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Advarselssymboler 
Warning symbols 

 

Advarsel! Fare. Hvis maskine ikke bruges 
korrekt, kan det bliver faligt for en selv og 
andre. 

 

   

 

Læs betjeningsvejledningen grundigt før 
brug af maskinen.  

   

 

Benyt høreværn, sikkerheds-briller og 
sikkerhedshjelm.  

   

 

Brug sikkerhedshandsker.  

   

 

Brug sikkerhedsfodtøj og sikkerhedsbukser 
med skæreværn (skærehæmmende indlæg)  

   

 

Risiko for tilbageslag! 
Tilbageslag er en hurtig og ukontrollabel 
bevægelse af kædesaven mod brugeren 

 

   
   

 

Hold motorkædesaven fast med begge 
hænder under brug for at sikre kontrol over 
maskinen og reducere risikoen for 
tilbageslag.  

 

   

 

Betjen aldrig motorkædesaven med én 
hånd!  

   

 

Undgå at arbejde i regnvejr og vådt 
underlag, da det øger riskoen for ulykker.  
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Sikkerhedsforskrifter 
 
Tillykke med din nye motorkædesav. Læs venligst 
denne brugsanvisning grundigt, især de 
sikkerhedsmæssige advarsler markeret med symbolet: 

  
 

 
Registrering af produkt / Reservedele 

Registrer Deres produkt online på Mit Texas. Mit Texas 
findes på www.texas.dk. Efter registrering kan Texas 

give Dem en endnu bedre service. 
 

Når De har registreret Deres produkt, sørger Texas for 
at tilknytte relevant information til produktet. Derudover 

kan Texas kontakte Dem med relevant information 
vedrørende Deres produkt. 

 
På vores hjemmeside www.texas.dk. Finder De selv 

varenumre, det giver en hurtigere ekspedition. 
Reservedele kan købes online på www.texas.dk eller 

kontakt Deres nærmeste forhandler. De finder 
forhandlerliste på www.texas.dk 

 

 
 
Klargøring 

 Læs denne brugsanvisning grundigt. Sørg for at 
lære de forskellige kontrolfunktioner, indstillinger og 
håndtag på udstyret at kende.  

 Sikkerheden ved arbejde med motorkædesave 
beror på, at savens sikkerhedsudstyr er i orden. 
Inden man bruger saven, er det vigtigt, at savens 
bremse er rengjort, at kæden er efterset og filet, og 
at kædebremsens funktion er kontrolleret. 

 Find ud af, hvordan du standser enheden, og 
kontroller, at du ved, hvordan kædebremsen virker. 

 Motorkædesaven er udstyret med en kædebremse. 
Kædebremsen skal kunne udløses ved et let tryk 
fremad på parerhåndtaget. Man afprøver 
funktionen med motoren startet og fuld gas. 
Savkæden skal standse øjeblikkelig, når man har 
trykket på parerhåndtaget. 

 Kædebremsen er monteret for at beskytte mod 
”kast”, som er en hurtig opadgående bevægelse i 
sværdet. Dette kan forekomme, hvis sværdspidsen 
rammer fremmedlegemer. Det er derfor vigtigt, at 
du er opmærksom på, om kædebremsen virker. 

 Man skal rengøre kædebremsen og eventuelt 
udskifte sliddele, hvis der er fejl ved kædebremsen. 

 Lad aldrig børn eller personer, der ikke har læst 
denne brugsanvisning, bruge maskinen.  
Bemærk, at der kan være lokale bestemmelser, der 
indeholder begrænsninger for operatørens alder. 

 Hvis du føler dig utilpas, eller hvis du har indtaget 
alkohol eller medicin, bør du ikke betjene 
maskinen. 

 Inspicer altid maskinen før brug. Kontroller, at der 
ikke er slidte eller beskadigede dele. 

 Operatøren er ansvarlig for andre personers 
sikkerhed.  

 Benyt aldrig maskinen i nærheden af børn eller dyr. 
 Operatøren vil blive holdt ansvarlig for eventuelle 

ulykker, eller hvis der opstår farer for andre 
personer og deres ejendom. 

 Undlad at påfylde brændstof indenfor, eller mens 
motoren kører. 

 Spildt benzin er yderst brandfarlig, påfyld aldrig, 
mens motoren stadig er varm. 

 Aftør spildt benzin før start af motoren. Den kan 
forårsage brand eller eksplosion! 

 Det er påkrævet at bære støvler/sko med skridsikre 
såler og stålkappe, sikkerhedshandsker, bukser 
med skæreværn og hjelm med visir og høreværn. 
Undgå at bære løstsiddende tøj. 

 Før du starter kædesaven, skal du kontrollere, at 
kæden ikke er i kontakt med noget. 

 Undersøg din kædesav for slidte, løstsiddende eller 
ødelagte dele, spænd bolte og møtrikker efter. 
Maskinen bør ikke anvendes, før den er i korrekt 
og driftsmæssig stand.  

 Vær sikker på at kæden altid står stille, når 
motoren går i tomgang. 

 Sørg for at håndtagene er rene, og at der ikke er 
rester af olie og benzin.  

 Start ikke kædesaven uden at have sværd og 
kæde monteret, da motoren kan komme op i et 
højere omdrejningstal end koblingen og kædestop 
er beregnet til. Dette kan medføre skade på både 
maskine og bruger. 

Betjening 
 Start altid motoren i arbejdszonen. 
 Forlad ikke arbejdszonen under betjening af 

maskinen, hvis det er nødvendigt at forlade 
arbejdszonen, skal motoren slukkes, før zonen 
forlades. 

 Ved transport skal der være et hylster over sværet. 
 Pas på du ikke brænder dig på den varme 

udstødning. 
 Stop straks motoren ved kontakt med et 

fremmedlegeme, fjern tændrørshætten, og inspicer 
maskinen grundigt for skader. Reparer skaden, før 
du fortsætter. 

 Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, skal 
du stoppe motoren og undersøge årsagen med det 
samme. Vibrationer er normalt et tegn på skader. 

 Sluk altid motoren og kontroller, at alle bevægelige 
dele er standset helt før udførelse af reparationer, 
justeringer eller eftersyn.  

 Tillad aldrig tilskuere at opholde sig i nærheden af 
enheden. 
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 Sørg for at betjene maskinen i dagslys eller i fuldt 
oplyste områder  

 Sørg for godt fodfæste og hold godt fast i 
åndtagene. Gå, løb aldrig med maskinen. 

 Hold om kædesavens håndtag med begge hænder 
og med tommelfingeren under forreste bøjle. Hold 
hold den så tæt ind til dig, at du hele tiden har 
kontrol over den. 

 Lad motorkroppen ligge mod træet, mens du saver. 
 Undgå at save med sværdspidsen og kontroller at 

sværdspidsen ikke rammer noget, mens du saver. 
 Forsøg aldrig at foretage justeringer, når motoren 

kører. 
 Betjen aldrig maskinen inden døre eller i områder 

med lav ventilation. Udstødningen fra motoren 
indeholder kulilte. Manglende overholdelse heraf 
kan medføre permanent skade eller dødsfald. 

 Anvend både hjelm med visir og høreværn 
 Benyt bukser med skæreværn, sikkerhedssko og 

handsker. 
 Hold alle tilskuere, børn og kæledyr på mindst 15 

meters afstand.  
 Saml langt hår, så det ikke kan komme i kontakt 

med maskinen. 
 Arbejd ikke i dårlig belysning. 
 Hold et godt fodfæste og balance. Ræk ikke for 

langt ud. 
 Rør ikke ved motoren, der bliver varm ved drift. 
 Stop altid motoren og tag tændrørshætten af inden 

der foretages justeringer eller reparationer.  
 Sørg for at savkæden er korrekt monteret og 

spændt forsvarligt fast. I modsat fald kan det  
 Vær ekstra forsigtig, når du saver i buske og små 

træer. Små grene kan gribe fat i kæden og blive 
slynget imod dig eller få dig til at miste balancen 

 Arbejd kun med træfældning, hvis du er specielt 
uddannet til det. 

 Pga. vibrationer fra håndtaget, kan længere tids 
brug medføre hvide fingre.  
Såfremt der føles træthed i arme, hænder eller 
fingre – eller synlige tegn på hvide fingre, skal 
maskinen omgående bringes til standsning og en 
tilpas lang pause holdes til restituering.  
For at undgå hvide fingre, bør hver bruger ikke 
betjene maskinen i mere end 1,5 time pr dag. 

 Følg vejledningen for filning og vedligeholdelse i 
denne betjeningsvejledning. 

 
Benzinsikkerhed 

 Udvis yderste forsigtighed ved kontakt med benzin. 
Benzin er yderst brandfarlig, og dampene er 
eksplosive. 

 Der kan opstå alvorlig personskade, hvis du spilder 
benzin på dig selv eller på dit tøj. Skyl straks 
huden, og skift tøj med det samme! 

 Anvend kun en godkendt benzinbeholder. Brug 
ikke en sodavandsflaske eller lignende! 

 Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og øvrige 
antændingskilder. 

 Genopfyld aldrig maskinen indenfor. 
 Lad motoren køle af før påfyldning af brændstof. 
 Undlad at fylde tanken mere end 1 cm under 

påfylderens bund, så der er plads til, at 
brændstoffet udvider sig. 

 Sørg for, at brændstofdækslet er skruet godt fast 
efter påfyldning. 

 Brug aldrig låsefunktionen på benzinpistolen ved 
påfyldning. 

 Undlad at ryge under påfyldning. 

 Påfyld aldrig inde i en bygning, eller hvor 
benzindampe kan komme i kontakt med en 
antændingskilde.  

 Hold benzin og motor på afstand af apparater, blus, 
udendørs grill, elektriske apparater, maskinværktøj 
osv. 

 Tøm kun benzintanken udenfor. Benzin er yderst 
brandfarlig, og dampene er eksplosive. 

 
Vedligeholdelse og opbevaring 

 Stop motoren ved udførelse af 
vedligeholdelsesarbejde og rengøring, ved 
justering og under transport på andre måder end 
ved egen kraft. 

 Motoren skal være helt afkølet før opbevaring 
inden døre eller ved overdækning. 

 Hvis maskinen ikke er i brug i en periode, henvises 
til instrukserne i denne brugsanvisning.  

 Vedligehold eller udskift sikkerheds- og 
instruktionsmærkater efter behov. 

 Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne 
betjeningsvejledning, må kun  
udføres af specialuddannet personale på et 
autoriseret serviceværksted. Brug af forkert værktøj 
kan ødelægge din kædesav. 

 Brug kun originale reservedele eller tilbehør. Hvis 
der ikke anvendes originale dele eller tilbehør, 
bortfalder garantien.  

 Kontroller, at maskinen ligger ordentligt fast under 
transport på en ladvogn osv. 

 
Identifikation af dele  
  
Se Fig. 1 og illustration: 

1. Bagerste håndtag/greb 
2. Sikkerhedsknap 
3. Gashåndtag 
4. Tændingskontakt start/stop 
5. Choker  
6. Fingerskrue 
7. Topdæksel (til luftfilter og tændrør) 
8. Luftfilter 
9. Tændrør 
10. Forreste håndtag/greb 
11. Parerhåndtag (kædebremse) 
12. Sværd  
13. Savkæde 
14. Smørehul til næsehjul 
15. Næsehjul 
16. Fikseringsmøtrik 
17. Plastskærm  
18. Fodplade 
19. Smørehul (kædeolie) 
20. Gevindtappe 
21. Anslagsklo 
22. Skrue til fastholdelse af plade 
23. Kædestrammer-løb 
24. Slyngkobling 
25. Kædeolie dæksel 
26. Køleribbe 
27. Starthåndtag 
28. Brændstof dæksel 
29. Tændrørsnøgle 
30. Skruetrækker 
31. Rundfil 
32. Blandingsdunk 
33. Sværdbeskytter/hylster 
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Symboler på maskinen 
   

 

Tanklåg til brændstof  
(olieblandet benzin) 

 
Tanklåg til kædeolie 

 

Tændingskontakt til start/stop: 
Position op:   Start 
Position ned: Motor stoppper 

 
Choker-knap: 
Trækkes knappen ud, gives choker 

 
Kædebremsen: Den hvide pil viser 
retning på parerhåndtaget, når 
deaktiveret 

 
Justering af kædeolie mængde: 
MAX = Øges, MIN = Mindskes 

L Tomgas-indstillingsskrue 
(Må kun indstilles af værksted) 

H 
Fuldgas-indstillingsskrue 
(Må kun indstilles af værksted) 

T  Tomgangsskrue 

 
Montering af sværd og kæde 
 
Se Fig. 2 og illustration: 
1. Træk kædebremse håndtaget tilbage mod 

maskine, så bremsen ikke er aktiveret 
2. Løsne møtrikkerne og fjern plastskærmen (3) 
3. Placer sværdet på gevindtappene (1) og skub det 

ind mod drivhjulet. 
4. Anbring kæden på drivhjulet med tænderne 

pegende fremad (mod sværdets spids). Se Fig. F3 
Placer kædens drivled, så der er i korrekt indgreb 
med drivhjulets tænder 

5. Sørg for at kæden sidder præcist på sværdet 
6. Monter plastskærmen (3) igen. Sørg for at kæde- 

stramningstappen sidder korrekt i sværdets hul. 
7. Inden møtrikkerne til spændes, strammes kæden 

vha. kædestrammeren (1), indtil den passer 
præcist. Se Fig. 4 
(2) = kæde løsnes 
(3) = kæde strammes 
Kæden skal være så stram, at man lige netop kan 
løfte drivleddel fri af sporet i sværdet. 
 

 Savkæden har meget skarpe tænder.  
Brug derfor altid beskyttende handsker, når 
du monterer/afmontere/justere kæden. 

 
Bemærk: En ny kæde kan udvide sig i længde i starten. 
Sørg derfor jævnligt for at efterse og stramme den - da 
en løs kæde kan hoppe af eller medføre slid på både 
kæden selv samt sværdet. 
 
 
 
 
 
 

Før Start - Brændstof og kædeolie 
 
• Dette produkt er udstyret med en 2-taktsmotor, der 

kræver 2-taktssmøringsolie tilsat benzinen.  
• Brug altid blyfri benzin (minimum oktan 95) 
• Anvend ikke færdigblandet benzin/olie fra 

benzinstationer, som er beregnet til brug i 
knallerter, motorcykler osv. 

• Brug altid olieleverandørens forskrifter vedrørende 
blandingsprocent (se bag på dunken).  

• Brug en ren og godkendt benzindunk til at blande 
benzinen med olie i. 

• Brug en godkendt 2-taktsolie til luftkølede motorer, 
motorsave, trimmere og lignende.  
(Brug ikke påhængsmotorolie eller smøringsolie til 
biler). Bland i små mængder.  

• Texas anbefaler Alco Multi-Mix universal 2-takts 
olie - Art. no. 90406520 (0,1 L) / 90406521 (1 L) 
blandet i forholdet 2,5% (40:1). Dette svarer til at 
0,1 liter 2-takt olie blandes med 4 liter benzin. Hvis 
en anden olie anvendes bør forholdet være 4%. 
Følg dog altid producentens anvisninger bag på 
dunken. 

• Bland olien og benzinen grundigt og ryst dunken 
hver gang før påfyldning (Fig. 5) 

• Brug IKKE en benzinblanding, der er mere end 90 
dage gammel, da motoren i så fald kan have 
startproblemer. Opbevar aldrig samme 
benzinblanding i tanken i mere end 30 dage.  

 
Ved længere tids opbevaring, tøm da altid tanken. 
 
Påfyldning af benzin - Rygning forbudt! 
1. Skru benzindækslet langsomt af. Læg det på et 

rent underlag. 
2. Hæld forsigtigt det olieblandede brændstof i 

tanken, undgå spild.  
3. Skru øjeblikkeligt benzindækslet på og stram til 

med hånden.  
4. Tør spildt brændstof op. 
 
Bemærk: Sluk altid motoren før påfyldning, hæld aldrig 
brændstof på en maskine, der er i gang, eller hvor 
motoren er varm. Flyt mindst 3 meter væk fra 
påfyldningsstedet, før motoren startes. Hold minimum 2 
minutters pause før optankning af brændstof. 
 
Optankning (Rygning er forbudt) 

 Bland og opbevar altid brændstof i dunke, der er 
godkendt til dette. 

 Bland kun brændstof udendørs, hvor der ikke 
forekommer gnister eller flammer.  

 Vælg et bart sted, sluk motoren, og lad den køle af 
minimum 2 minutter før optankning.  

 Løsn brændstofdækslet langsomt for at tage 
trykket af og undgå, at brændstof flyder ud under 
dækslet.  

 Tør spildt brændstof af redskabet. Flyt maskinen 3 
meter væk fra påfyldningsstedet, før motoren 
startes. 

 
Kædeolie 
Brug altid kædeolie til smøring af sværd og kæde. 
Texas anbefaler Alco kædeolie type SAE 30.  
Art. no. 90406590 (1 L) / 90406502 (4 L) 
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Start / Stop 
 
Sådan startes en kold motor 
1. Påfyld kædeolie (1) og brændstof (2). Se Fig. 6. 
2. Læg motorkædesaven på et plant og solidt sted.  
3. Sørg for at kædebremse ikke er aktiveret  

(træk parerhåndtaget tilbage) 
4. Slå stop/start kontakten (3) op. Se Fig. 7. 
5. Træk chokeren (4) helt ud. Se Fig. 8 
6. Mens saven holdes forsvarligt på jorden med foden 

inde i bagerste håndtag (lad foden aktivere 
gashåndtaget samtidig), trækkes der i 
starthåndtaget et par gange med højre hånd, indtil 
første tændingsforsøg høres. Se Fig. 9 

7. Skub chokeren helt ind 
8. Træk i startsnoren igen indtil motoren starter. 
9. Efter 6-7 sekunder, aktiver sikkerhedsgrebet (6) og 

tryk gashåndtaget (5) ind og at give motor-
omdrejninger. Se Fig. 10. 

10. Gentag punkt 5-8, hvis start ej lykkedes. 
 
Sådan startes en varm motor  
1. Lad chokeren være trykket helt ind 
2. Træk i startersnoren indtil motoren går i gang 
3. Efter 6-7 sekunder, aktiver sikkerhedsgrebet og 

tryk gashåndtaget ind for at give motor-
omdrejninger 

 
Sådan stoppes motoren 
1. Slip gashåndtaget  
2. Slå tændingskontakten ned på ”STOP”. Se Fig. 11 
 

 Hold afstand til kæden, da den vil begynde 
at køre, når saven startes. Start kun saven, 
når den ligger på et fast underlag - aldrig i 
hånden! 

 
Kædebremse 
 
Sikkerheden ved arbejde med motorkædesave beror 
på, at savens sikkerhedsudstyr er i orden. Inden man 
bruger saven, er det vigtigt, at savens bremse er 
rengjort, at kæden er efterset og filet, og at 
kædebremsens funktion er kontrolleret. 
 
Kædebremsen skal kunne udløses ved et let tryk 
fremad på parerhåndtaget (b). Se Fig 12. Man afprøver 
funktionen med motoren startet og fuld gas. Savkæden 
skal standse øjeblikkelig, når man har trykket på 
parerbøjlen. 
 
Man skal rengøre bremsen og eventuelt udskifte 
sliddele, hvis der er fejl ved kædebremsen. 
 
Automatisk kædesmøring 
 
Kædesaven er udstyret med et automatisk 
smøresystem, der sikrer at kæden altid er smurt 
optimalt. Det er dog en forudsætning, at der altid er 
kædeolie på maskinen.  
 
Efter motoren er startet, gives halv gas. Tjek at 
kædeolie sprøjtes ud som vist på billedet (Fig. 13) 
Oliemængden kan også justeres manuelt (Fig. 14) 

 

 Tjek altid at maskinen er påfyldt med 
kædeolie inden start. Kørsel uden kædeolie 
kan medføre skade på saven. 

 
Texas anbefaler Alco kædeolie type SAE 30.  
 

Justering af karburator 
 
Karburatoren er fra fabrikkens side indstillet, men kan 
kræve finjustering. 
 
Justering af karburatoren skal altid udføres med 
monteret og velsmurt sværd og kæde, rent luft- og 
brændstoffilter, samt korrekt brændstofblanding: 
1. Stop motoren 
2. Tilspænd L (1) og H (2) skruerne helt med uret 

(Fig. 15) 
3. Løsne dem herefter følgende omgange mod uret: 

L skrue  = 1¼ omgang  
H skrue  = 1¾ omgang  
De anbefales kun at lade værksted justere dette! 

4. Start motoren, og lad den varme op ved halv gas. 
Lad den herefter køre uden at give gas. 

5. Drej L skruen langsomt med uret og find positionen 
med max omdrejninger. 
Drej herefter skruen ¼ omgang tilbage mod uret. 

6. Tilspænd tomgangsskruen T (3) med uret, indtil 
kæden begynder at bevæge sig.  
Herefter løsnes skruen langsom, indtil kæden 
standser.  

7. Udfør en test savning, og juster H skruen til bedste 
ydelse (ikke højeste omdrejninger).   
  

Hvis tvivl, lad altid et serviceværksted udføre 
justeringer af motoren! 
 
Brændstoffilter 
 
1. Fjern brændstoftankens dæksel.  
2. Dræn al brændstof fra tanken. 
3. Form en krog ud af et stykke ståltråd. 
4. Grib fat i brændstoffilteret (Fig. 16) i tanken med 

krogen.  
5. Rens filteret i benzin eller udskift hvis nødvendigt.  
6. Indsæt filter / slange i tanken igen, vær 

opmærksom på, at det kommer rigtig på plads i 
bunden af tanken. 

7. Fyld brændstof på igen. 
 

Brug aldrig maskinen uden brændstoffilter. 
Det kan skade maskinens indre dele og 
forkorte motorens levetid. 

 
Luftindtag 
 
Det er vigtigt at luftindtaget ved startsnoren og 
cylinderens køleribber fri for ophobning af savsmuld. 
Rengør dem, så snart de viser tegn på opsamling af 
savsmuld og skidt. 
Ansamlinger forringer motorens køling og kan medføre 
beskadigelse af motoren såvel som andre vigtige dele 
(tændspole, oliepumpe mv.) pga. overophedning. 
 
Olietank filter 
 
Renses på samme måde som brændstoffilteret. 
Rens også for skidt inde i tanken, hvor det er muligt. 
Se Fig. 17. 
 
Sten og mure, kantsten og træ kan slide snøren 
meget hurtigt. Gå rundt om træer og buske.  
Bark og træornamenter, træbeklædning og stolper 
kan nemt blive beskadiget af snøren. 
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Luftfilter 
 
For korrekt ydelse og holdbarhed bør luftfilteret holdes 
rent for savsmuld, støv og skidt. 
1. Løsn og fjern topdækslet (1). Se Fig, 18 
2. Tag luftfiltret ud og bank det forsigtigt mod en hård 

flade, for at få støvet ud. Hvid det er emget beskidt, 
kan luftfiltret skilles af i 2 dele (Fig. 19).  
Børst herefter delene med en blød børste. 

3. Filter og topdæksel monteres igen. Vær 
opmærksom på at filter og dæksel slutter tæt. 

 
Luftfilteret skal renses for hver 5. time, dog oftere, 

når du arbejder i støvede områder. 
 
Tændrør 
 
Tændrøret er placeret inde under luftfilteret. 
Tændrøret skal holdes rent for at virke optimalt. 
 
Tjek tændrøret på følgende måde.   
1. Sæt maskinens tændingskontakt på ”stop”.  
2. Tag tændrørshætten af tændrøret.  
3. Børst snavs og savsmuld væk omkring tændrøret. 
4. Skru det ud med en tændrørsnøgle. 
5. Tjek, rens eller udskift hvis nødvendigt.  
6. Monter tændrøret sikkert og placer tændrørshætten 

på tændrøret igen.  
Varenummer for nyt tændrør: 426362 
 

Vedligeholdelse af sværd og kæde 
 
Smørehul (Fig. 20). Afmonter sværd og kontroller om  
Smørehullet (1) er stoppet med savsmuld eller snavs. 
Smør med olie/fedt. 
 
Sværd (Fig. 21). Rens næsehjul og løbegang for 
snavs. Vend evt. sværdet for at fordele sliddet. Et slidt 
sværd kan være farligt at anvende, og bør derfor 
udskiftes. 
 
Kæde (Fig 23-24). Kæden bør files jævnligt for at opnå 
det bedste resultat.  
1. Sørg for at sværdet er spændt godt fast. 
2. Brug en 4,8 mm (3/16”) fil. 
3. Fil alle tænderne med 3-4 strøg, så de er ens,  

som vist på tegningen.  
4. Det er nødvendigt jævnligt at efterse højden af 

tænderne, hvis de er for høje, bør de files ned med 
en fladfil (medfølger ej).  

 
Vedligeholdelsesintervaller 
 

Del Handling Efter 
Skruer / Bolte Tjek / Stram Hvert brug 
Luftfilter Rens / Udskift Hver 10. time 
Brændstoffilter Udskift Hver 20. time 
Sværd / Drivhjul Rens Hver brug 

Tændrør Rens / Juster / 
Udskift Hver 20. time 

Brændstofslange Tjek Hver 20. time 
  Hvis nødvendigt 
Kædebremse Tjek Hvert brug 
  Hvis nødvendigt 

 
 
 

Opbevaring 
 
1. Tøm al brændstof af tanken i en dunk, der er 

godkendt til benzin.  
2. Start maskine og lad den køre til alt brændstof er 

brugt. 
3. Lad maskinen køle af 
4. Skru tændrøret af 
5. Hæld 1 teskefuld 2-takts olie i tændrørshullet. 
6. Træk roligt i startsnoret 2-3 gange, dermed bliver 

olien fordelt i motoren. 
7. Skur tændrøret forsvarligt på og sæt 

tændørshætten fast igen. 
8. Opbevar motoren et tørt sted 
9. Overhold alle sikkerhedsforskrifter vedr. sikker 

opbevaring og håndtering af benzin. 
 
Tekniske specifikationer 
 

Model TS 4518 
Slagvolumen  45 cc 
Effekt 1,8 kW (8.000 omdr./min.) 
Tænding Elektronisk 

Brændstof Olieblandet 40:1 (2,5%):  
Blyfri oktan 95 og 2-takt olie 

Tank (brændstof) 550 ml 
Tank (kædeolie) 250 ml 
Kædesmøring Kædeolie SAE 30 
Anti-vibration Ja 
Tørvægt 6,5 kg 
Sværdlængde 18” / 45 cm 
Næsehjul 7 tænder 
Sværd type Oregon Pro-Am .325” 
Kæde type Oregon 0.325 (v-nr. 40-213) 
Kædebremse Ja 
Håndskærm Ja 
Anslagsklo Ja 
Kædefanger Ja 
Støjniveau  114 dB(A) 

Vibrationer 
Front håndtag: 5,955 m/s2 
Bag håndtag:   5,993 m/s2 
K = 1.5 m/s2 
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Reklamationsretten og generelle betingelser 
 
Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er 
gældende i 3 år for private i Danmark, 2 år i andre 
lande i EU. Maskiner solgt til erhvervsbenyttelse har  
1 års garanti. 
 
Reklamationen dækker mangelfuld udførelse dvs. 
fabrikationsfejl eller materiale- og funktionsfejl. 
 
Forbehold og krav 
Normal slitage og udskiftning af sliddele er IKKE 
omfattet af reklamationsretten. 
 
Sliddele, hvor der IKKE garanteres for holdbarheden 
over 12 måneder: 
• Sværd 
• Savkæde 
• Kontakter 
• Membraner/pakninger 
• Tændrør 
• Motorvæsker (olie, benzin, fedt) 
• Kædeolie 
• Startsnor 
• Filtre  
 
Hvis du starter motoren uden påfyldning af korrekt 
olieblandet benzin, vil denne blive beskadiget og vil ikke 
kunne repareres og derfor ikke være dækket af 
garantien. 

Reklamationsretten omfatter IKKE fejl eller mangler 
opstået som følge af:  
• Manglende service og vedligeholdelse 
• Konstruktionsmæssige ændringer 
• At maskinen har været udsat for ydre påvirkning 
• Lakskader, skader på skjold, styr, paneler m.m.  
• At maskinen er blevet misligholdt eller overbelastet 
• At der er anvendt andre olie-, brændstof-, fedt- eller 

væsketyper end anbefalet i denne vejledning 
• Dårlig eller beskidt brændstof, forurening af 

brændstofsystemet 
• Montering/anvendelse af uoriginale reservedele 
• Andre forhold, som Texas A/S er uden ansvar for 
 
Hvorvidt en sag er en garantisag eller ej, afgøres i hvert 
tilfælde af et autoriseret serviceværksted. 
Din købskvittering er gældende som garantibevis, 
hvorfor den altid bør gemmes. 
 
Husk: Ved anmodning om garanti reparation, skal 
modelnummer, årgang og serienummer altid oplyses. 
Det kan findes på CE-mærket som sidder på skjoldet 
bag motoren. 
 
*Vi forbeholder os ret til ændringer og tager forbehold 
for evt. trykfejl 
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Problemløsning 
 
PROBLEM ÅRSAG LØSNING 
Starter, men vil ikke køre. 
Starter ikke 

Forkert startprocedure. Følg instruktionerne i denne vejledning

Manglende gas Forsøg at aktivere gasgrebet med 
foden, når der trækkes i startsnoren 

Forkert karburatorjustering. Juster karburator. Kontakt et service 
værksted. 

Defekt tændrør. Rens eller udskift tændrør 
Brændstoffilter stoppet.  Rens eller udskift brændstoffilter 

Motoren starter, men maskinen har 
intet kraftoverskud 

Forkert chokerposition Sæt choker på KØR 

Snavset gnistfang Rens gnistfang. Kontakt et service 
værksted. 

Snavset luftfilter Rens luftfilter 

Forkert karburatorjustering. Juster karburator. Kontakt et service 
værksted. 

Kører uregelmæssigt Forkert / snavset tændrør. Udskift eller rens tændrør. 
Ryger meget Forkert karburatorjustering. Juster karburator. Kontakt et service 

værksted. 
Forkert brændstofblanding. Brug den foreskrevne 2-takts blanding.

 
 
  



 
 
CE Overensstemmelseserklæring    DK 
CE Certificate of conformity   GB 
CE Överensstämmelse    SE 
CE Deklaracja Zgodności   PL 
 
 
 
EU-importør • EU-importer • EU-importör • Importer europejski 
 

Texas Andreas Petersen A/S 
 
Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Undertecknad förklarar 
på företagets vägnar att • niniejszym certyfikatem zaświadcza, że 
 
Benzin kædesav • Gasoline chainsaw • Bensin kedjesåg • pilarka spalinowa 
 

TS 4518   
 
Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the 
specifications of the machine directive and subsequent modifications  • Är i 
överensstämmelse med de gällande EU-riktlinjerna • Spełnia wymagania dyrektywy 
maszynowej wraz z późniejszymi zmianami •  
 

2006/42/EC - 97/68/EC - 2004/108/EC  
 
Overensstemmelsesvurdering procedure i henhold til bilag III/VI • Conformity assessment 
procedure according to Annex III/VI • Konformitetsbedömningsmetod enligt bilaga III / VI • 
Procedura oceny zgodności zgodnie z załącznikiem III/VI •  
 

2000/14/EC amended by 2005/88/EC 
 
Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following 
standards • För att kunna garantera överensstämmelse och nationella standarder, är 
följande standarder harmoniserade • Zastosoeano następująstandardy 
 

EN ISO 11681-1:2011 - EN ISO 14982:2009  
 

Guaranteed LWA:  114 dB(A) Measured  LWA:  118.3 dB(A) 
 
 
 
Texas Andreas Petersen A/S                      Responsible for documentation 
Knullen 22 • DK-5260 Odense S                     Johnny Lolk 
                        
05.02.2015 
 
 
 
 
 
Thomas Dalsgaard 
Managing Director • 




