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1. INTRODUKTION
Kære kunde
Tak fordi du købte din Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300. Du vil få mange års optimal ydelse, hvis redskabet anvendes og vedligeholdes korrekt.

Advarsel
Apparatet indeholder mange dele, som kan genbruges eller genvindes. Aflever dem
til din forhandler eller på et autoriseret servicecenter til behandling.

Læs de gældende regler for miljøbeskyttelse for den pågældende aktivitet.

Advarsel
Det er ABSOLUT nødvendigt, at du læser HELE denne brugsvejledning, før du bruger redskabet
eller påbegynder vedligeholdelse. Overhold nøje anvisninger og illustrationer i dette dokument.
I denne brugervejledning finder du advarsler og oplysninger med følgende betegnelser: BEMÆRK, ADVARSEL/
PAS PÅ.
Symbolet BEMÆRK giver yderligere oplysninger, klarlægger et punkt eller forklarer et efterfølgende trin i detaljer.
Symbolerne ADVARSEL eller FORSIGTIG bruges til at identificere en procedure, der ved forsømmelse eller forkert
udførelse kan medføre alvorlig skade på ejendom og/eller personskade.
Advarslen
indikerer, at skader som følge af manglende overholdelse af procedurer og vejledning ikke er dækket
af garantien, og ejeren er ansvarlig for eventuelle reparationsomkostninger.
Der er også sikkerhedssymboler på redskabet, der minder om de nødvendige sikkerhedsforskrifter. Find frem og
læs disse symboler før redskabet tages i brug. Udskift omgående symbolerne, der ikke længere kan tydes eller
der er beskadiget.
Der henvises til Afsnit 2.6, “Klistermærker” med skemaet over de sikkerhedssymboler, der er påsat redskabet.
Det er forbudt at gengive en hvilken som helst del af denne manual uden forudgående skriftlig bemyndigelse fra
selskabet PELLENC. Figurerne, der findes i denne manual er udelukkende vejledende og kan under ingen omstændigheder anses som kontraktmæssige. Firmaet PELLENC forbeholder sig ret ti at foretage de ændringer eller
forbedringer, som firmaet skønner nødvendige, uden at meddele dem til de kunder, der allerede er i besiddelse
af den pågældende model. Denne vejledning er en del af redskabet og skal følge med redskabet i tilfælde af salg
eller udlån.
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2. SIKKERHED
2.1. TILSIGTET BRUG
• Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 er beregnet til kun at beskære træ og grene op til en diameter svarende til længden af motorsavens sværd.
• Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 skal bruges fra terrænniveau eller fra en passende platform, der er
helt stabil og sikker.
• Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 er kun beregnet til udendørs brug.
• Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 er ikke beregnet til anden brug.
• Montering af dele på Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 er kun tilladt med originale eller fabrikantgodkendte reservedele (f.eks. kædeguide eller savkæder) samt for godkendte kædeguide / savkædekombinationer
som angivet i manualen.
• Brugeren er ansvarlig for enhver ulykke, der skyldes forkert brug eller uautoriseret ændring af Stangmotorsav
Selion T175-225 / T220-300 .

2.2. GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER VEDRØRENDE REDSKABET

Advarsel
Læs alle sikkerhedsforanstaltninger og alle instruktioner. Manglende overholdelse af følgende anvisninger risikerer at forårsage elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Bemærk
Opbevar alle instrukser og forskrifter til senere henvisning.
Udtrykket "el-værktøj" i sikkerhedsadvarslerne refererer til dit batteridrevne elektriske værktøj (uden strømledning).
2.2.1. SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
1.
2.
3.

Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder fremmer uheld.
Elektriske redskaber må ikke anvendes på områder, hvor der er fare for eksplosion, for eksempel i
nærheden af brændbare væsker, gas eller støv. Elværktøjerne danner gnister, der risikerer at antænde støv
eller røg.
Hold børn og andre væk, når du bruger elværktøjet. Uopmærksomhed kan medføre tab af kontrol af redskabet.

2.2.2. ELEKTRISK SIKKERHED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

Det elektriske værktøjs stik skal passe til basen. Stikket må aldrig på nogen måde modificeres. Brug
ikke adaptere med jordforbindelse sammen med elværktøjerne. Ikke modificerede stik og tilsvarende sokler
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordede overflader såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er en
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop bliver jordforbundet.
Udsæt ikke elværktøjerne for regn eller våde forhold. Vand, der trænger ind i et elværktøj, øger risikoen for
elektrisk stød (med undtagelse af værktøjer, hvor “IP” -beskyttelsesgraden er angivet).
Mishandl ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller afbryde elværktøjet. Hold ledningen væk fra varme, smøremidler, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når du anvender et elværktøj udendørs, skal du bruge en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis brug af et elværktøj i et fugtigt område er uundgåeligt, skal du anvende en strømforsyning, der er
beskyttet med en reststrømsenhed (RCD). Brugen af en RCD reducerer risikoen for elektrisk stød.
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Bemærk
Udtrykket ”reststrømsenhed (RCD)” kan erstattes af udtrykket ”jordfejlkredsløbsafbryder (GFCI, ground fault
circuit interrupter)” eller ”jordlækningskredsafbryder (ELCB, earth leakage circuit breaker)".

2.2.3. PERSONERS SIKKERHED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vær opmærksom, se på hvad du foretager dig og brug din sunde fornuft ved anvendelse af elværktøjet.
Brug ikke et elværktøj, hvis du er træt eller under påvirkning af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks
uopmærksomhed, når du bruger et elværktøj, kan medføre alvorlig skade.
Brug personlige værnemidler. Bær altid øjenværn. Personlige værnemidler såsom støvmasker, beskyttelsessko, hjelme eller høreværn, der anvendes under passende forhold, vil reducere risikoen for skader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at afbryderen er slukket før tilslutning til strømkilden og/eller batteriet,
eller før det løftes op eller transporteres. Når elværktøjer bæres med en finger på kontakten eller elværktøjet
tilsluttes til kontakten i tændt position er det en kilde til ulykker.
Fjern enhver justeringsnøgle, før du starter elværktøjet. En nøgle efterladt på en roterende del af elværktøjet kan forårsage skade.
Forhast dig aldrig. Hold en forsvarlig fodstilling og balance på alle tidspunkter. Det vil hjælpe med at
styre værktøjet bedre i uventede situationer.
Tag passende arbejdstøj på. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele.
Løsthængende tøj, smykker eller langt hår kan risikere at sidde fast i delene i bevægelse.
Sørg for, hvis der medfølger anordninger til tilslutning af udstyr til udvinding og indsamling af støv, at
dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af støvsamlere kan reducere risikoen forbundet med støv.

2.2.4. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELVÆRKTØJET
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Brug ikke vold mod værktøjet. Brug det korrekte elværktøj til din applikation. Det rigtigt elværktøj udfører
jobbet bedre og mere sikkert til det arbejde, som det blev bygget til.
Brug ikke elværktøjet, hvis kontakten ikke kan skifte mellem tænd og sluk. Ethvert elværktøj, som ikke
kan styres af kontakten, er farligt og skal repareres.
Afbryd stikket fra strømkilden og/eller fjern batteriet, hvis det kan fjernes, inden der foretages justeringer, udskiftning af tilbehør eller opbevaring af elværktøjet. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for utilsigtet start af elværktøjet.
Hold elværktøj utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, der er uvidende med elværktøjet eller disse
instruktioner, betjene det. Elværktøj er farligt i hænderne på nybegyndere.
Overhold vedligeholdelse af elværktøj og tilbehør. Kontrollér for forkert justering eller blokering af bevægelige dele, brudte dele eller enhver anden tilstand, som kan påvirke værktøjets drift. Hvis elværktøjet bliver beskadiget, skal det straks repareres før brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
Hold værktøjerne i topform og rene, så det kan skære korrekt. Skæreredskaber, der er korrekt vedligeholdt
og har skarpe skæredele, har mindre tendens til at blokere og er nemmere at styre.
Brug elværktøjet, tilbehør og knive mv. i overensstemmelse med disse instruktioner under hensyntagen
til arbejdsvilkårene og det arbejde, der skal udføres. Brug af elværktøjet til andet end det tilsigtede kan
resultere i farlige situationer.

2.2.5. BRUG AF BATTERIDREVNE VÆRKTØJER OG FORHOLDSREGLER VED BRUG
1.
2.
3.
4.

Oplad kun med den oplader, der er leveret af producenten. En oplader, der passer til en type batteripakke,
kan skabe brandfare, hvis den anvendes sammen med en anden type batteripakke.
Brug kun elværktøjer med specielt anviste batteripakker. Brug af andre batterier kan medføre risiko for
skade og brand.
Når en batteripakke ikke er i brug, skal den opbevares fjernt fra andre metalgenstande, såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små genstande, der kan resultere i en forbindelse fra
en terminal til en anden. Kortslutning af batteriernes terminaler kan forårsage forbrændinger eller åben ild.
Under dårlige forhold kan væske sive ud af batteriet; undgå al kontakt. Brug vand, i tilfælde af utilsigtet
kontakt, til at skylle med. Søg desuden lægehjælp, hvis væsken kommer i kontakt med øjnene. Udsivende væske fra batterierne kan forårsage irritation eller forbrændinger.
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2.2.6. VEDLIGEHOLDELSE
1.

Få elværktøjet serviceret af en kvalificeret serviceperson, der kun bruger identiske reservedele. Dette
vil sikre, at sikkerheden for elværktøjet opretholdes.

2.2.7. ADMINISTRÉR LEVETIDEN FOR DIT VÆRKTØJ
1.

Når værktøjet når slutningen af dets levetid, PELLENC er det vigtigt at overholde reglerne for borskaffelse af materialerne. Dataark for bortskaffelse indeholder instruktioner til sikker fjernelse af komponenter.

2.3. SIKKERHEDSANBEFALINGER FOR KÆDESAV
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hold alle dele af kroppen væk fra kæden, når kædesaven arbejder. Før du starter kædesaven, skal du
sørge for, at kæden ikke er i kontakt med noget. Et øjebliks uopmærksomhed under betjening af en kædesav
kan forårsage indvikling af dit tøj eller en kropsdel med kæden.
Hold altid kædesaven med din højre hånd på det bageste håndtag og din venstre hånd på det forreste
håndtag Holdes kædesaven med omvendt håndstilling øges risikoen for personskade og bør aldrig udføres.
Hold kun kædesaven ved dens isolerede gribeoverflader, fordi savkæden muligvis kan komme i kontakt
med skjult ledningsføring eller sin egen strømledning. Savkæder, der kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan gøre udsatte metaldele på kædesaven strømførende, hvilket kan give operatøren et elektrisk
stød.
Bær øjenbeskyttelse. Derudover anbefales personligt beskyttelsesudstyr til hørelse, hoved, hænder,
ben og fødder. Tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr reducerer personskader ved udkastet affald eller utilsigtet
kontakt med savkæden.
Brug ikke en kædesav fra en ustabil position i et træ, på en stige, fra et tag eller en ustabil understøtning.
Betjening af en kædesav på denne måde kan resultere i alvorlig personskade.
Sørg for et godt fæste og betjen kun kædesaven, når du står på en fast, sikker og plan overflade. Glatte
eller ustabile overflader kan forårsage tab af balance eller kontrol med kædesaven.
Når du skærer en gren, der er under spænding, skal du være opmærksom på tilbageslag. Når spændingen i træfibret frigøres, kan fjedereffekten ramme operatøren og/eller kaste kædesaven ud af kontrol.
Vær meget forsigtig, når du beskærer buske og mindre træer. Det slanke materiale kan fange savkæden
og piskes mod dig eller trække dig ud af balance.
Bær kædesaven ved det forreste håndtag med kædesaven slået fra og væk fra kroppen. Når kædesaven
transporteres eller opbevares, skal kædeguidens beskyttelsesdæksel altid være påsat. Korrekt håndtering af kædesaven reducerer sandsynligheden for utilsigtet kontakt med den bevægelige kæde.
Følg instruktionerne for smøring, kædespænding og skift af stang og kæde. Forkert spændt eller smurt
kæde kan enten ødelægge eller øge chancen for tilbageslag.
Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt. Fedtede, olierede håndtag er glatte og medfører tab
af kontrol.
Skær kun i træ. Anvend ikke kædesaven til formål, som den ikke er beregnet til. For eksempel: brug
ikke kædesaven til skæring af metal, plastik, murværk eller byggematerialer, der ikke er lavet af træ. Brug af
kædesaven til andre operationer end den tiltænkte anvendelse kan resultere i en farlig situation.
Forsøg ikke at fælde et træ, før du har en klar forståelse af alle de nødvendige procedurer. Der kan
opstå alvorlig skade på operatøren eller tilskuere fra et faldende træ.

2.4. ÅRSAGER TIL TILBAGESLAG OG FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
Tilbageslag kan forekomme, når næsen eller spidsen af kædeguiden berører en genstand, eller når træet lukker
sig og klemmer savkæden under skæring.
Tipkontakt kan i nogle tilfælde forårsage en pludselig omvendt reaktion ved at sparke kædeguiden op og tilbage
mod operatøren.
Klemning af savkæden langs toppen af kædeguiden kan skubbe kædeguiden hurtigt tilbage mod operatøren.
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Enhver af disse reaktioner kan medføre, at du mister kontrollen over saven, hvilket kan resultere i alvorlig personskade. Stol ikke udelukkende på de sikkerhedsanordninger, der er indbygget i din kædesav. Som bruger af en kædesav
er der flere trin, du skal være opmærksom på for at forhindre, at dine skærejob resulterer i ulykke eller kvæstelser.
Resultater fra tilbageslag ved forkert brug af kædesaven og/eller upassende procedurer eller arbejdsforhold. Det
kan undgås ved at tage de korrekte forholdsregler, som angivet nedenfor:
1.

2.

3.

4.

Hav et fast greb med tommelfingre og fingre,
der omkranser kædesavshåndtagene, med begge hænder på saven, og placér din krop og arme, så du kan modstå tilbageslagskræfter. Tilbageslagskræfter kan styres af operatøren, hvis der træffes passende forholdsregler. Slip ikke kædesaven.
Ræk ikke for højt og skær ikke over skulderhøjden. Dette hjælper med at forhindre utilsigtet spidskontakt og muliggør bedre kontrol af kædesaven i
uventede situationer.
Brug kun udskiftningskædeguides og kæder,
der er specificeret af producenten. Forkerte udskiftning af kædeguides og kæder kan forårsage
brud på kæden og/eller tilbageslag.
Følg producentens slibe- og vedligeholdelsesinstruktioner for savkæden. Nedsættelse af dybdemålerens højde kan føre til øget tilbageslag.

51N_19_008

2.5. PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.
Udstyr

Brug af

1

5

1

Sikkerhedshjelm

Påbudt

2

6

2

Beskyttelsesvisir

Anbefalet

3

Robuste handsker

Påbudt

7

4

Sikkerhedssko

Påbudt

5

Høreværn

Påbudt

6

Beskyttelsesbriller

Påbudt

7

Beskyttelsesjakke eller manchet- Påbudt
ter

8

Arbejdsbukser

3

8

Påbudt

4
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2.6. KLISTERMÆRKER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Garanteret akustisk LwA lydeffektniveau
Kædeguide størrelse (nyttig skærelængde)
Læs brugsanvisningen
Brug af beskyttelsesbriller, høreværn og hjelm er påbudt
Det er påbudt at bruge handsker
Brug af sikkerhedssko påbudt.
Risiko for forbrændinger, varme overflader (motor)
Elektrisk ledende materialer. Hold en afstand på
mindst 10 meter fra alle elektriske kilder.
Må ikke udsættes for regnvejr

2.7. SIKKERHEDSHANDLINGER
• Hold venstre arm strakt, så redskabet er nemmere at
styre.
• Hold stangkædesaven på siden og ikke foran dig.
• Brug originale kæder og styr fra Pellenc.
• Sørg for, at kæden, styret og drevet altid er i god stand.
• Stå med spredte ben i fuld ligevægt, når du arbejder.
• Sørg for at bytte om på arbejdspositionerne og for at
holde regelmæssige pauser under arbejdet.

Pas på
•
•
•
•
•
10

Ryd arbejdsstedet, før du påbegynder arbejdet.
Beregn nedfaldspunktet for den genstand, du skærer.
Sørg for, at kædesaven ikke skubbes bagud af den genstand, du skærer.
Stil dig rigtigt for at undgå uheld.
Brug aldrig, når du er på en stige.
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• Sørg for at holde andre personer på afstand. Lad aldrig nogen holde den genstand, du skærer.
• Grenene skal skæres i stykker af passende størrelse, og saven skal bevæges fra den udvendige del af træet mod stammen (1)(2)(3)(4).
• Efter at have skåret grenene, pas på når de falder ned på jorden, der er risiko for opspring.
Anvend selen for at transportere redskabet.
• Anvend selen for at transportere redskabet.

Pas på
• Monter guide og kædebeskyttelse,
når du transporterer, håndterer og
opbevarer motorsaven.

2.8. RESTRISICI
Selv når du bruger Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 som tilsigtet, er der altid en vis uundgåelig restrisiko.
Følgende potentielle risici kan være gældende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risiko for skår på grund af kontakt med udsatte tænder i Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300
Risiko for skår på grund af kontakt med den bevægelige kæde
Risiko for skår på grund af uventet og pludselig bevægelse af sværdet
Risiko for kvæstelser fra skæring eller gennemboring i forbindelse med fremspringende dele af Stangmotorsav
Selion T175-225 / T220-300
Risiko for udslyngning af splinter, bark osv. under savning
Risiko for en allergisk reaktion relateret til hudkontakt med kædeolien
Risiko for brand som følge af afskæring af visse særligt brandfarlige træarter
Risiko for elektrificering / elektrisk stød i tilfælde af kontakt eller kontakt mellem motorsaven og strømkablerne.
Risiko for slag fra faldende afskårne grene
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3. BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
3.1. BESKRIVENDE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stang
Oliedæksel
Kontrollampe for spænding
Sikkerhedsudløser
Håndtag
Netledning
Startkontakt

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Justerbar bærerem
Hovedets ledforbindelse
Kædeskærm
Teleskopnøgle
Spændemøtrik på kædeskærm
Kædestyr
Savkæde
Låsemøtrik

Vink
Gennem hele manualen identificeres dele ved hjælp af det tilknyttede nummer i denne illustration. Se denne
illustration for at finde den pågældende del.

3.2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER
3.2.1. GENERELLE EGENSKABER
Selion T175-225
Levetid
12

Selion T220-300

Afhængig af anvendelse og batteritype
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Selion T175-225

Selion T220-300

Nominel spænding

43.2V

Kædeoliebeholderens kapacitet

25 cl

Batteriernes kompatibilitet

ULIB 250 / ALPHA 520 / ULIB 700 / OLIVION +

Drev

9 tænder 1/4’’

Kædehastighed

10,3 m/s

Redskabets vægt (alene) uden styr
eller kæde

3,25 kg

3,60 kg

3.2.2. KÆDER OG KÆDEGUIDES KOMPATIBILITET
Kædeguide type Kædeguide stør- Kædehældning
relse
(nyttig
skærelængde)

MONTERING AF Henvisning
KÆDEN
kædeguide

GUIDE
STANDARD

6,35mm (1/4’’)

1,3mm (0,05’’)

66756

64486

BESKÆRINGSGUI15 cm (6")
DE

6,35mm (1/4’’)

1,3mm (0,05’’)

80343

71550

PRÆ15 cm (6")
CISIONSKÆDE- 24 cm (9.4")
GUIDE

6,35mm (1/4’’)

1,1mm (0,04’’)

138788

138880

6,35mm (1/4’’)

1,1mm (0,04’’)

138823

138883

25 cm (10’’)

til Henvisning
kæde

til

3.2.3. OPLADERE OG BATTERIKOMPATIBILITET
Batteri

Oplader

ULIB 250

CB5010HV

Alpha 520

CB5022

ULIB 700

CB5022

OLIVION

CB5022

BEMÆRKNINGER:
*med adapterledning ref. 57239

3.2.4. STØJNIVEAU
Fastsættelsen af støj- og emissionsniveauerne baseres på driftsforholdene ved maksimal nominel hastighed.
Støjværdi målt ved EN 60745-1 og EN ISO 11680-2
Niveau for akustisk tryk målt i arbejdspositionen (usikkerhed på K
dB (A))

Selion T175-225
pA

= 3 LpA = 82 dB

Selion T220-300
LpA = 80 dB

Garanteret lydeffekt i henhold til direktiv 2000/14/EF

Selion T175-225

LwA-garanteret lydeffektniveau

LWAg=93 dB(A)

Selion T220-300
LWAg=94 dB(A)

3.2.5. VIBRATIONSNIVEAU
Målt vibrationsværdi fra EN 60745-1 og EN ISO Selion T175-225
11680-2

Selion T220-300

Vibrationsudsendelsesværdi

ah=90 dB(A)

ah=90 dB(A)

Måleusikkerhed

K = 1,5 m/s²

K = 1,5 m/s²
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4. IDRIFTSÆTTELSE

Pas på
For at sikre, at værktøjet fungerer korrekt, skal alle idriftsættelsesprocedurer udføres, før
det bruges for første gang.

4.1. KLARGØRING AF SAVHOVEDET
Kædeledningen og kæden leveres umonterede. Saml
kædeguiden og kæden.
•

A. Drej savhovedet, så det er i forlængelse af stangen.

Vink
Anbring savhovedet i forlængelse af stangen for at
begrænse tilbageslag (kickback).

4.2. MONTERING AF KÆDE OG KÆDEGUIDE (FØRSTE BRUG)

Bemærk
Se nummereringen af delene på illustrationen Afsnit 3.1, “Beskrivende”.

Pas på
Kontroller, at start/stop-kontakten er
i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.
1.

14

Fjern kædebeskyttelsen (10) og det gule skumstik
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Kædeledningen og kæden leveres umonterede. Saml
kædeguiden og kæden.
2.
3.
4.
5.
6.

Placér kædeguiden (13) på sin plads.
Skub guiden (13) mod drevet for at aktivere låsen.
Montér kæden (14) under hensyntagen til skæreretningen.
Sæt kædebeskyttelsen (10) på igen.
Spænd låsemøtrikken (12) igen ved hjælp af en teleskopnøgle (11). Under denne operation skal den
automatiske kædespændingsmekanisme udløses.

Bemærk
For yderligere oplysninger om proceduren, se: Afsnit 6.3, “Udskiftning af kæden og styret”.

4.3. AUTOMATISK KÆDESPÆNDING (FØRSTE BRUG)

Pas på
Kontroller, at start/stop-kontakten er
i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.
1.

Løsn kædeskærmens låsemøtrik (12) 3 omgange.

2.

Spænd kædeskærmens låsemøtrik (12) korrekt ved
hjælp af teleskopnøglen (11), kædeguiden (13) bevæger sig derefter fremad og spænder automatisk
kæden (14).
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3.

Placér igen håndtaget til teleskopnøglen (11) på
dens fastholdelsesmagnet.

Kontrol af kædens spænding

Vigtigt
Justér spændingen så ofte som nødvendigt. Spændingen kontrolleres ved at trække i kæden (14) midt
på kædeguiden: Du skal kunne se 1 til 3 kædeled.

4.4. KÆDESMØRING (FØRSTE BRUG)
4.4.1. PÅFYLDNING AF KÆDEOLIEBEHOLDER
Før første brug er det vigtigt at fylde kædeoliebeholderen
med den specifikke kæde og guideolie (ref.: 85920)
1.
2.
3.

Skru hætten (2) til guide- og kædeoliebeholderen af
Hæld forsigtigt guide- og kædeolien i beholderen.
Spænd hætten (2) til kædeoliebeholderen

Vigtigt
Kontroller oliestanden hver anden time, og fyld op
efter behov.

Bemærk
PELLENC anbefaler at bruge en bionedbrydelig kædeolie, der er i overensstemmelse med RAL-UZ-48-standarden (ref. 85920, ellers enhver olie, der er i overensstemmelse med RAL-UZ-48-standarden)
Hjælpematerialer, der sælges separat.
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STANGMOTORSAV SELION T175-225 / T220-300
51_148662-B

Advarsel
Påfyld aldrig snavset eller brugt olie.

4.4.2. FØRSTE FORCEREDE SMØRECYKLUS
Den forcerede smørecyklus fordeler olien fra beholderen
til de forskellige komponenter. Det er bydende nødvendigt at udføre denne forcerede smørecyklus inden første
brug af Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300.
1.
2.
3.

4.

Tryk på og hold udløserne (4) og (7) nede.
Indstil batteriafbryderen på «1».
En automatisk cyklus startes, så olien føres fra beholderen op på kædestyret.
a. kort biplyd hvert 20. sekund i løbet af cyklussen.
b. Der høres 3 biplyde, når cyklussen er afsluttet.
Slip udløserne, når den første biplyd høres.

Advarsel
Udfør en forceret smøring, når en ny sæson begynder for at kontrollere kædens smørefunktion. Udfør en forceret smøring efter behov.

4.5. INDKØRING (FØR FØRSTE BRUG)

Advarsel
Før første brug er det bydende at indkøre kædeguiden og kæden.
Sådan indkøres kædeguiden og kæden:
1.
2.

Kør kædesaven i 1 eller 2 minutter uden kontakt
Efter denne indkøringsfase skal kædens spænding kontrolleres og om nødvendigt strammes.

Bemærk
Når alle idriftsættelsesprocedurer er afsluttet, er værktøjet klar til brug
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5. ANVENDELSE
5.1. HOLDE REDSKABET
Til brug og transport af værktøjet skal du bruge den medfølgende bærerem (8). For optimal brug skal du spænde spænderne og justere remmen for at få en position til
komfortabel og sikker brug. Se den modsatte illustration.
1.
2.

Hold redskabet i håndtaget (5) og stangen(1), og
kontroller at der ikke er noget, som rører kæden (14).
Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 er nu i
sin startposition.

Bemærk
Kontrollampen (3) på håndtaget viser, at redskabet
er spændingsførende.

Advarsel
Frakobl aldrig batteriets el-ledning, før du har kontrolleret, at start/
stop-kontakten er i stopposition «0».

Pas på
Redskabet må kun anvendes til at
skære i træ.

5.2. JUSTERING AF TELESKOPSTANGEN

Advarsel
Kontroller, at start/stop-kontakten er
i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før stangen justeres.
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•

Løsn stangens låsemøtrik (15).

•

Juster til den ønskede længde.

Vigtigt
Sørg for, at savens hoved er i forlængelse af håndtaget.

•

Bloker stangens låsemøtrik (15).

5.3. START

Pas på
Start altid motoren, før kæden kommer i kontakt med træet.
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Vigtigt
Kontroller kædespændingen inden enhver brug, og
stram den om nødvendigt, se proceduren (se Afsnit 6.4, “Automatisk kædespænding”)
1.
2.
3.
4.
5.

Fjern kædestyrets beskyttelsesskærm.
Indstil start/stop-kontakten på batteriet for Pellenc-redskaber på start «I». Nu er redskabet spændingsførende og klar til brug.
Tryk og hold sikkerhedsudløseren (4), mens du holder motorsaven ved det øverste håndtag.
C. Tryk på kontakten (7) og sikkerhedskontakten (4).
Kædesaven arbejder, når kontakterne holdes inde.
Redskabets motor stoppes ved at slippe udløseren
(7).

Bemærk
Kontrollampen på håndtaget viser, at redskabet er spændingsførende.

Vink
Lad kædesaven arbejde uden selv at bruge kræfter.
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6. VEDLIGEHOLDELSE
6.1. DE FIRE GRUNDREGLER

Pas på
Kontroller, at start/stop-kontakten er
i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.
• Regel nr. 1: Kæden skal være korrekt spændt.
En korrekt spændt kæde forbedrer skæreydelsen og
reducerer risikoen for brud og / eller afsporing af kæden.
Se procedure Afsnit 6.4, “Automatisk kædespænding”

• Regel nr. 2: Kæden skal være korrekt smurt.
Konstant smøring reducerer slid og risiko for brud på
komponenter og værktøj.
Se procedure Afsnit 6.5, “Smøring af kæde”

• Regel nr. 3: Kæden skal være slebet.
En korrekt slebet kæde forbedrer skæreydelsen og reducerer slid.
Se procedure Afsnit 6.6, “Slibning af kæden”
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• Regel nr. 4: Dybdebegrænserne skal være korrekt
indstillet.
Det er vigtigt at sikre korrekt indstilling af dybdebegrænserne, og at deres form passer, af hensyn til ydeevne og sikkerhed.
Se procedure Afsnit 6.7, “Indstilling af dybdebegrænserne”

6.2. VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER
For hver For hver 2 En gang Efter brug En gang
igangsæt- driftstimer om ugen
om året
ning
eller efter
behov
Visuel kontrol af redskabet

X

Kontrol af, at sikkerhedskontakten fungerer

X

Kontrol og efterfyldning af olie

X

Kontrol af kædens smøring

X

Kontrol og tilspænding af kæden

X

X

Kontrol af kædens slibning

X

X

Kontrol af kædebremsen

X

X

Kontrol og rengøring af kædestyret

X

Smøring af kædestyret

X

Kontrol af drevets slitage
Kontrol af batteriets ladestand
Få redskabet efterset af en autoriseret forhandler

X
X
X

Advarsel
Få kædesaven efterset for hver 200 driftstimer eller mindst 1 gang om året. Rengør altid
redskabet, og oplad batteriet før opbevaring.

6.3. UDSKIFTNING AF KÆDEN OG STYRET

Pas på
Kontroller, at start/stop-kontakten
er i stopposition «0», og afbryd
batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.
22
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Pas på
Brug kun en kæder eller styr, som anbefales af firmaet PELLENC, da der ellers kan opstå
risiko for personskader.

6.4. AUTOMATISK KÆDESPÆNDING

Vigtigt
Kontrollér og justér kædens spænding:
24
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• før hver brug.
• hyppigt

Pas på
Kontroller, at start/stop-kontakten er
i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.
•

Løsn kædeskærmens låsemøtrik (12) 3 omgange.

•

Spænd kædeskærmens låsemøtrik (12) korrekt ved
hjælp af teleskopnøglen (11), kædeguiden (13) bevæger sig derefter fremad og spænder automatisk
kæden (14).

•

Placér igen håndtaget til teleskopnøglen (11) på
dens fastholdelsesmagnet.
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Kontrol af kædens spænding

Vigtigt
Justér spændingen så ofte som nødvendigt. Indstil
spændingen så ofte, det er nødvendigt. Du skal
kunne se 1 til 3 kædeled.

6.5. SMØRING AF KÆDE

Pas på
Kontroller, at der altid er olie i beholderen for at sikre kontinuerlig smøring.

6.5.1. PÅFYLDNING AF KÆDEOLIEBEHOLDER
Før første brug er det vigtigt at fylde kædeoliebeholderen
med den specifikke kæde og guideolie (ref.: 116688)
• Oliebeholderen skal altid være ren.
• Rengør dækslet og påfyldningsområdet, før dækslet
åbnes.
• Olien må ikke løbe ud af beholderen.
1.
2.
3.

Skru hætten (2) til guide- og kædeoliebeholderen af
Hæld forsigtigt guide- og kædeolien i beholderen.
Spænd hætten (2) til kædeoliebeholderen

Vigtigt
Kontroller oliestanden hver anden time, og fyld op efter behov.

Bemærk
PELLENC anbefaler at bruge en bionedbrydelig kædeolie, der er i overensstemmelse med RAL-UZ-48-standarden (ref. 116688, ellers enhver olie, der er i overensstemmelse med RAL-UZ-48-standarden)
Hjælpematerialer, der sælges separat.
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Advarsel
Påfyld aldrig snavset eller brugt olie.
Oliebeholderen er udstyret med et sugefilter. Hvis olien ikke kan løbe op til savens hoved,
skal redskabet afleveres hos en autoriseret forhandler, så sugefilteret kan blive renset.

Pas på
Brug ikke maskinen, hvis kædeoliebeholderen er tomt. Overopvarmning skyldes manglende
overholdelse af denne instruktion:
• beskadige maskinen og kan forårsage forbrændinger og kvæstelser for brugeren.
• årsag til for tidligt brug af guiden og kæden, hvilket kan forårsage brud på sidstnævnte.

6.5.2. TVUNGEN KÆDESMØRING
Den forcerede smørecyklus fordeler olien fra beholderen til de forskellige komponenter.
Hvornår udføres tvungen smøringscyklus?
Smøringscyklussen udføres altid med smøremiddelbeholderen fyldt og:
• i starten af hver sæson,
• hver gang mekanismen mangler smøring.
Procedure:
1.
2.
3.

4.

Tryk på kontakterne og hold dem trykket ind.
Indstil batteriafbryderen på «1».
En automatisk cyklus startes, så olien føres fra beholderen op på kædestyret.
a. kort biplyd hvert 20. sekund i løbet af cyklussen.
b. Der høres 3 biplyde, når cyklussen er afsluttet.
Slip udløserne, når den første biplyd høres.

Advarsel
Udfør en forceret smøring, når en ny sæson begynder for at kontrollere kædens smørefunktion. Udfør en forceret smøring efter behov.

6.6. SLIBNING AF KÆDEN

Pas på
Kontroller, at start/stop-kontakten er
i stopposition «0», og afbryd batteri27
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stikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.
1.
2.

Sæt batterikontakten på "0", og tag stikket ud.
Anbring, som vist på skemaet, en filholder på den
øverste plade og en dybdebegrænser for savtakker.

Pas på
Fil ikke oven på kædeled eller drivled udstyret med en anti-tilbageslaganordning.
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1.

Slib savtakkerne på den ene side af kæden, og arbejd indefra og udad. Fil kun med fremadbevægelser.

1.
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afmærkning. Gør det modsatte på den anden side.
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1.

Hvis sidepladen eller toppladen er beskadiget, files
indtil den del er forsvundet.

1.

Alle savtakker skal have samme længde.

Vigtigt
Kontrollér dybdebegrænserne igen efter at have slebet skærene. Følg proceduren Afsnit 6.7, “Indstilling af
dybdebegrænserne” for at gøre dette.

6.7. INDSTILLING AF DYBDEBEGRÆNSERNE

Pas på
Kontroller, at start/stop-kontakten er
i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.
1.

Kontroller dybdebegrænserne efter hver 2. eller 3.
slibning.
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2.
3.

4.

Brug en dybdemåler, der passer til den type kæde,
der skal slibes. Anbring dybdemåleren på savtakken.
Hvis dybdemåleren går ud over, files ved måleren
med en fladfil.

Fil fra det indre af skæret mod det ydre og væk ved
at skubbe filen

Pas på
Fil ikke oven på, og ødelæg ikke kædeleddenes eller drivleddenes overside, når de er udstyret med en anti-tilbageslagsanordning.
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5.

Sænk dybdebegrænserne, og afrund vinklen foran,
så dybdebegrænsernes oprindelige form bevares.

Bemærk
På kæder med drivled, der er udstyret med en opspringssikring, kan det være nødvendigt at tage
kæden ud af guiden for at kunne file dybdebegrænserne rigtigt.

6.8. KONTROL OG UDSKIFTNING AF DREVET
Udskift drevet, hvis det er beskadiget eller efter hver 2. kædeudskiftning (ref. 85643).
1.
2.
3.
4.
5.

Sæt batterikontakten på "0", og tag stikket ud.
Afmonter kædestyret (13) og kæden (14) (se Afsnit 6.3, “Udskiftning af kæden og styret”.)
Tag låseringen af, og tag drevet ud.
Udskift drevet
Montér delene igen, og observér låseringens montageretning.

Pas på
Låseringen skal udskiftes efter hver
afmontering (ref. 01357).

6.9. RENGØRING AF REDSKABET
Sørg for, at redskabet altid er rent ved hyppigt at rengøre
det med en fugtig klud og trykluft.
Rengør især de dele, der er i kontakt med træet (sav og
styr).

Advarsel
Anvend aldrig opløsningsmidler (trichlorethylen, mineralsk terpentin, benzin mv.) til at rengøre redskabet.
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Sæt batterikontakten på "0", og tag stikket ud.

6.10. RENGØRING AF KÆDESTYR
1.
2.
3.
4.

Sæt batterikontakten på "0", og tag stikket ud.
Afmonter kædestyret (13) og kæden (14) (se Afsnit 6.3, “Udskiftning af kæden og styret”.)
Rengør rillen, fedthullerne og det aflange hul i kædeguiden
Montér kædeguiden og kæden igen.

Vigtigt
Afmonter og rengør kædeguiden hver dag ved styret og smørehullerne.
Dette skal foretages, hver gang der skiftes arbejdsplads for at desinficere redskabet.
Rengør smørehullerne så ofte, der er behov for det.

6.11. SMØRING AF KÆDESTYRET
Smør kædeguiden hver dag ved hjælp af en smørepumpe.
Smør kædeguiden hver dag ved hjælp af en smørepumpe (ref.13).

Bemærk
Hjælpematerialer, der sælges separat.

6.12. PÅFYLDNING AF KÆDEOLIEBEHOLDEREN
• Oliebeholderen skal altid være ren.
• Rengør dækslet og påfyldningsområdet, før dækslet åbnes.
• Olien må ikke løbe ud af beholderen.

Advarsel
Oliebeholderen er udstyret med et sugefilter. Hvis olien ikke kan løbe op til savens hoved,
skal redskabet afleveres hos en autoriseret forhandler, så sugefilteret kan blive renset.
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7. HÆNDELSER OG AFHJÆLPNING
Problem

Handling

Tab af effektivitet og/eller skærekvalitet for Stangmotor- Kontrollér først, at de 4 grundlæggende regler overholsav Selion T175-225 / T220-300
des
• Kædespænding: Afsnit 6.4, “Automatisk kædespænding”
• Kædens smøresystem: Afsnit 6.5, “Smøring af kæde”
• Slibning af kæden: Afsnit 6.6, “Slibning af kæden”
• Indstilling af dybdebegrænserne: Afsnit 6.7, “Indstilling
af dybdebegrænserne”
Fortsæt, hvis problemet forbliver, til:
• rengøring af kædeguiden: Afsnit 6.10, “Rengøring af
kædestyr”
• Smøring af kædestyret: Afsnit 6.11, “Smøring af kædestyret”
Kontrollér drevet, og udskift det om nødvendigt: Afsnit 6.8, “Kontrol og udskiftning af drevet”.
Hvis ingen af disse procedurer får løst problemet, skal
en certificeret distributør eller PELLENC SAS eftersalgsservice kontaktes.
Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 starter ikke. Kontrollér følgende punkter:
• Kontrollér, at batteriet er korrekt tilsluttet Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300
• Kontrollér batteriets opladningsniveau.
Hvis ingen af disse procedurer får løst problemet, skal
en certificeret distributør eller eftersalgsservice kontaktes.PELLENC SAS
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8. OPBEVARING OG TRANSPORT
8.1. KÆDEAFSKÆRMNING
Monter guide og kædebeskyttelse, når du transporterer,
håndterer og opbevarer motorsaven.

Advarsel
Stangkædesaven må aldrig transporteres uden den pågældende afskærmning.

8.2. OPBEVARING UDEN FOR SÆSONEN
•
•
•
•
•
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9. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
9.1. TILBEHØR
reference
Smøringspumpe til kædestyr

68518

Fastgørelsesklemme

68519

Slibesæt

68520

Rund fil (æske med 12)

68521

Flad fil (æske med 12)

68522

Rund fil (æske med 3)

68611

9.2. FORSYNINGER
Referencer:
5 l dåse organisk olie

116688

SELION ¼ 9 tandkædedrev hjulsæt

79087

Præcisionskædeguide (9,4 "- 1/4") kompatibel med kæderef. 138883

138823

Præcisionskæde 55E (9,4 "- 1/4") kompatibel med kædeguide ref. 138823

138883

Præcisionskædeguide (6 "- 1/4") kompatibel med kæderef. 138880

138788

Præcisionskæde 41E (6 "- 1/4") kompatibel med kædeguide ref. 138788

138880

Skærende kædeguide (6 "- 1/4") kompatibel med kæderef.: 71550

80343

Præcisionskæde 42E (6 "- 1/4") kompatibel med kædeguide ref. 80343

71550

Kædeguide (10 "- 1/4") kompatibel med kæderef: 64486

66756

Kæde 58E (10 "- 1/4") kompatibel med kædeguide ref. 66756

64486
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10. GARANTIERNE
10.1. GENERELLE GARANTIER
10.1.1. LOVPLIGTIG GARANTI
- 10.1.1.1. GARANTI MOD SKJULTE MANGLER

Uafhængigt af den kommercielle garanti angivet i afsnit II, siger artikel 1641 i den franske civillov, at "sælger skal
garantere over for skjulte mangler ved det solgte objekt, som gør det uegnet til det beregnede formål eller forringer
denne anvendelse i en grad, så køberen ikke ville have købt objektet eller ville have betalt en lavere pris, hvis
manglen havde været kendt".
Artikel 1648 i civilloven "Sagen, som følge af væsentlige mangler, skal anlægges af køber inden to år efter, at
skaden er opdaget. "
- 10.1.1.2. JURIDISK GARANTI FOR OVERENSSTEMMELSE

Ifølge artikel L.217-4 i den franske forbrugerlov skal sælger leverer varen i overensstemmelse med kontrakten og
er ansvarlig for manglende overensstemmelse, der eksisterer ved levering.
Han er ligeledes ansvarlig ved manglende overensstemmelse, der skyldes emballagen, instruktioner for montering
eller installation, når sidstnævnte er pålagt ham i kontrakten eller er blevet udført på hans ansvar.
Artikel L.217-5 i den franske forbrugerlov "Varen er i overensstemmelse med kontrakten":
1.

2.

Hvis den er egnet til formålet, der er normal for et lignende produkt og i givet fald:
• hvis den svarer til sælgers beskrivelse og har den beskaffenhed, som sælger præsenterede for køberen i
form af en prøve eller model;
• hvis den har de kvaliteter, en køber med rimelighed kan forvente givet de offentlige erklæringer afgivet af
sælger, producent eller dennes repræsentant, navnlig i reklamer eller etikettering;
Eller hvis den har de egenskaber, der er defineret ved gensidig aftale mellem parterne, eller er egnet til et
bestemt formål, som køber har gjort kendt for sælger, og sidstnævnte har accepteret.

Artikel L.217-12 i den franske forbrugerlov: "Sagen som følge af manglende overensstemmelse bortfalder to år efter
leveringen af varen".
10.1.2. KOMMERCIEL GARANTI PELLENC
- 10.1.2.1. INDHOLD

10.1.2.1.1. GENERELT

Ud over retsgarantier, har kunderne ret til en kommerciel garanti på produkter PELLENC, hvor denne dækker udveksling og udskiftning af dele, der er godkendt som uegnede til brug, fabrikationsfejl, defekt montage eller mangler
i materialet uanset årsag.
Garantien udgør en uadskillelig helhed sammen med produktet, der er blevet solgt af PELLENC.
10.1.2.1.2. RESERVEDELE

Den kommercielle garanti dækker også originale reservedele fra PELLENC, eksklusiv arbejdskraft, med udelukkelse
af visse reservedele til hvert produkt, der medfølger ved leveringen.
36

STANGMOTORSAV SELION T175-225 / T220-300
51_148662-B

- 10.1.2.2. GARANTIENS VARIGHED

10.1.2.2.1. GENERELT

PELLENC's produkter er garanteret i henhold til den kommercielle garanti regnet fra levering til kunden i en periode
på to (2) år for de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, og i en periode på ét (1) år, hvad angår de øvrige
PELLENC produkter.

10.1.2.2.2. RESERVEDELE

PELLENC Reservedele, der er leveret som del af produktets garanti, garanteres i henhold til den kommercielle
garanti regnet fra datoen for levering af PELLENCproduktet til slutbrugeren i en periode på to (2) år for de produkter,
der er tilsluttet et PELLENC batteri, og i en periode på ét (1) år, hvad angår de øvrige PELLENC produkter.
I tilfældet med de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, er reservedele, der er udskiftet i løbet af produktets
garanti efter den 12. brugsmåned, berettiget til en garanti på ét (1) år.

10.1.2.2.3. FRALÆGGELSE AF GARANTI

Undtaget fra den kommercielle garanti er produkter, som har været genstand for unormal brug eller er brugt under
forhold og til andre formål end dem, hvortil de er fremstillet, især manglende overholdelse af betingelserne beskrevet
i denne vejledning.
Garantien gælder heller ikke i tilfælde af stød, fald, forsømmelse, manglende tilsyn eller vedligeholdelse eller i
tilfælde, hvor produktet er blevet forarbejdet. Ligeledes ikke omfattet af garantien er produkter, som har været
genstand for manipulation, ændring eller modifikation af kunden.
Sliddele og/eller forbrugsstoffer kan ikke garanteres.

- 10.1.2.3. IMPLEMENTERING AF DEN KOMMERCIELLE GARANTI

10.1.2.3.1. PRODUKTETS IDRIFTSÆTTELSE OG IDRIFTSÆTTELSESERKLÆRING

Senest otte dage efter leveringen af produktet til kunden er DISTRIBUTØR forpligtet til at udfylde dataformularen
med en idriftsættelseserklæring, således at sidstnævnte kan aktiveres på webstedet www.pellenc.com under "ekstranet" menu "garantier og oprettelse" ved hjælp af sit ID, der tidligere er blevet udstedt af PELLENC.
Hvis dette ikke gøres, vil idriftsættelseserklæring ikke være effektiv og vil dermed forhindre gennemførelsen af
PELLENC's kommercielle garanti, og DISTRIBUTØREN vil derfor alene overtage garantien og den økonomiske
byrde uden at kunne videregive omkostningerne ved sin intervention med kundens garanti.
DISTRIBUTØREN er ligeledes forpligtet til at udstede garantibevis eller certifikat for garanti og idriftsættelse for
selvdrevne emner leveret med produktet, efter at kunden har dateret og underskrevet.

10.1.3. BETALT EFTERSALGSSERVICE
- 10.1.3.1. GENERELT

Genstand for betalt service, selv i perioden med juridisk og kommerciel garanti, er fejlfunktioner, svigt, brud som
følge af forkert brug, forsømmelse eller kundens forkerte vedligeholdelse, og også fejl som følge af normal slitage
af produktet. Ligeledes som del af de ydelser i henhold til eftersalgsservice er reparationer uden juridisk og kommerciel garanti, såsom vedligeholdelse, justeringer, diagnostik af alle typer, rengøring etc. uden at denne liste er
udtømmende.
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- 10.1.3.2. SLIDDELE OG FORBRUGSSTOFFER

Sliddele og forbrugsstoffer ligger ligeledes inden for eftersalgsservice.

- 10.1.3.3. RESERVEDELE

Betalt eftersalgsservice omfatter også originale reservedele fra PELLENC, eksklusiv arbejdskraft og uden periode
med juridisk og kommerciel garanti.
I tilfælde af udskiftning af originale reservedele fra PELLENC i forbindelse med eftersalgsservice, følger en kommerciel garanti for et år fra monteringsdatoen.
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11. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
11.1. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: SELION T
FABRIKANT

PELLENC

ADRESSE

Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)

PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR DET TEKNISKE PELLENC
DOKUMENT
ADRESSE

Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)

Vi erklærer herved, at maskinen beskrevet i det følgende:
GENERISK BETEGNELSE

Stangmotorsav

FUNKTION

Beregnet til træbeskæring

HANDELSNAVN

HELION Telescopic HT 150/200

TYPE

Selion T

MODELLER

T175-225

SERIENUMMER

51T00001 - 51T49999
51U00001 - 51U49999
51V00001 - 51V49999

T 220-300

Er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i maskindirektivet (2006/42/ce)
Er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende andre eu-direktiver:
• EMC Direktiv 2014/30/EU
• RoHS Direktiv 2011/65/EU

• REACH Regulering 1907/2006
• WEE Direktiv 2012/19/EU

Følgende harmoniserede, europæiske standarder er anvendt helt eller delvist:
• EN 60745-1 : 2009 + A11 : 2011-01
• EN 55014-1: 2017

• EN 55014-2: 2015
• EN ISO 11680-2: 2011

Opnået et "CE" -typecertifikat, nr. MD-159 udstedt af SGS-FIMKO (0598).

Lyd og vibrationshastighed ved maksimal arbejdshastighed
MODELLER

T 175-225

T 220-300
2

Vibrationsniveau i henhold til EN 60745-1 og EN ISO 11680-2 (med ah = 0.52 m/s
2
usikkerhed K = 1,5 m/s²) )

ah= 0.44 m/s

MODELLER

T 220-300

T 175-225

2

Lydtryk i henhold til EN 60745-1 og EN ISO 11680-2 (med usikkerhed LpA = 82 dB(A)
KpA = 3,0 dB (A))

LpA = 80 dB(A)

Garanteret lydeffekt i henhold til direktiv 2000/14/EF

LwA.d = 94 dB (A)

LwA.d = 93 dB (A)

UNDERSKREVET I PERTUIS, dateret 25/11/2019
JEAN MARC GIALIS
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
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