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General Power Tool Safety Warnings 
 WARNING： Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and 

instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.  

Save all warnings and instructions for future reference. 
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or 
battery-operated (cordless) power tool. 

1) Work area safety
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or
fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges
and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or
grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current
device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious
personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment

such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites
accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a
key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better
control of the power tool in unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.
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4)  Power tool use and care  

a)  Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct 
power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.  
b)  Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that 
cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. 
c)  Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool 
before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such 
preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally. 
d)  Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar 
with the power tool or these instructions to operate the power tool. 

Power tools are dangerous in the hands of untrained users. 
e)  Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of 
parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have 
the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained 
power tools. 
f)  Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting 

edges are less likely to bind and are easier to control. 
g)  Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these 
instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into 
account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for 
operations different from those intended could result in a hazardous situation. 

 
5)  Battery tool use and care 

a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable 
for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack. 
b) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery 
packs may create a risk of injury and fire. 
c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, 
coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one 
terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire. 
d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact 
accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. 
Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. 

 
6)  Service 

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical 
replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. 

 
Chain saw safety warnings 
1. Keep all parts of the body away from the saw chain when the chain saw is operating. Before 
you start the chain saw, make sure the saw chain is not contacting anything. A moment of 
inattention while operating chain saws may cause entanglement of your clothing or body with the 
saw chain. 
2. Always hold the chain saw with your right hand on the rear handle and your left hand on the 
front handle. Holding the chain saw with a reversed hand configuration increases the risk of 
personal injury and should never be done. 
3. Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the saw chain may contact 
hidden wiring. Saw chains contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power 
tool “live” and could give the operator an electric shock. 
4. Wear safety glasses and hearing protection. Further protective equipment for head, hands, 
legs and feet is recommended. Adequate protective clothing will reduce personal injury by flying 
debris or accidental contact with the saw chain. 
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5. Do not operate a chain saw in a tree. Operation of a chain saw while up in a tree may result in 
personal injury. 
6. Always keep proper footing and operate the chain saw only when standing on fixed, secure 
and level surface. Slippery or unstable surfaces such as ladders may cause a loss of balance or 
control of the chain saw. 
7. When cutting a limb that is under tension be alert for spring back. When the tension in the 
wood fibers is released the spring loaded limb may strike the operator and/or throw the chain saw 
out of control. 
8. Use extreme caution when cutting brush and saplings. The slender material may catch the saw 
chain and be whipped toward you or pull you off balance. 
9. Carry the chain saw by the front handle with the chain saw switched off and away from your 
body. When transporting or storing the chain saw always apply the guide bar cover. Proper 
handling of the chain saw will reduce the likelihood of accidental contact with the moving saw 
chain. 
10. Follow instructions for lubricating, chain tensioning and changing accessories. Improperly 
tensioned or lubricated chain may either break or increase the chance for kickback. 
11. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease. Greasy, oily handles are slippery 
causing loss of control. 
12. Cut wood only. Do not use chain saw for purposes not intended. For example: do not use 
chain saw for cutting plastic, masonry or non-wood building materials. Use of the chain saw for 
operations different than intended could result in a hazardous situation. 
 
Causes and operator prevention of kickback: 
Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood 
closes in and pinches the saw chain in the cut. 
Tip contact in some cases may cause a sudden reverse reaction, kicking the guide bar up and 
back towards the operator. 
Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back 
towards the operator. 
Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious 
personal injury. Do not rely exclusively upon the safety devices built into your saw. As a chain 
saw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury. 
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can 
be avoided by taking proper precautions as given below: 
-Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encircling the chain saw handles, with both hands 
on the saw and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Kickback forces 
can be controlled by the operator, if proper precautions are taken. Do not let go of the chain saw. 
-Do not overreach and do not cut above shoulder height. This helps prevent unintended tip 
contact and enables better control of the chain saw in unexpected situations. 
-Only use replacement bars and chains specified by the manufacturer. Incorrect replacement 
bars and chains may cause chain breakage and/or kickback. 
-Follow the manufacturer’s sharpening and maintenance instructions for the saw chain. 
Decreasing the depth gauge height can lead to increased kickback. 
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Felling a tree 
When bucking and felling operations are being performed by two or more persons at the same 
time, the felling operations should be separated from the bucking operation by a distance of at 
least twice the height of the tree being felled. Trees should not be felled in a manner that would 
endanger any person, strike any utility line or cause any property damage. If the tree does make 
contact with any utility line, the company should be notified immediately. 
The chain saw operator should keep on the uphill side of the terrain as the tree is likely to roll or 
slide downhill after it is felled. 
An escape path should be planned and cleared as necessary before cuts are started. The escape 
path should extend back and diagonally to the rear of the expected line of fall as illustrated in 
Figure 3. 
Before felling is started, consider the natural lean of the tree, the location of larger branches and 
the wind direction to judge which way the tree will fall. 
Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples and wire from the tree. 

Figure 3  
Figure 4 

Notching Undercut – Make the notch 1/3 the diameter of the tree, perpendicular to the direction of 
fall as illustrated in Figure 4. Make the lower horizontal notching cut first. This will help to avoid 
pinching of either the saw chain or the guide bar when the second notch is being made. 
Felling Back Cut – Make the felling back cut at least 2 inches (50.8 mm) higher than 
the horizontal notching cut as illustrated in Figure 4. Keep the felling back cut parallel to the 
horizontal notching cut. Make the felling back cut so enough wood is left to act as a hinge. The 
hinge wood keeps the tree from twisting and falling in the wrong direction. Do not cut through the 
hinge. As the felling cut gets close to the hinge the tree should begin to fall. If there is any chance 
that the tree may not fall in the desired direction or it may rock back and bind the saw chain, stop 
cutting before the felling back cut is complete and use wedges of wood, plastic or aluminum to 
open the cut and drop the tree along the desired line of fall. 
When the tree begins to fall remove the chain saw from the cut, stop the motor, put the chain saw 
down, then use the retreat path planned. Be alert for overhead limbs falling and watch your 
footing. 
Limbing a Tree – Limbing is removing the branches from a fallen tree. When limbing, leave larger 
lower limbs to support the log off the ground. Remove the small limbs in one cut as illustrated in 
Figure 5. Branches under tension should be cut from the bottom up to avoid binding the chain 
saw.  
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Figure 5 
Bucking a Log – Bucking is cutting a log into lengths. It is important to make sure your footing is 
firm and your weight is evenly distributed on both feet. When possible, the log should be raised 
and supported by the use of limbs, logs or chocks. Follow the simple directions for easy cutting. 
When the log is supported along its entire length as illustrated in Figure 6, it is cut from the top 
(over buck). 
When the log is supported on one end, as illustrated in Figure 7, cut 1/3 the diameter from the 
underside (under buck). Then make the finished cut by over bucking to meet the first cut. When 
the log is supported on both ends, as illustrated in Figure 8, cut 1/3 of that diameter from the top 
over buck. Then make the finished cut by under bucking the lower 2/3 to meet the first cut. When 
bucking on a slope always stand on the uphill side of the log, as illustrated in Figure 9. When 
“cutting through”, to maintain complete control release the cutting pressure near the end of the 
cut without relaxing your grip on the chain saw handles. Don’t let the chain contact the ground. 
After completing the cut, wait for the saw chain to stop before you move the chain saw. Always 
stop the motor before moving from tree to tree. 

 Figure 6 

  Figure 7 
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   Figure 8 

Figure 9 
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TECHNICAL DATA 
 

Model WEP8181CS 

Voltage 60Vdc 

Battery pack WEP8302BP 

Guide bar  16’’Bar: AP16-56-507P/ Kangxin; 160SDEA041/Oregon; 
M1431657-1041TL/ Trilink   

Saw chain 16’’ Chain: 3/8.050X56DL/Kangxin; 91PX057/ Oregon; CL14357TL/ 
Trilink 
 

SYMBOLS: 

 

Warning/ Advertencia 

 

 

Read and follow all safety precautions in the owner’s manual 
Failure  
to follow to instruction could result in serious injury to user./ el 
usuario deberá leer el manual de instrucciones 

 

Correct Direction of Cutting-Teeth 

Dirección correcta del diente de corte 

 

Protective goggles/visor, protective helmet & hearing 

protection 

Utilice protección para ojos, oídos y cabeza 

 

Do not expose to rain. 

Ne pas exposer à la pluie. 

 

Contact of the guide bar tip with any object should be avoided  
El contacto de la punta de la barra de guía con cualquier 
objeto debe evitarse. 

 

Tip contact may cause the guide bar to move suddenly upward 
and backwards, which may cause serious injury to user. 
DVERTENCIA! Tenga cuidado con los contragolpes. 
 

 

Do not use one handed when operating the chain saw.  
Nunca opere la sierra con una sola mano 
Always use two hands when operating the chain saw. 

Utilice siempre ambas manos mientras opera la sierra 
mecánica. 
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COMPONENT LIST  

1. Rear handle  2. On/Off switch  

3. Lock-off button  4. LED indicator 

5. hand guard  6. Front handle  

7. Chain bar 8. Chain  

9. Gripping teeth 10. Locking knob/Chain tension ring knob 

11. Cover plate  12. Blade protection cover  

13. Battery pack 14. Charger 
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Specific safety instructions for cordless tools and charger 

WARNING: Always remove the battery from your machine to assemble or disassemble parts, 

making adjustments and sharpening, cleaning or when you do not use your tool. This will reduce the 

risk of unintentional starting of the machine which can cause serious injury. 

- Do recharge the battery of your machine with the charger specified by the manufacturer. A 
charger that is suitable for a certain type of battery can cause a fire when used with another 
type. 

- The battery should not be crushed. If crushed, it should not be heated or incinerated, Do not 
get it short-circuited or disassembled, or immersed in any liquid. 

- Only a specific type of battery can be used with a cordless machine. Use of any other 
battery may cause a fire. 

- When the battery is not in use, keep it away from metal objects such as paper clips, coins, 
keys, screws, nails or other objects that connect the contacts between them. The short-
circuit may cause fire and / or explosion of it, and cause severe burns and injury. 

- Avoid contact with fluid from a leaking battery because of overheating or other factors. If this 
happens, flush the affected area of the body with water, and in case your eyes are affected, 
seek medical attention immediately. 

- Due to the heat generated during charging, the charger should not be used on a 
combustible surface or in a flammable environment. 

- Never block the air slots of the charger. 

- Never disassemble the machine by yourself. An incorrect reassembly can cause a risk of 
electric shock or fire. 

- Unplug the charger when the machine is not in use or when you are cleaning the machine. 

- Use only approved extension cords and in perfect condition. 

- Make sure the ventilation of the place is enough when charging. Poor ventilation of the 
charging can cause a temperature of excessive use, causing malfunction of the charger. 
The higher 40 ° C should be avoided. 

- The charger can not be put in closed cabinets or near heat sources such as radiators or 

sunlight because it will undergo increased heat which may cause a fire or damage 

the charger. 

- If you do not use the battery for a long time, remove it from the charger and unplug it. 

- Do not attach anything on the charger with rivets or screws. Rivets or screws may make 

ineffective on the insulating housing. An adhesive label is better, without blocking the 

ventilation slots. 

- Charge only original batteries. 

-   If the power cord is damaged, make it replaced by an authorized service center to  

avoid risk of accidents. 

WARNING: To avoid the risk of damage and injury, make sure the operating voltage of the charger, 
and never attempt to recharge non-rechargeable batteries. 

BATTERY CHARGER 

Specification:  

Charger: WEP8181CS 

Input: 120-240VAC, 50/60Hz Max. 3A 

Output: 63VDC. Max.4.5A 

Weight: 2.6 lbs (1.2kg) 

CHARGING PROCEDURE (See Figure 1) 
 

NOTE: The battery is not shipped fully charged. It is recommended to fully charge before first  
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use to ensure that maximum run time can be achieved. This lithium-ion battery will not develop 

a memory and may be charged at any time. 

Low voltage charging: 

If the battery has been stored with no charge for a long period of time, the charger will go into 

recovery mode, which will take more time to fully charge the battery. This will enhance the life of 

the battery. Once it is fully charged, the next charge will return to standard charging.  

A fully discharged battery pack will require the allotted time as stated in the battery manual.  

Plug the charger into an AC power outlet. 

Insert the battery pack into the charger. 

This is a diagnostic charger. The Charger LED Lights will illuminate in specific order to 

communicate the current battery status. They are as follows·: 

 

False defect note: 

When the battery is inserted into the charger and the status LED blinks RED, remove the 

battery from the charger for 1 minute, then reinsert. If the status LED blinks GREEN, then the 

battery is properly charging. If the status LED is still blinking RED, remove the battery and 

unplug the charger for 1 minute. After 1 minute, plug in the charger and reinsert the battery. If 

the status LED blinks GREEN, then the battery is properly charging. If the status LED is still 

blinking RED, the battery is defective and needs to be replaced. 

Checking the charger: 

If the battery pack does not charge properly: 

Check the current at the power outlet with another tool. Make sure that outlet is not turned off.  

Check that the charger contacts have not been shorted by debris or foreign material.  

If the air temperature is above 104°F or below 45°F, move the charger and battery pack to a 

room temperature location. 

Storage of the charger and battery 

For long-term storage, it is preferable that the battery is fully charged and stored in a dry place at a 
temperature between 10 and 25 ° C. 

The charger should be stored in the same conditions as the battery, taking care that no foreign 
objects such as metal chips or other can not enter through the ventilation slots of the charger.  
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ASSEMBLY 

WARNING! Do not connect the chain saw to mains before it is 

completely assembled. Always use gloves when handling the chain. 

CHAIN AND CHAIN BAR ASSEMBLY 

The chain must be so fitted over the guide bar that the cutting edges of the cutters (a) face in the 
direction that the chain runs. 

 

Hold the guide bar with the nose upwards and place the saw chain so on sprocket of the guide bar 
engage into the chain links and the bottom sections of the drive links are situated in the groove of the 
bar. The chain is correctly tensioned when it is still possible to raise it by 3-4 mm. The direction of 
rotation of the saw chain is indicated by two arrows on the drive-sprocket cover. 

Chain and chain bar assembly: 

- Unpack all parts carefully. 

- Place the chain saw on any suitable flat surface with the motor facing downwards. 

Fit the chain onto the drive sprocket and guide the chain bar. So that the fastening bolt and the two 
guide fins lit into the keyway of the chain bar. Check if all parts are seated properly and hold chain and 
chain bar in a level position. 

- Fit cover. Check that arrows are still aligned 

- Hand lighten locking knob on fastening bolt. 

- Proceed to “tensioning chain”. 

Battery pack assembly 

 

 

 

 

 

 

 

 

Put the battery as shown above, taking care to press any button to prevent accidental Starting. 
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LUBRICATION 

Important: the chain saw is not supplied filled with oil. It is essential to fill 

with oil before use. Never operate the chain saw without chain oil or at an 

empty oil tank level, as this will result in extensive damage to the product. 

Chain life and cutting capacity depend on optimum lubrication. Therefore, the chain is automatically oiled 

during operation via oil outlet. 

Filling oil tank:  

1. Set chain saw on any suitable surface with oil filler cap facing upward.  

2. Clean area around the oil filler cap with cloth unscrew cap.  

3. Do not remove filter insert during filling.  

4. Add chain saw oil until reservoir is full.  

5.  Avoid dirt or debris entering oil tank, refit oil filler cap and tighten. 

Important: To allow venting of the oil reservoir, small breather channels 

are provided between the oil filler cap and the strainer, to prevent leakage 

ensure machine is left in a horizontal position uppermost when not in use. 

It is important to use only the recommended oil to avoid damage to the chain saw. Never use 

recycled/old oil. Use of non approved oil will invalidate the warranty. 

OPERATION 

1. Switching on and off (See fig. A) 

Attention: Check the voltage and current supply: The voltage and 

current supply must comply with the ratings on the type plate. 

For switching on the machine, press the lock-off button, then fully press the 

on/off switch and hold in this position. The lock-off button can now be 

released. For switching off, release the on/off switch. 

Do not stop chain saw after sawing by activating the front hand guard. 

 

 

 

  

Kickback Safety Devices on This Saw 

This saw has a low-kickback chain and reduced kickback chain bar. Both items reduce the chance of 

kickback. Kickback can still occur with this saw.  

The following steps will reduce the risk of kickback. 

• Use both hands to grip saw while saw is running. Use firm grip. Thumbs and fingers must wrap 

around saw handles.  

• Keep all safety items in place on saw. Make sure they work properly.  

• Do not overreach or cut above shoulder height.  

• Keep solid footing and balance at all times.  

• Stand slightly to left side of saw. This keeps your body from being in direct line with chain. 
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Switch Trigger 

Switch lock 

Indicator light 
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• Do not let guide bar nose touch anything when chain is moving.  

• Never try cutting through two logs at same time. Only cut one log at a time.  

• Do not bury guide bar nose or try plunge cut (boring into wood using guide bar nose).  

• Watch for shifting of wood or other forces that may pinch chain.  

• Use extreme caution when reentering a previous cut.  

• Use low-kickback chain and guide bar supplied with this chain saw.   

• Never use dull or loose chain. Keep chain sharp with proper tension. 

General behavior  

Use the chain saw only with secure footing. Hold the chain saw at the right-hand side of your body. 

(See fig. D) 

 
The chain must be running at full speed before it makes contact with the wood. Use the metal gripping 

teeth to secure the saw onto the wood before starting to cut. Use the gripping teeth as a leverage point 

“a” while cutting. (See fig. E) 

 
Do not operate the chain saw with arms fully extended or attempt to saw areas which are difficult to 

reach, or on a ladder. Never use the chain saw above shoulder height. (See fig. F) 

 
SAW MAINTENANCE AND KICKBACK SAFETY  

Follow maintenance instructions in this manual. Proper cleaning of saw and chain and guide bar 

maintenance can reduce chances of kickback. Inspect and maintain saw after each use. This will 

increase the service life of your saw.   

Note: Even with proper sharpening, risk of kickback can increase with each sharpening. 

MAINTENANCE AND STORAGE OF CHAIN SAW 

Remove the battery pack from chain saw, when not in use  

• Before moving from one place to another before servicing  

• Before changing accessories or attachments, such as saw chain and guard  

2. Inspect chain saw before and after each use. Check saw closely if guard or other part has been 

damaged.  
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Check for any damage that may affect operator safety or operation of saw. Check for alignment or 

binding of moving parts. Check for broken or damaged parts. Do not use chain saw if damage affects 

safety or operation. Have damage repaired by authorized service center.  

3. Maintain chain saw with care. • Never expose saw to rain.  

• Keep chain sharp, clean, and lubricated for better and safer performance.  

• Follow steps outlined in this manual to sharpen chain.  

• Keep handles dry, clean, and free of oil and grease.  

• Keep all screws and nuts tight. 

4. When servicing, use only identical replacement parts.  

5. When not in use, always store chain saw in a high or locked place, out of children’s reach  

 in a dry place 

 

Replacing Saw Chain/chain bar  

Replace chain when cutters are too worn to sharpen or when chain breaks. Only use replacement 

chain noted in this manual. Always include new drive sprocket when replacing chain. This will maintain 

proper driving of chain.  

Inspect guide bar before sharpening chain. A worn or damaged guide bar is unsafe. A worn or 

damaged guide bar will damage chain. It will also make cutting harder.   

Fit the tensioning catch into the new bar by tightening the screw clockwise. The catch protrude (a) 

must be fitted into the bar hole.  

 
SHARPENING SAW CHAIN 

WARNING: Remove battery pack from chain saw before servicing. 

Severe injury or death could occur from body contact with moving chain. 
WARNING: Cutting edges on chain are sharp. Use protective gloves 

when handling chain. 

Keep chain sharp. Your saw will cut faster and more safely. A dull chain will cause undue sprocket, 

guide bar, chain, and motor wear. If you must force chain into wood and cutting creates only sawdust 

with few large chips, chain is dull. 

Please contact customer service agent or approved service agent for sharpening. 
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ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL 

 
The following toxic and corrosive materials are in the batteries used in the battery pack: 
Lithium-Ion, a toxic material. 

 

WARNING 

All toxic materials must be disposed of in a specified manner to prevent contamination of the 

environment. Before disposing of damaged or worn out Lithium-Ion battery packs, contact your local 

waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and specific 

instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal center, certified for lithium-ion 

disposal. 

 

WARNING 

If the battery pack cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Dis- 
pose of it and replace with a new battery pack. DO NOT ATIEMPT TO REPAIR IT! 

To avoid injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment: 

• Cover the battery's terminals with heavy-duty adhesive tape. 

• DO NOT attempt to remove or destroy any of the battery pack components. 

• DO NOT attempt to open the battery pack. 

• If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the solution in 
the eyes or on skin, and do not swallow it. 

• DO NOT place these batteries in your regular household trash. 

• DO NOT incinerate. 

• DO NOT place them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste 
stream. 

• Take them to a certified recycling or disposal center. 
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TROUBLESHOOTING 

 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 

Motor fails to start when 

switch trigger is 

depressed. 

Battery is not secure. 

To secure the battery pack, make 

sure the latches on the top of the 

battery pack snap into place. 

Battery is not charged. 

Charge the battery pack according to 

the instructions included with your 

model. 

Check that emergency 

brake is not in working 

position 

Push the emergency brake into 

working position 

No lube for guide and 

chain 

1.Check whether the  

tubing is blocked. 

2. Check whether there 

are impurities in the oil 

tank blocking the inlet 

pipe 

1.Remove wood chips from the tubing. 

2. Remove debris from the tank 

Slow cutting speed The chain is not sharp Replace the chain 

The chain is too long 
Unadjusted tensioning 

components 

Adjust the tensioning components to 

fit the chain length 

LED indicator of tool flash 

for 1-19 times, motor fails 

to start  

Motor controller fault, or 

over temperature, or low 

battery, or over load, etc. 

1.Release the trigger and restart the 

machine after 3-5s; or 

2.stop the operation and cool the tool, 

or charge the battery, or 

3. Clean wood chips and debris from 

air inlet and outlet regularly 
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Part list 

 
Number Part number Part name Quantity Remark 

1 2818120001 Host Components 1  

2 2830210006 Battery 1  

3 2836110002 Charger 1  

4 58180000009001 Wrench 1  

5 2818030001 16’ Blade 1  

6 2818030002 16’ Chain 1  

7 2818030003 16’ Blade protector 1  

8 58180000005001 Guarantee card 1  

9 58180000002001 Instruction manual 1  
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LITIUM-JON LÖSNAD KEDJE SAG
 WEP8181CS 

Ägarhandbok

VIKTIG 
Det är viktigt att du läser dessa instruktioner i denna handbok innan du använder 
denna maskin 

Intertek
geprufte
Sicherheit



Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg 
 VARNING：Läs alla säkerhetsvarningar och anvisningar. 

Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektrisk stöt, brand och / 
eller allvarlig personskada.  

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. 
Termen "elverktyg" i varningarna avser ditt elnätverk (sladd) elverktyg eller batteridrivet 
(sladdlöst) elverktyg. 
1) Säkerhet på arbetsområdet

a) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Ruttiga eller mörka områden inbjuder till
olyckor. 

b) Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
c) Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan leda till
att du tappar kontrollen.

2) Elsäkerhet
a) Elverktygspluggar måste matcha uttaget. Ändra aldrig kontakten på något sätt. Använd
inga adapterkontakter med jordade (jordade) elverktyg. Omodifierade pluggar och
matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.
b) Undvik kroppskontakt med jordade eller jordade ytor som rör, radiatorer, områden och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din kropp är jordad eller jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden. Vatten som kommer in i ett
elverktyg ökar risken för elektriska stötar.
d) Missa inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla ur elverktyget.
Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar.

Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du använder ett elverktyg utomhus, använd en förlängningssladd som är lämplig
för utomhusbruk. Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken
för elektrisk stöt.
f) Om man inte kan undvika att använda ett elverktyg på en fuktig plats, ska man
använda en RCD-skyddad matning. Användning av en RCD minskar risken för elektriska
stötar.

3) Personlig säkerhet
a) Var uppmärksam, se vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg.
Använd inte ett elverktyg medan du är trött eller påverkas av droger, alkohol eller
medicinering. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder elverktyg kan leda till
allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid ögonskydd. Skyddsutrustning som

dammmaske, skyddsskor som inte är slipade, hård hatt eller hörselskydd som används vid
lämpliga förhållanden minskar personskador.
c) Förhindra oavsiktlig start. Se till att omkopplaren är i off-position innan du ansluter till
strömkällan och / eller batteripaketet, plockar upp eller bär verktyget. Att bära elverktyg
med fingret på strömbrytaren eller spänningseffektiva elverktyg som har strömbrytaren
inbjuder till olyckor.
d) Ta bort justeringsnyckeln eller skiftnyckeln innan du slår på elverktyget. En skiftnyckel
eller en nyckel kvar i en roterande del av elverktyget kan leda till personskador.
e) Överskrid inte. Håll rätt fot och balans hela tiden. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f) Klä dig ordentligt. Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar
borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fångas i rörliga delar.
g) Om enheter finns för anslutning av dammutvinning och uppsamlingsanläggningar, se
till att dessa är anslutna och används korrekt. Användning av dammsamling kan minska
dammrelaterade faror.
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4) Användning och skötsel av elverktyg
a) Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för din applikation. Rätt elverktyg kommer
att göra jobbet bättre och säkrare med den hastighet som det utformades för.
b) Använd inte elverktyget om brytaren inte slår på och stänger av den. Allt elverktyg som
inte kan styras med omkopplaren är farligt och måste repareras.
c) Koppla bort kontakten från strömkällan och / eller batteripaketet från elverktyget innan
du gör justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyg. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken för att starta elverktyget av misstag.
d) Förvara lediga elverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte känner
till elverktyget eller dessa instruktioner använda elverktyget.
Elverktyg är farliga i händerna på otränade användare.
e) Underhåll elverktyg. Kontrollera för felinställning eller bindning av rörliga delar, brott i
delar och annat tillstånd som kan påverka elverktygets drift. Om det är skadat, ska
elverktyget repareras före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna
elverktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa

skärkanter är mindre benägna att binda och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehör och verktygsbitar etc. i enlighet med dessa instruktioner
och på det sätt som är avsett för den specifika typen av elverktyg, med hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyget för
operationer som inte är avsedda kan leda till en farlig situation.

5) Användning och skötsel av batteriverktyg
a) Ladda bara med den laddare som anges av tillverkaren. En laddare som är lämplig för
en typ av batteripaket kan skapa brandrisk när den används med ett annat batteripaket.
b) Använd bara elverktyg med specifikt angivna batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan skapa risk för brand och brand.
c) När batteripaketet inte används ska du hålla det borta från andra metallföremål, som
pappersklipp, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan göra en
anslutning från en terminal till en annan. Genom att kortsluta batteripolarna kan det orsaka
brännskador eller brand.
d) Under kränkande förhållanden kan vätska matas ut från batteriet; Undvik kontakt. Skölj
med vatten vid kontakt av misstag. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, söka
läkarhjälp. Vätska som matas ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

6) Service
a) Låt ditt elverktyg servas av en kvalificerad reparationsperson med endast identiska
reservdelar. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsvarningar för motorsåg 
1. Håll alla kroppsdelar borta från sågkedjan när motorsågen är i drift. Innan du startar
motorsågen, se till att sågkedjan inte kommer i kontakt med någonting. Ett ögonblick av
ouppmärksamhet när man använder kedjesåg kan orsaka intrassling av dina kläder eller kropp
med sågkedjan.
2. Håll alltid motorsågen med din högra hand på det bakre handtaget och din vänstra hand på 
det främre handtaget. Om du håller motorsågen med en omvänd handkonfiguration ökar risken
för personskada och bör aldrig göras.
3. Håll elverktyget endast i isolerade gripytor, eftersom sågkedjan kan komma i kontakt med
dolda ledningar. Sågkedjor som kommer i kontakt med en "live" tråd kan göra utsatta metalldelar
av elverktyget "live" och kan ge föraren en elektrisk stöt.
4. Använd skyddsglasögon och hörselskydd. Ytterligare skyddsutrustning för huvud, händer, ben
och fötter rekommenderas. Lämpliga skyddskläder minskar personskador genom flygande skräp
eller oavsiktlig kontakt med sågkedjan.
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5. Använd inte en motorsåg i ett träd. Användning av en motorsåg när du är uppe i ett träd kan 
leda till personskador. 
6. Håll alltid rätt fot och kör motorsågen endast när du står på en fast, säker och plan yta. Hala 
eller instabila ytor som stegar kan orsaka förlust av balans eller kontroll av motorsågen. 
7. När du skär ett lem som är under spänning, var uppmärksam på fjädern. När spänningen i 
träfibrerna släpps kan den fjäderbelastade lemmen träffa operatören och / eller kasta 
motorsågen ur kontroll. 
8. Var mycket försiktig när du klipper borste och plantor. Det smala materialet kan fånga 
sågkedjan och piskas mot dig eller dra dig ur balans. 
9. Bär motorsågen i det främre handtaget med motorsågen avstängd och bort från kroppen. Vid 
transport eller förvaring av motorsågen ska du alltid använda styrskenans lock. Korrekt 
hantering av motorsågen minskar sannolikheten för oavsiktlig kontakt med den rörliga sågkedjan. 
10. Följ instruktionerna för smörjning, kedjespänning och byte av tillbehör. Felaktigt spänd eller 
smord kedja kan antingen bryta eller öka chansen för kickback. 
11. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. Fet, oljiga handtag är hala och orsakar 
förlust av kontroll. 
12. Klipp bara trä. Använd inte motorsåg för ändamål som inte är avsedda. Till exempel: använd 
inte motorsåg för skärning av byggnadsmaterial av plast, murverk eller trä. Användning av 
motorsågen för andra operationer än avsedd kan leda till en farlig situation. 
 
Orsaker och operatörs förebyggande av kickback: 
Kickback kan uppstå när näsan eller spetsen på styrskenan berör ett föremål, eller när träet 
stängs in och klämmer sågkedjan i snittet. 
Tippkontakt kan i vissa fall orsaka en plötslig omvänd reaktion, sparka styrskenan uppåt och 
bakåt mot operatören. 
Klämning av sågkedjan längs toppen av styrskenan kan pressa styrskenan snabbt tillbaka mot 
operatören. 
Endera av dessa reaktioner kan leda till att du tappar kontrollen över sågen vilket kan leda till 
allvarlig personskada. Lita inte enbart på de säkerhetsanordningar som är inbyggda i din såg. 
Som motorsåganvändare bör du vidta flera steg för att hålla dina skärarbete fria från olyckor 
eller skador.Kickback är resultatet av missbruk av verktyg och / eller felaktiga procedurer eller 
förhållanden och kan undvikas genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder enligt nedan: 
-Håll ett fast grepp, med tummar och fingrar som omger kedjesåghandtagen, med båda 
händerna på sågen och placera din kropp och arm så att du kan motstå motståndskraft. 
Kickback-krafter kan styras av operatören om lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas. Släpp inte 
motorsågen. 
- Sträck inte över och klipp inte över axelhöjden. Detta hjälper till att förhindra oavsiktlig 
spetskontakt och möjliggör bättre kontroll av motorsågen i oväntade situationer. 
- Använd endast utbytestänger och kedjor som anges av tillverkaren. Felaktiga utbytestänger 
och kedjor kan orsaka kedjeskador och / eller kickback. 
- Följ tillverkarens skärpnings- och underhållsinstruktioner för sågkedjan. Att minska 
djupmätarens höjd kan leda till ökad kickback. 
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Felling a tree 
När bocknings- och avverkningsoperationer utförs av två eller flera personer samtidigt, bör 
avverkningsoperationerna separeras från bockningsoperationen med ett avstånd på minst två 
gånger höjden på trädet som fälls. Träd bör inte fällas på ett sätt som skulle äventyra någon 
person, slå någon brukslinje eller orsaka skada på egendom. Om trädet tar kontakt med någon 
verktygslinje, bör företaget omedelbart meddelas. 
Kedjesågoperatören bör hålla sig på uppförsidan av terrängen eftersom trädet troligen kommer 
att rulla eller glida neråt efter att det har fällts. 
En rymningsväg bör planeras och rensas vid behov innan nedskärningarna påbörjas. Flyktvägen 
bör sträcka sig tillbaka och diagonalt till baksidan av den förväntade falllinjen såsom illustreras i 
figur 3. Innan fällningen påbörjas bör du tänka på trädets naturliga mager, större grenars 
placering och vindriktningen för att bedöma vilket sätt trädet kommer att falla. 
Ta bort smuts, stenar, lösa bark, spikar, häftklamrar och tråd från trädet. 

Figure 3  
Figure 4 

 
Inskärande underskärning - Gör skåran 1/3 av trädets diameter, vinkelrätt mot fallriktningen, som 
illustreras i figur 4. Gör först det nedre horisontella skåran. Detta hjälper till att undvika klämning 
av sågkedjan eller styrskenan när det andra skåran görs.Felling Back Cut - Gör det avverkande 
skäret minst 50 cm högre än det horisontella skåran som visas i figur 4. Håll avskärningen 
parallellt med den horisontella skåran. Gör avskärningen så att det finns tillräckligt med trä kvar 
för att fungera som ett gångjärn. Gångjärnet hindrar trädet från att vrida sig och falla i fel riktning. 
Skär inte igenom gångjärnet. När fällningskuret kommer nära gångjärnet bör trädet börja falla.  
Om det finns någon risk att trädet inte faller i önskad riktning eller om det kan gunga tillbaka och 
binda sågkedjan, sluta klippa innan avverkningen är färdig och använd kilar av trä, plast eller 
aluminium för att öppna skäret trädet längs den önskade falllinjen. 
När trädet börjar falla, ta bort motorsågen från skäret, stoppa motorn, lägg ner motorsågen och 
använd sedan den planerade reträttvägen. Var uppmärksam på att överluftande lemmar faller 
och se på foten. 
 
Klättra ett träd - Klättring tar bort grenarna från ett fallet träd. När du limperar, lämna större undre 
extremiteter för att stödja stocken från marken. Ta bort de små lemmarna i ett snitt som 
illustreras i figur 5. Grenar under spänning ska skäras från botten och upp för att undvika att 
binda motorsågen.  
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Figur 5 
Bucking en log - Bucking skär en logg i längder. Det är viktigt att se till att foten är fast och att din 
vikt är jämnt fördelad på båda fötterna. När det är möjligt bör stocken höjas och stöds av 
användning av lemmar, stockar eller klossar. Följ de enkla anvisningarna för enkel skärning. 
När stocken stöds på hela sin längd, såsom illustreras i figur 6, skärs den uppifrån (över pengar).
När stocken stöds i ena änden, som illustreras i figur 7, skär 1/3 diametern från undersidan 
(under spännen). Gör sedan det färdiga snittet med överbockning för att möta det första snittet. 
När loggen stöds i båda ändarna, såsom illustreras i figur 8, skär 1/3 av den diametern uppifrån 
över spännen. Gör sedan det färdiga snittet genom att undervisa de undre 2/3 för att möta den 
första skärningen. När du bockar i en sluttning ska du alltid stå på uppförsidan av stocken, som 
illustreras i figur 9. När du "skär igenom", för att upprätthålla fullständig kontroll, frigör du 
skärtrycket nära slutet av snittet utan att koppla av greppet på motorsåghandtagen.  
Låt inte kedjan kontakta marken. När du har slutfört snittet, vänta tills sågkedjan stannar innan 
du flyttar motorsågen. Stanna alltid motorn innan du flyttar från träd till träd. 

 Figur 6 

  Figur 7 
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   Figur 8 

Figur 9 
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TEKNISK DATA 

Modell WEP8181CS 

Spänning 60Vdc 

Batteripaket WEP8302BP 

Guide bar 16’’Bar: AP16-56-507P/ Kangxin; 160SDEA041/Oregon; 
M1431657-1041TL/ Trilink   

Sågkedja 16’’ Chain: 3/8.050X56DL/Kangxin; 91PX057/ Oregon; CL14357TL/ 
Trilink 
 

SYMBOLER: 

 

Warning / Advertencia / Varning 

 

 

Läs och följ alla säkerhetsåtgärder i bruksanvisningen. 
Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till allvarlig 
personskada. 

 

Rätt skärningständer 

 

 

Skyddsglasögon / visir, skyddshjälm och hörselskydd 

 

Utsätt inte för regn. 

 

 
Kontakt med styrskenans spets med något föremål bör 
undvikas 

 

 
Tipskontakt kan leda till att styrfältet plötsligt rör sig uppåt och 
bakåt, vilket kan orsaka allvarlig skada för användaren. 
 

 

Använd inte en handen när du använder motorsågen. 
 
Använd alltid två händer när du använder motorsågen. 
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KOMPONENTLISTA 

1. Bakre handtag 2. På / Av knapp

3. Lås av knappen 4. LED-indikator

5. handskydd 6. Främre handtag

7. Kedjestång 8. Kedja

9. Gripande tänder 10. Låsningsknapp / Kedjespänningsringsknapp

11. Täckplatta 12. Bladskyddskåpa

13. Batteripaket 14. Laddare
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Specifika säkerhetsinstruktioner för trådlösa verktyg och laddare 
VARNING: Ta alltid bort batteriet från maskinen för att montera eller demontera delar, gör

justeringar och skärpa, rengöra eller när du inte använder ditt verktyg. Detta minskar risken för 

oavsiktlig start av maskinen vilket kan orsaka allvarliga skador. 

Ladda batteriet på din maskin med den laddare som anges av tillverkaren. En laddare som är lämplig 

för en viss typ av batteri kan orsaka brand när den används med en annan typ. 

- Batteriet ska inte krossas. Om den krossas ska den inte värmas eller förbrännas, får den
inte kortslutas eller demonteras eller nedsänks i någon vätska.

- Endast en viss typ av batteri kan användas med en trådlös maskin. Användning av något
annat batteri kan orsaka brand.

- När batteriet inte används ska du hålla det borta från metallföremål som gem, mynt,
nycklar, skruvar, spikar eller andra föremål som förbinder kontakterna mellan dem.
Kortslutningen kan orsaka brand och / eller explosion av den och orsaka allvarliga
brännskador och skador.

- Undvik kontakt med vätska från ett läckande batteri på grund av överhettning eller andra
faktorer. Om detta händer, spola det drabbade området i kroppen med vatten, och om dina
ögon påverkas, kontakta omedelbart läkare.

- På grund av värmen som genereras under laddning bör laddaren inte användas på en

brännbar yta eller i brandfarlig miljö. Blockera aldrig laddarens luftspår.

- Demontera aldrig maskinen själv. Felaktig montering kan orsaka risk för elektrisk stöt eller
brand.

- Koppla ur laddaren när maskinen inte används eller när du rengör maskinen.

- Använd endast godkända förlängningssladdar och i perfekt skick.

- Se till att platsen är tillräckligt vid laddning. Dålig ventilation av laddningen kan orsaka en

överdriven temperatur och orsaka fel på laddaren. Den högre 40 ° C bör undvikas.

- Laddaren kan inte läggas i slutna skåp eller i närheten av värmekällor som radiatorer eller

solljus, eftersom den kommer att genomgå ökad värme som kan orsaka brand eller skador

- laddaren.

- Om du inte använder batteriet under en längre tid, ta bort det från laddaren och dra ur det.

- Fäst inte något på laddaren med nitar eller skruvar. Nitar eller skruvar kan vara ineffektiva

på det isolerande huset. En självhäftande etikett är bättre utan att blockera

ventilationsspåren.

- Ladda endast originalbatterier.

- Om nätsladden är skadad, gör att den byts ut av ett auktoriserat servicecenter till

undvik risken för olyckor. 

VARNING: För att undvika risken för skador och personskador, se till att laddarens driftsspänning 
och aldrig försöka ladda icke-laddningsbara batterier. 

BATTERILADDARE 

Specifikation: 

Laddare: WEP8181CS 

Inmatning: 120-240VAC, 50/60Hz Max. 3A 

Produktion: 63VDC. Max.4.5A  

Vikt: 2.6 lbs (1.2kg) 

LADDNINGSFÖRFARANDE (See Figur 1) 

NOTERA: Batteriet levereras inte fulladdat. Det rekommenderas att ladda helt före första 

användningen för att säkerställa att maximal körningstid kan uppnås. Detta litiumjonbatteri 

kommer inte att utveckla ett minne och kan laddas när som helst. 
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användning för att säkerställa att maximal körningstid kan uppnås. Detta litiumjonbatteri kommer 
inte att utveckla ett minne och kan laddas när som helst. 

Lågspänningsladdning: 
Om batteriet har lagrats utan laddning under en lång tid kommer laddaren att återgå till 

återställningsläge, vilket tar mer tid att ladda batteriet helt. Detta kommer att förbättra batteriets 

livslängd. När den är fulladdad återgår nästa laddning till standardladdning. 

Ett helt urladdat batteri kräver den tilldelade tiden som anges i batterihandboken. 

Anslut laddaren till ett vägguttag. 

Sätt i batteriet i laddaren. 

Detta är en diagnostisk laddare. Laddarens LED-lampor tänds i specifik ordning för att 

kommunicera aktuell batteristatus. De är som följer: 

Felaktig anmärkning: 

När batteriet sätts in i laddaren och statusindikatorn blinkar RÖD, ta bort batteriet från laddaren 

i 1 minut och sätt sedan in det igen. Om statuslampan blinkar GRÖN, laddar batteriet 

ordentligt. Om statuslampan fortfarande blinkar RÖD, ta bort batteriet och koppla ur laddaren i 

1 minut. Koppla in laddaren efter 1 minut och sätt i batteriet igen. Om statuslampan blinkar 

GRÖN, laddar batteriet ordentligt. Om statuslampan fortfarande blinkar RÖD, är batteriet 

defekt och måste bytas ut. 

Kontrollera laddaren: 

Om batteriet inte laddas ordentligt: 

Kontrollera strömmen vid eluttaget med ett annat verktyg. Se till att uttaget inte är avstängt.  

Kontrollera att laddarkontakterna inte har kortslutits med skräp eller främmande material. 

Om lufttemperaturen är över 104 ° F eller under 45 ° F, flytta laddaren och batteripaketet till en 

rumstemperaturplats. 

Förvaring av laddaren och batteriet 
För långvarig lagring är det att föredra att batteriet är fulladdat och förvaras på en torr plats vid en 
temperatur mellan 10 och 25 ° C. 

Laddaren ska förvaras under samma förhållanden som batteriet och se till att inga främmande 
föremål som metallspån eller annat inte kan komma in genom laddarens ventilationsspår. 
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HOPSÄTTNING 

VARNING! Anslut inte motorsågen till elnätet innan den är helt 

monterad. Använd alltid handskar när du hanterar kedjan. 

Kedja och kedjestångmontering 
Kedjan måste vara så monterad över styrskenan att skärens (a) skärkanter vetter i den riktning som 
kedjan går. 

 

Håll styrskenan med näsan uppåt och placera sågkedjan så att kedjehjulets kedje ingriper i 
kedjelänkarna och de nedre delarna av drivlänkarna är belägna i spåren på stången. Kedjan är 
korrekt spänd när det fortfarande är möjligt att höja den med 3-4 mm. Sågkedjans rotationsriktning 
indikeras med två pilar på drivhjulskyddet. 

Kedja och kedjestång: 

- Packa upp alla delar försiktigt. 

- Placera motorsågen på valfri plan yta med motorn vänd nedåt. 

Montera kedjan på drivhjulet och styr kedjestången. Så att fästbulten och de två styrfenorna tänds in i 
kedjestångens spår. Kontrollera om alla delar sitter ordentligt och håll kedjan och kedjestången i 
jämnt läge. 

- Montera locket. Kontrollera att pilarna fortfarande är inriktade 

- Handlättas låsknappen på fästbulten. 

- Fortsätt till "spännkedja". 

Batteripaketmontering 

 

 

 

 

 

 

Sätt i batteriet enligt bilden ovan och se till att INTE trycka på någon knapp för att förhindra oavsiktligt 

Startande. 
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SMÖRJNING 

Viktig: Motorsågen levereras inte fylld med olja. Det är viktigt att fylla med olja före 

användning. Använd aldrig motorsågen utan kedjaolja eller på en tom oljetanknivå, 

eftersom detta kommer att leda till omfattande skador på produkten. Kedjans 

livslängd och kapacitet beror på optimal smörjning.  

Därför oljas kedjan automatiskt under drift via oljauttaget. 

Påfyllning av oljetank:  

1. Ställ motorsågen på valfri yta med oljepåfyllningslocket uppåt   

2. Rengör området runt oljepåfyllningslocket med torkskruven. 

3. Ta inte bort filterinsatsen under påfyllningen. 

4. Tillsätt motorsågolja tills behållaren är full. 

5.  Undvik smuts eller skräp som kommer in i oljetanken, sätt tillbaka oljepåfyllningslocket och dra åt. 

Viktig: För att möjliggöra avluftning av oljebehållaren finns små luftningskanaler 

mellan oljepåfyllningslocket och silen, för att förhindra läckage för att säkerställa att 

maskinen ligger i ett horisontellt läge överst när den inte används. 

Det är viktigt att endast använda den rekommenderade oljan för att undvika skador på motorsågen. Använd aldrig 

återvunnen / gammal olja. Användning av olja som inte är godkänd kommer att upphäva garantin. 

DRIFT 

2. Slå på och stänga av (See fig. A) 

 Uppmärksamhet: Kontrollera spänningen och strömförsörjningen: 

Spänningen och strömförsörjningen måste överensstämma med 

märkningen på typskylten. För att slå på maskinen, tryck på låsknappen, 

tryck sedan helt på / av-knappen och håll den i detta läge. Låsknappen 

kan nu släppas. Släpp på / av-brytaren för avstängning. 

 Stoppa inte motorsågen efter sågningen genom att aktivera den främre handskyddet. 

 

 

 

 

  

Kickback-säkerhetsanordningar på denna såga 

Denna såg har en låg kickback-kedja och reducerad kickback-kedjestång. Båda artiklarna minskar 

risken för kickback. Kickback kan fortfarande uppstå med denna såg. 

Följande steg minskar risken för kickback. 

• Använd båda händerna för att greppa sågen medan sågen går. Använd fast grepp. Tummar och 

fingrar måste svepa runt såghandtagen. 

• Håll alla säkerhetsföremål på plats på sågen. Se till att de fungerar korrekt. 

• Överskrid inte eller klipp inte över axelhöjden. 

• Håll fast fot och balans hela tiden. 

• Stå något till vänster om sågen. Detta hindrar din kropp från att vara i direkt linje med kedjan. 
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Byt utlösare 

Byt lås 

Indikator ljus 

A 



• Låt inte ledningsnäsen röra någonting när kedjan rör sig. 

• Försök aldrig klippa igenom två stockar samtidigt. Klipp bara en logg åt gången. 

• Begrava inte ledstångsnäsen eller försök att skjuta ner (tråkigt i trä med hjälp av stångnäsa). 

• Se upp för skiftning av trä eller andra krafter som kan klämma kedjan. 

• Var mycket försiktig när du sätter in ett tidigare snitt. 

• Använd lågkopplingskedja och styrstav som medföljer denna motorsåg. 

• Använd aldrig tråkig eller lös kedja. Håll kedjan skarp med rätt spänning. 

Allmänt beteende 

Använd motorsågen endast med säker fot. Håll motorsågen till höger om kroppen. (See fig. D) 

 
Kedjan måste köras i full fart innan den kommer i kontakt med virket. Använd metallgripande tänder 

för att säkra sågen på träet innan du börjar klippa. Använd de gripande tänderna som en 

hävstångspunkt "a" när du skär. (See fig. E) 

 
Använd inte motorsågen med armar helt utsträckta eller försök att såga områden som är svåra att nå 

eller på en stege. Använd aldrig motorsågen över axelhöjden. (See fig. F) 

 
SAG UNDERHÅLL OCH KICKBACK SÄKERHET  

Följ underhållsinstruktionerna i den här bruksanvisningen. Korrekt rengöring av såg och kedja och 

underhåll av styrskenor kan minska risken för kickback. Inspektera och underhålla sågen efter varje 

användning. Detta kommer att öka livslängden på din såg. 

Obs: Även med korrekt skärpning kan risken för kickback öka med varje skärpning. 

UNDERHÅLL OCH LAGRING AV KEDJESÅ 

Ta bort batteripaketet från motorsågen när den inte används 

• Innan du flyttar från en plats till en annan innan du utför service 

• Innan du byter tillbehör eller tillbehör, som sågkedja och skydd 

3. Kontrollera motorsågen före och efter varje användning. Kontrollera sågen noga om 

skyddet eller andra delar har skadats. 
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Kontrollera om det finns skador som kan påverka förarens säkerhet eller användning av såg.  

Kontrollera om de rörliga delarna är inriktade eller bindande. Kontrollera för trasiga eller skadade 

delar. Använd inte motorsåg om skador påverkar säkerheten eller driften.  

Låt skador repareras av auktoriserat servicecenter.  

3. Sköta motorsågen med försiktighet.

• Utsätt aldrig sågen för regn.

• Håll kedjan skarp, ren och smord för bättre och säkrare prestanda.

• Följ stegen som beskrivs i denna manual för att skärpa kedjan.

• Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.

• Håll alla skruvar och muttrar tätt.

4. Använd endast identiska reservdelar vid service.

5. Förvara alltid motorsågen på en hög eller låst plats utom räckhåll för barn när den inte används

på en torr plats

Byt ut sågkedjan / kedjestången
Byt ut kedjan när fräsarna är för slitna för att skärpa eller när kedjan går sönder.

Använd endast den ersättningskedja som anges i denna bruksanvisning. Inkludera alltid nytt drivhjul

när du byter kedja. Detta kommer att upprätthålla korrekt körning av kedjan.

Inspektera styrskenan innan du skärper kedjan. En sliten eller skadad styrstång är osäker. En sliten

eller skadad styrstav kommer att skada kedjan. Det kommer också att göra skärningen hårdare.

Sätt i spännspaken i den nya stången genom att dra åt skruven medurs. Spärruttaget (a) måste

monteras i stånghålet.

skärpa sågkedjan 

VARNING: Ta bort batteripaketet från motorsågen innan service.

Allvarlig personskada eller dödsfall kan uppstå till följd av kroppskontakt 

med rörlig kedja.

VARNING: Skärkanterna på kedjan är vassa. Använd skyddshandskar

när du hanterar kedja. 

Håll kedjan skarp. Din såg kommer att skäras snabbare och säkrare.  

En tråkig kedja orsakar otillbörligt kedjehjul, styrstav, kedja och motorslitage. Om du måste tvinga 

kedjan i trä och skärning skapar bara sågspån med få stora flisar, är kedjan trubbig 

Vänligen kontakta kundtjänst eller godkänd serviceagent för skärpa eller alternativt köpa en ny kedja 

lokalt 
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 MILJÖSÄKERT BATTERIERFÖRSLAG 

 
Följande giftiga och frätande material finns i batterierna som används i 
batteripaketet: Litium-ion, ett giftigt material. 

 

VARNING 

Alla giftiga material måste kasseras på ett specificerat sätt för att förhindra kontaminering av miljön. 

Innan du bortskaffar skadade eller slitna litium-ion-batteripaket, kontakta ditt lokala avfallsföretag 

eller den lokala miljöskyddsbyrån för information och specifika instruktioner. Ta batterierna till ett 

lokalt återvinnings- och / eller bortskaffningscenter, certifierat för litiumjonborttagning. 

 

VARNING 

Om batteripaketet spricker eller går sönder, med eller utan läckor, ladda inte upp det och använd det 
inte. Kassera det och ersätt det med ett nytt batteri. ATT INTE BEMÄRKA ATT REPARERA DET! 

• För att undvika skador och risk för brand, explosion eller elektrisk stöt och för att undvika skador 
på miljön: 

• Täck batteriets plintar med tung tejp. 

• Försök INTE ta bort eller förstöra någon av batteriets komponenter. 

• Försök INTE öppna batteriet. 

• Om en läcka utvecklas är de frigjorda elektrolyterna frätande och giftiga. Få INTE lösningen i 
ögonen eller på huden och svälj inte den. 

• Placera INTE dessa batterier i ditt vanliga hushållsavfall. 

• Förbränna INTE. 

• Placera INTE dem där de kommer att bli en del av någon avfallsdeponi eller kommunalt fast 
avfallsström. 

Ta dem till ett certifierat återvinnings- eller bortskaffningscenter. 
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TROUBLESHOOTING 

 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 

Motor fails to start when 

switch trigger is 

depressed. 

Battery is not secure. 

To secure the battery pack, make 

sure the latches on the top of the 

battery pack snap into place. 

Battery is not charged. 

Charge the battery pack according to 

the instructions included with your 

model. 

Check that emergency 

brake is not in working 

position 

Push the emergency brake into 

working position 

No lube for guide and 

chain 

1.Check whether the  

tubing is blocked. 

2. Check whether there 

are impurities in the oil 

tank blocking the inlet 

pipe 

1.Remove wood chips from the tubing. 

2. Remove debris from the tank 

Slow cutting speed The chain is not sharp Replace the chain 

The chain is too long 
Unadjusted tensioning 

components 

Adjust the tensioning components to 

fit the chain length 

LED indicator of tool flash 

for 1-19 times, motor fails 

to start  

Motor controller fault, or 

over temperature, or low 

battery, or over load, etc. 

1.Release the trigger and restart the 

machine after 3-5s; or 

2.stop the operation and cool the tool, 

or charge the battery, or 

3. Clean wood chips and debris from 

air inlet and outlet regularly 
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Part list 

 
Number Part number Part name Quantity Remark 

1 2818120001 Host Components 1  

2 2830210006 Battery 1  

3 2836110002 Charger 1  

4 58180000009001 Wrench 1  

5 2818030001 16’ Blade 1  

6 2818030002 16’ Chain 1  

7 2818030003 16’ Blade protector 1  
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