. Blokkeer de ketting - duw de handbescherming naar
voren. Trek de handbescherming naar de handgreep
toe om de ketting te laten draaien.

7. De ketting bevat sneden rechts en links. Slijp altijd
naar buiten.

8. Houd de vijlhouder parallel aan de lijn van de ketting en
slijp de snede tot de beschadigde zone (boven- en
zijkant) verwijderd is.

9. Houd de vijl horizontaal.
10.Slijp eerst de meest beschadigde snede en slijp

vervolgens alle andere sneden tot dezelfde lengte.
11.De dieptebegrenzer bepaalt de dikte van de

geproduceerde houtresten en moet tijdens de
levensduur van de ketting behouden worden.

12.De hoogte van de dieptebegrenzer wijzigt als de snede
verslijt (de lengte neemt af). De hoogte moet dus beperkt
worden.

13.Gebruik de mal voor de diepte en vijl het deel van de
dieptebegrenzer dat uitsteekt.

14.Rond nu de voorkant van de dieptebegrenzer af.

N.B.
De volgende factoren doen het gevaar voor terugslag
aanzienlijk toenemen.
- Te grote bovenhoek
- De kleine zijhoek
- Te kleine doorsnede vijl
- Te grote dieptebegrenzer

15.De aandrijfschakels verwijderen het zaagsel uit de sleuf
van het zwaard. Zorg er dus voor dat het onderste
uiteinde van de aandrijfschakels altijd geslepen is.

16.Leg de ketting in de olie als hem geslepen heeft en
verwijder al het slijpsel alvorens u de ketting gebruikt.

17.Breng olie op de ketting aan als hij geslepen is. Laat
de ketting langzaamaan draaien om het slijpsel te
verwijderen alvorens u de kettingzaag opnieuw gebruikt.

18.De ketting en het zwaard zullen eerder beschadigd raken
als de kettingzaag met slijpsel in de sleuf gebruikt wordt.

19.Reinig de ketting van de kettingzaag met kerosine en
dompel hem in de olie onder als de ketting met hars
bevuild geraakt is.

Correct geslepen sneden:
A) hoek bovenkant 30°
B) hoek zijkant 80°
C) zaaghoek meer dan 60°
D) diepte ijking 0,64 mm

De beschreven hoeken gelden voor OREGON 91VG en
CARLTON N1C-BL kettingen.
Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht voor het
slijpen van andere kettingen.

LET OP

SCHAKEL DE MOTOR UIT ALVORENS
U DE KETTING  SLIJPT.
DRAAG ALTIJD HANDSCHOENEN ALS
U WERKZAAMHEDEN AAN DE KETTING
VERRICHT.

1/4” 3/8 LP

60° 60°

85° 85°

KETTING - SLIJPEN EN ONDERHOUD
LEGENDA
A - Slijphoek
B - Verticale zaaghoek
C - 0,25"
D - Aanslaghoek
E - Hoekindex
F - Diam. 4.0 mm 5/32"

11. OPSLAG

Sla de kettingzaag nooit meer dan 60 dagen op zonder
dat u het preventieve onderhoud eraan heeft uitgevoerd.
Neem de volgende aanwijzingen in acht.
1. Sla de kettingzaag op in een droge en stofvrije ruimte

buiten het bereik van kinderen en onhandige personen.
2. Zet de startschakelaar op de STOP stand.
3. Verwijder het vet, de olie, het vuil en de resten die zich

aan de buitenkant van de machine hebben opgehoopt.
4. Smeer de kettingzaag regelmatig en voer de vereiste

onderhoudswerkzaamheden uit.
5. Draai alle schroeven en moeren aan.
6. Leeg de brandstoftank en trek meerdere keren aan de

startkabel om de brandstof uit de carburator te
verwijderen.



NLNEDERLANDS

115

7. Bewaar de brandstof nooit langer dan 60 dagen in spe-
ciale houders.

8. Verwijder de bougie en giet door de bougieopening 1/2
eetlepel olie voor tweetaktmotoren in de cilinder. Trek
2 à 3 maal aan de startkabel om de olie over de hele
motor te verdelen. Bestudeer door de bougieopening
de stand van de zuiger. Trek langzaam aan de startkabel
tot de zuiger het bovenste deel van zijn slag bereikt
heeft en laat hem in die stand staan).

9. Monteer de bougie (sluit de kabel niet aan).

LET OP

SLA DE KETTINGZAAG NOOIT OP IN
EEN RUIMTE WAAR DE
BRANDSTOFDAMPEN ZICH KUNNEN
OPHOPEN, MET OPEN VUUR IN
AANRAKING KOMEN EN
ONTBRANDEN.

10.Bedek de ketting en het zwaard met beveiliging alvorens
u de machine opbergt.

12. GARANTIEBEWIJS

Deze machine is ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de modernste productietechnieken. De
Fabrikant garandeert zijn producten voor een periode van 24 maanden, tenzij door de wetgeving anders
wordt bepaald, met ingang op de aankoopdatum met uitzondering van producten voor professioneel gebruik.
Deze producten worden voor een periode van 12 maanden met ingang op de aankoopdatum gegarandeerd.

GARANTIEVOORWAARDEN

1) De garantie treedt in werking op de aankoopdatum. De Fabrikant vervangt gratis onderdelen die defecten
in het materiaal, de bewerking en de productie vertonen. De garantie dekt echter niet de vervanging van de
machine.
2) Het technische personeel voert de noodzakelijke handelingen uit binnen de tijdslimieten die wegens
organisatorische redenen mogelijk zijn en in ieder geval zo snel mogelijk. Eventuele vertragingen vormen
geen reden voor het aanvragen van schadevergoeding of verlenging van de garantieperiode.
3) Voor het aanvragen van assistentie tijdens de garantieperiode moet u aan het erkende personeel het
ingevulde garantiebewijs met de stempel van de verkoper samen met de factuur voor de aankoop of kassabon
of elk ander aankoopbewijs met de aankoopdatum overhandigen.
4) De garantie vervalt in het geval van:
- duidelijk gebrek aan onderhoud
- onjuist gebruik of onklaar maken van het product
- gebruik van ongeschikte smeermiddelen of brandstoffen
- gebruik van niet originele reserveonderdelen of accessoires.
- werkzaamheden uitgevoerd door onbevoegd personeel
5) De Fabrikant biedt geen garantie over de onderdelen die wegens normaal gebruik aan slijtage onderworpen
zijn: snijmiddelen, pakkingen, bougie, startkabel, snij- of koppelbeveiligingen, filters, enz.
6) Eventuele schade die tijdens het transport veroorzaakt wordt moet onmiddellijk aan de transporteur
gemeld worden op straffe van het verlies van het recht op garantie.
7) Defecten of breuken tijdens de garantieperiode of onmiddellijk erna verlenen de cliënt niet het recht om
betalingen op te schorten of om korting aan te vragen.
8) De fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan personen of
voorwerpen door defecten aan de machine of door de geforceerde langdurige onderbreking tijdens het
gebruik ervan.

S.N. nr.:

DATUM:  ................. AANGEKOCHT DOOR DHR.:

VERKOPER:
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IBEA s.r.l.  Via Milano, 15/17 - 21049 T radate (VA)
Tel. 0331-853611     Fax 0331-853676     email: ibea@ibea.it

www.ibea.it


