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Sladdlös motorsåg SV

BRUKSANVISNING I 
ORIGINAL
GENERELLA 
SÄKERHETSVARNINGAR 
FÖR ELVERKTYG

VARNING! Läs alla instruktioner. Följs inte 
alla nedanstående instruktioner kan det leda till 

elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.
 
Spara alla varningar och instruktioner för 
framtida bruk.
Termane “strömförande verktyg” i alla 
varningsmeddelande nedan avser ditt (sladdverktyg) 
strömförande verktyg eller batteridrivna (sladdlösa) 
strömförande verktyg.

 

explosiva miljöer, som nära brandfarliga 
vätskor, gaser eller damm. Strömförande 
verktyg skapar gnistor som kan antända damm eller 

 
Distraktioner kan göra att du förlorar kontrollen.

2)  ELSÄKERHET

inte adapterkontakter i samband med 

stickkontakter och matchande eluttag minskar risken 
för elstötar.

 Det 

jordad.

 Kommer det in 
vatten i ett strömförande verktyg ökar det risken för 
elstötar.

d)  Missbruka inte sladden. Använd aldrig 
sladden för att bära, dra eller dra ut 
stickkontakten för det strömförande 

olja, skarpa kanter eller rörliga delar. 
Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för 
elstötar.

utomhus använder du en förlängningssladd 
som lämpar sig för utomhus bruk. Använder 
du en sladd för utomhus bruk reducerar du risken för 
elstötar.

f)   Om det inte går att undvika att driva 

strömtillförselanordning. Användning av en 
RCD minskar risken för elektriska stötar.

3)  PERSONLIG SÄKERHET

och använd sunt förnuft när du använder 

läkemedel. En kort stund av ouppmärksamhet 
med strömförande verktyg kan resultera i allvarliga 
personskador.

b)  Använd säker utrustning. Använd alltid 
 äkerhetsutrustning som 

munskydd, halkfria skor, skyddshjälm eller 
hörselskydd som används när det behövs kommer 
att reducera personskador.

c)  Förhindra ofrivillig start. Se till att 
kontakten är i off-läge innan du ansluter 
till strömkälla och/eller batterienhet, tar 

Bär du 

sätter i stickkkontakten i elluttaget när kontakten är i 

kan orsaka personskador.

fotfästet och balansen. Detta gör att du kan 
kontrollera verktyget bättre i oväntade situationer.

f)  Klä dig rätt. Använd inte löst sittande 

dammutsug och dammuppsamling ser du 
till att de är anslutna och används korrekt. 
Använder du dessa anordningar reducerar det 
dammrelaterade faror.

 Det 
korrekta verktyget kommer att göra jobbet bättre och 
säkrare med den hastighet den tillverkats för.

 Alla 
strömförande verktyg som inte kan kontrolleras med 

c)  Koppla från stickkontakten från 
strömkällan och/eller batterienheten 

justeringar, ändrar I tillbehören eller 

att du startar verktyget oavsiktligt.
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outbildade användare.

inriktningen eller fästet för rörliga delar, 
defekta delar och alla andra saker som 

repareras före användning.

Korrekt 

att köra fast lika ofta och är enklare att kontrollera.

utföras.
skiljer sig det avsedda arbetet kan det resultera i 
riskfyllda situationer.

a)  Ladda bara med den laddare som 
tillverkaren anger. En laddare som passar en typ 
av batteripaket kan medföra en risk för brand när den 
används till ett annat batteripaket.

det särskilt konstruerade batteripaketet. 
Användning av andra batteripaket kan medföra en 
risk för personskador och brand.

c)  När batteripaketet inte används ska det 
hållas borta från metallföremål som gem, 

metallföremål som kan skapa kontakt 
mellan batteripaketets poler och kortsluta 
det. En kortslutning kan orsaka brännskador och 
brand.

vätska kommat ur batteriet. Undvik 
kontakt. Om den kommer i kontakt med 
huden, skölj med vatten. Om den kommer 
i kontakt med ögonen, skölj rikligt med 
vatten och sök läkarhjälp. Vätska som 
kommer ut ur batteriet kan orsaka irritation eller 
brännskador.

äkta reservdelar. Det kommer att garantera att 

VARNINGSANVISNINGAR 

1.  När sågen är igång håll kroppen på 

Kontrollera innan sågen startas att 
sågkedjan går fritt. Under arbete med en 
kedjesåg kan en kort oaktsamhet leda till att kläder 

eller kroppsdelar råkar in i sågkedjan.
2.  Håll i kedjesågen med högra handen på 

bakre handtaget och med vänstra handen 
på framer handtaget. Om kedjesågen hålls i ett 
annat arbetsläge ökar risken för kroppsskada och får 
därför inte användas.

kan komma i kontakt med dolda sladdar 
eller sin egen sladd. Kommer man i kontakt 
med en strömförande sladd kommer det att leda in 
ström i verktygets metalldelar och ge användaren en 
elchock. 

och fötter.
risken för kroppsskada som kan orsakas av utkastat 
spånmaterial och oavsiktlig beröring av sågkedjan.

5.  Arbeta inte med kedjesågen uppklättrad 
i ett träd. Risk för kroppsskada om kedjesågen 
används i ett träd.

6.  Se till att du står stadigt och använd 
kedjesågen endast när du står på ett fast, 
säkert och plant underlag. Halt och instabilt 
underlag kan t.ex. vid användning av stege leda 
till att man förlorar balansen och kontrollen över 
kedjesågen.

7.  Räkna med att en gren som är under 
spanning vid sågning kan fjädra tillbaka. 

träffa användaren och/eller göra kedjesågen 
okontrollerbar.

8.  Var särskilt försiktig vid sågning av 
snårskog och unga träd. Tunt material kan 
hänga upp sig I sågkedjan och slå dig eller få dig ur 
jämvikt.

9.  Bär kedjesågen i främre greppet med 
frånkopplad sågkedja och med bakåt 
riktat svärd. För transport och lagring av 

 
En omsorgsfull hantering av kedjesågen reducerar 
risken för en oavsiktlig beröring med den roterande 
sågkedjan.

10. Följ anvisningarna för smörjning, 
En icke 

fackmässigt spänd eller smord sågkedja kan brista 
eller öka risken för bakslag.

11. Håll handtagen torra, rena och fria från 
olja och fett. Med fett eller olja nedsmorda 
handtag är hala och kan leda till att kontrollen 
förloras.

12. Endast trävirke får sågas. Använd 
kedjesågen endast för de arbeten den är 

användas för sågning av plast, murverk 
Om 

kedjesågen används för icke ändamålsenliga 
arbeten kan farliga situationer uppstå.
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ELIMINERING AV 

Bakslag kan uppstå när svärdets nos berör ett föremål 
eller om virket böjer sig och sågkedjan kläms fast.
En beröring med svärdnosen kan ofta leda till en 
oväntad bakåtriktad reaktion varvid svärdet slår uppåt 
och mot användaren.
Om sågkedjan kommer i kläm på styrskenans over kant 
kan svärdet slå bakåt mot användaren. 
Alla dessa reaktioner kan leda till att du förlorar 

monterad på kedjesågen. När du använder kedjesågen 
bör du själv vidta vissa åtgärder för att kunna arbeta utan 
olyckor och skador. 
Bakslag uppstår till följd av missbruk eller felaktig 
hantering av elverktyget. Detta kan undvikas genom 
skyddsåtgärder som beskrivs nedan:
– Håll i sågen med båda händerna varvid 

kedjesågens handtag. Håll kroppen och 
armarna i ett läge som är lämpligt för 
att motstå bakslagskrafter. Om lämpliga 
åtgärder vidtagits kan användaren behärska 
bakslagskrafterna. Släpp aldrig greppet om 
kedjesågen.

–  Undvik en onormal kroppsställning och 
såga inte över skulderhöjd. Härvid undviks en 
oavsiktlig beröring med svärdsnosen och möjliggör 
en bättre kontroll över kedjesågen i oväntade 
situationer.

–  Använd alltid de reservsvärd och 
sågkedjor som tillverkaren föreskrivit. 
Andra reservsvärd och sågkedjor kan leda till att 
kedjan brister eller till bakslag.

–  Följ tillverkarens anvisningar för skärpning 
och underhåll av sågkedjan. För låg 
djupgångsbegränsning ökar risken för bakslag.

Även om redskapet endast används för avsett bruk 
kvarstår alltid en residual risk som inte kan förebyggas. 
Redskapets typ och konstruktion medför att följande 
potentiella faror kan föreligga: 

(skärningsrisk)

(skärningsrisk)

injektionsrisk)

används under arbetet

SÄKERHETSVARNINGAR 

FÖRLÄNGNINGSSKAFT
1.  Använd inte maskinen om du är trött, sjuk eller 

påverkad av alkohol eller andra droger.
2.  För att minska olycksrisken, se till att inga obehöriga 

3.  Var uppmärksam på faran med arbetslägen, liksom 
risken för att träffas av fallande grenar eller grenar 

snubbla över fallna grenar om dessa inte tas bort.
4.  Stå stadigt med god balans under arbetet. Använd 

det medföljande skyddet.
5.  Håll maskinen på avstånd från luftburna elledningar.

SÄKERHETS-
FÖRESKRIFTER FÖR 
BATTERIET
a) Ta inte isär batteriet, öppna inte heller 

batteriet eller sära på battericeller.
b) Kortslut inte batteriet. Förvara inte 

batteriet på ett slarvigt sätt i en låda där 
det kan kortslutas eller skadas av ledande 
material. När batteriet inte används, håll det borta 
från metallobjekt, såsom pappersgem, pengar, 
nycklar, naglar, skruvar eller andra små metallobjekt 
som kan leda ström från en terminal till en annan. 
Om batteriterminalerna kortsluter varandra kan de 
förorsaka brandrisk.

c) Exponera inte batteriet för eld eller värme. 
Undvik förvaring i direkt solljus. 

d) Utsätt inte batteriet för mekanisk chock. 
e) Om batteriet läcker, låt inte vätskan 

komma i kontakt med hud eller ögon. Om 

vatten och sök läkarhjälp.
f) Sök omedelbar läkarhjälp om någon har 

svalt en battericell eller batteriet.
g) Håll batteriet rent och torrt. 
h) Torka av batteriet om det blir smutsigt 

med en torr, ren trasa. 
i) Batteriet måste laddas före användning. 

Använd den här bruksanvisningen för att 
ladda batteriet korrekt. 

j) Låt inte batteriet stå på laddning när det 
inte används. 

k) Efter lång tids användning kan det 
bli nödvändigt att ladda och ladda ur 
batterieet många gånger för att nå 
maximal prestanda. 

l) Batterier fungerar bäst när de används vid 

m) När du kasserar batteriet, se till att hålla 

ifrån varandra.
n) Ladda endast med laddare av varumärket 

Worx. Använd ingen annan laddare än den 
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batteriet. En laddare som passar för en viss typ 
av batteri kan förorsaka brandrisk vid användning 
tillsammans med ett annat batteri. 

o) Använd inte ett batteri som inte är avsett 

p) Håll batteriet borta från barn.
q) Behåll den ursprungliga bruksanvisningen 

för framtida användning. 

inte används. 
s) Kassera batteriet på rätt sätt. 

INSTRUKTIONER
Instruktioner gällande rätt teknik för grundläggande 
fällning, kvistning och kapning
1. Fällning av träd

område ska avståndet mellan personerna vara minst 
dubbelt så långt som trädet. Vid fällning av träd bör 
man se till att andra personer inte utsätts för risker, att 
distributionsledningar inte skadas och att inga sakskador 
uppstår. Om ett träd råkar beröra en distributionsledning 
ska energiverket underrättas omedelbart.
Vid sågning på sluttning ska kedjesågens användare 
stå ovanför det träd som fälls, eftersom det fällda trädet 
troligen kommer att rulla eller slira nedför sluttningen.
Flyktvägen bör gå bakåt och diagonalt relativt den bakre 
delen av den förväntade fallriktningen, så som visas på 
bild 1.
Före fällning bör hänsyn tas till trädets naturliga lutning, 
grenarnas lägen och vindriktningen för att kunna bedöma 
trädets fällriktning.
Ta bort smuts, stenar, lös bark, spikar och ståltrådar från 
trädet.

2.  Riktskär
Gör skåran till 1/3 djup av trädets diameter, vinkelrätt 
mot fallriktningen, så som visas på bild 1. Såga först det 
undre vågräta riktskäret (W). Härvid undviks inklämning 
av sågkedja eller styrskena vid sågning av övre riktskär 
(X).

3. Fällskär
Gör fällskäret minst 50 mm högre än det horisontella 
riktskäret (Y), så som visas på bild 1. Fällskäret bör vara 
parallellt med riktskäret. Gör fällskäret endast så djupt 
att en brytmån blir kvar (brytlist) som fungerar som ett 
gångjärn. Brytmånen hindrar trädet från att vrida sig och 
falla i fel riktning. Såga inte av brytmånen.
När fällskäret närmar sig brytmånen bör trädet börja falla. 
Om det visar sig att trädet inte kommer att falla i önskad 
riktning eller det lutar bakåt och eventuellt klämmer fast 
sågkedjan, ska sågningen avbrytas och skäret öppnas 
med hjälp av kilar i trä, plast eller aluminium (Z). så att 
trädet faller i önskad riktning( ).
När trädet börjar falla, ska kedjesågen tas ur skäret, 
frånkopplas och läggas bort samt den som sågat ska 
lämna riskområdet via planerad reträttväg ( ). Se till att 

du inte snavar över grenar och kvistar som fallit 

3

 

















Figur.1

4. Kvistning
Vid kvistning kapas kvistarna på fällt träd. Kapa sist 
större kvistar som är riktade nedåt och som stöder trädet. 
Ta bort de små kvistarna i en och samma sågning, så 
som visas på bild 2. Kvistar som står under spänning ska 
kapas underifrån uppåt för att undvika att sågen kläms 
fast.

Figur.2

5. Kapning av trädstam
Vid kapning sågas fällt träd i bitar. Se till att du står 
stadigt och fördelar kroppsvikten lika på båda fötterna. 
Om möjligt ska stammen stödas med kvistar, balkar eller 
kilar. Följ de enkla anvisningarna för lätt sågning.
När stocken stöttas längs med hela längden, så som 
visas på bild 3, sågas den från ovansidan (kapning från 
ovansidan), undvika kontakt med marken eftersom detta 
kommer att kraftigt minska kedjans skärpa. 

Figur.3

När stocken stöttas i ena änden, så som visas på bild 
4, såga in 1/3 diameter från undersidan (kapning från 
undersidan) (1). Avsluta med att kapa från ovansidan för 
att möta det första snittet (2).
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Figur.4

När stocken stöttas i båda ändarna, så som visas på 
bild 5, såga 1/3 diameter från ovansidan (kapning från 
ovansidan) (1). Gör sen den avslutande kapningen 
genom kapning från undersidan, från de undre 2/3 (2), 
för att möta den första sågningen. 

 





Figur.5

kapning i en sluttning, stå alltid på den högsta sidan 
om stocken, så som visas på bild 6. För att vid 
“genomsågningsmomentet” bibehålla full kontroll över 
sågen, reducera mottrycket vid slutet av kapningen utan 
att lossa det stadiga greppet om kedjesågens handtag. 
Se till att sågkedjan inte berör marken. När snittet är 
färdigt vänta tills sågkedjan stannat innan du tar bort 
kedjesågen ur skäret. Koppla från kedjesågens motor 
innan du går till nästa träd.

Figur.6
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SYMBOLER

För att minska risken för skador måste 
användaren läsa bruksanvisningen.

VARNING

Använd hörselskydd

Använd skyddsglasögon

Använd skyddsmask mot damm

Skydda mot regn.

Använd huvudskydd

Använd skyddshandskar

Använd skyddsskor

10
m

Riskvarning för luftburna elledningar.

Uttjänta elektriska produkter får 
inte kasseras som hushållsavfall. 

för det. Kontakta dina lokala 

Kasta inte förbrukade batterier. 
Återlämna förbrukade batterier till 
din lokala batteriinsamling eller 
återvinningsstation.

Får ej brännas

Utsätt inte för regn eller vatten

Kontakt med styrtippskenan med något 
föremål bör undvikas.

Tippkontakt kan göra att styrskenan 

vilket kan orsaka allvarliga skador på 
användaren.

Använd alltid två händer vid arbete med 
kedjesågen.
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KOMPONENTER
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. BATTERIPAKET *

11.

12.

13. STABILISERINGSTAGGAR

14.

15. INKOPPLINGSSPÄRR

16.

17.

18.

19. KLÄMMA

20.

21. LOKALISERINGSFLIKAR

22.

23.

24.

25.

26. SPÄNNARM*

27.

28.

29.

30.

31.

32. AXELREM*
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TEKNISK INFORMATION 
Typ   
motorsåg och polsåg)

WG322E WG322E.9 WG323E WG323E.9

Spänning 20 V  Max**

Svärdlängd 25 cm

Kedjehastighet 3.8 m/s

Oljebehållarens volym 130 ml

Kedjedelning 3/8"

Antal drivlänkar 40

Kedjemått 0.043”

Adaptiv kedjetyp

Adaptiv stång typ

5 hrs

Maskinens vikt (kedja och skena 
inkluderad) 2.8 kg 2.4 kg 4.6 kg 4.2 kg

**Spänning mäts utan arbetsbelastning. Initial batterispänning når maximalt 20 volt. Nominell spänning är 18 volt.

TILLBEHÖR
WG322E WG322E.9 WG323E WG323E.9

Sågkedja 1 1 1 1

Svärd 1 1 1 1

1 1 1 1

/ / 1 1

1 / 1 /

1 / 1 /

Axelrem / / 1 1

tillbehörens förpackning för mera information. Din återförsäljare kan också hjälpa dig och ge dig råd.
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BULLERINFORMATION
WG322E 

WG322E.9
WG323E 

WG323E.9

Ett uppmätt 
ljudtryck pA pA= 85.7 dB(A)

En uppmätt ljud
styrka wA wA

KpA = 3.0 dB(A)

Utilíce protección auditiva. 

VIBRATIONSINFORMATION

enlighet med EN 60745:

Typisk uppmätt vibrering\
ah < 2.5 m/s2 Osäkerhet  K = 1.5 m/s²

Det angivna totala vibrationsvärdet kan användas för 
att jämföra olika verktyg med varandra samt vid en 
preliminär exponeringsutvärdering.

Vibrationsvärde vid verklig 
användning av maskinverktyget kan skilja sig åt 

från det deklarerade värdet beroende på hur verktyget 
används och beroende på följande exempel och andra 
variationer om hur verktyget används:

Hur verktyget används och materialet som skärs eller 
borras.
Verktyget är i bra skick och bra underhållet. 
Användning av korrekt tillbehör för verktyget och 
säkerställ att de är skarpa och i bra skick.
Åtdragningsgraden av greppet på handtaget och om 
några antivibrationstillbehör används.
Och att verktyget används såsom avsett enligt dess 
konstruktion och dessa instruktioner. 

 
För att vara korrekt bör en beräkning 

av exponeringsnivån under verkliga förhållanden 
vid användning också tas med för alla delar av 
hanteringscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt 
och när det körs på tomgång utan att utföra något arbete. 
Detta kan betydligt minska exponeringsnivån över den 
totala arbetsperioden.
Hjälp för att minimera risken för vibrationsexponering.

Underhåll verktyget i enlighet med dessa instruktioner 
och håll det välsmort (där så behövs)
Om verktyget ska användas regelbundet, investera i 
antivibrationstillbehör.
Planera ditt arbetsschema för att sprida ut användning av 

Kedjesågen är avsedd för fällning av träd samt kapning 
av stockar, kvistar, plank, brädor mm och kan användas 

inte lämplig för sågning av mineraliska material.

MONTERING
VARNING! Sätt inte i batteripaketet innan 
det har monterats helt.

När sågkedjan hanteras ska alltid 

1.  Packa försiktigt upp alla komponenter.
2. Placera motorsågen på ett stabilt, plant underlag.
3.  Använd endast äkta Worx kedjor eller de som 

rekommenderas för svärdet.

runtom svärdet (6). Se till så att kedjan är i rätt 
rotationsriktning genom att jämföra den med 
kedjesymbolen på svärdet, eller hänvisa till 

Se till att kedjespänningshaken (23) är riktad utåt. (Se 

upp svärdet (20) så att fästbulten (21) och svärdets 

6.  Kontrollera om alla delar sitter fast ordentligt. 
Kontrollera att drivlänkarna sitter ordentligt i drivhjulet 

veck sker, plocka upp kedjan från svärdet strax före 
vecket och dra ut vecket.

veck.

genom att vrida på kedjespännarskruvknappen (8) 

VARNING! Kedjan är ännu inte spänd. 
Spänning av kedjan beskrivs under 

“Kedjespänning”. Kedjan behöver nu 
inspekteras för att se till att den är ordentligt 
spänd.

Kontrollera kedjespänningen ofta första 

 
justerar sågkedjans spänning.
Skären på kedjan är vassa. Använd 

Se till att alltid ha korrekt kedjespänning. 

lös kedja gör att kedjan, kedjeskenan och 
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1.  Ställ upp kedjesågen på en plan yta.
2.  Vrid kedjesträckarknoppen (8) medurs tills den 

spänd. 
Spänningen ökas automatiskt medan 

Kedjespännarskruven (8) vrids medurs. 
Spärrhakmekanismen förhindrar att kedjespänningen 
lossar.

spets skjuts i en riktning uppåt. Detta tar bort slack 
från kedjan.

4.  Dra åt sågkedjesträckarskruven (8) genom att vrida 
den medurs.

5.  Dubbelkolla spänningen som ställts in med knappen 
för automatisk kedjespänning. Rätt kedjespänning 
nås när Kedjan (7) kan höjas ungefär lika mycket 
som halva drivlänksdjupet från Styrstaven (6) i mitten. 
Detta ska göras med endast en hand för att höja 

Kedjan (7) har rätt spänning när den kan lyftas 
från Styrstaven (6) och när drivlänken är innanför 
Styrstavens skena (6).
OBS: Kedjan (7) kommer att sträckas vid sågning 
och förlora korrekt spänning. När kedjan lossnar 
helt, skruva åt sågkedjesträckarskruven (8) eller vrid 
runt vredet tre hela varv i moturs riktning, dra sedan 
åt sågkedjesträckarskruven (8) för att återställa den 

som anges ovan.

för WG323E, WG323E.9)
Rikta och för in förlängning stångens handtag i stången. 

sågen.
Steg2: Vrid låsknappen (28) moturs för att dra åt 
förlängningsstången i maskinen.

fastlåst innan sågen används.

Steg 1: Vrid låsknappen moturs för att lossa och dra ut 
den.
Steg 2: Skjut på sågen för att koppla från 
förlängningsstången.

VARNING!När denna maskin används 
med förlängningsstången, kontrollera att 

batteripaketet har tagits bort.

Stångsågen har en teleskopstång som kan förlängas från 
2 meter (hopfälld) till 2.7 meter (helt utfälld)
Spännarmen används för att hålla stången på rätt 
position oavsett längd.
1. För att förlänga stången, lossa på fästarmen enligt 

2. Dra ut den inre delen av stången till rätt längd. OBS: 

förläng endast stången till den minsta längd som 
krävs för att nå det som ska sågas.

3. För att låsa stången i rätt position, dra åt fästarmen 

Kedjesågen levereras utan 

innan sågen tas i bruk. Används kedjesågen 
utan sågkedjeolja eller med en oljenivå som 

kedjesågen skadas.
Kedjans livslängd och snitteffekt är beroende av 

att den smörjs optimalt. Därför smörjs sågkedjan under 
drift automatiskt med sågkedjeolja .

lämpligt underlag (3).
2.  Rengör partiet kring oljetanklocket med en trasa och 

skruva sedan bort locket.
3.  Tillsätt kedjeolja tills behållaren är full.
4.  Se till att smuts inte tränger in i oljetanken, montera 

oljepåfyllningslocket (3) och dra åt genom att med 
handkraft vrida medurs.

och omgivningen har små 
kompensationskanaler tagits upp på 
oljetankslocket. För att undvika att olja rinner 
ut, bör man se till att sågen efter användning 

vara riktat uppåt).

är formulerad för att fungera i ett brett 

kan hittas på den plats där du köpt den här 
sågen eller i din lokala järnaffär. Använd inte 
smutsiga oljor som används eller på annat 
sätt kontaminerade. Skador kan uppstå 
till stång eller kedja. Om icke godkänd olja 
används, lämnas ingen garanti.
Får inte sväljas. Kontakta läkare omedelbart 
om du råkar svälja produkten. Förvaras 
oåtkomligt för barn. Får inte förvaras i 
närheten av hetta eller öppna lågor.

Kontroll av oljeautomatik
Den automatiska kedjesmörjningens funktion kan enklast 
kontrolleras genom att starta sågen och sedan hålla 
sågnosen (6) mot ett papp eller papper på marken. Om 
oljespåret tilltar fungerar oljeautomatiken felfritt. Om olja 
inte matas ut även om oljetanken är full, slå upp under 

OBS! Berör inte marken med sågkedjan, håll 
ett säkerhetsavstånd på 30 cm.
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VERKTYG

särskilt konstruerade för att fungera 
tillsammans.  Använd inget annat batteripaket 
eller någon annan laddare. Se till att inga 
metallföremål kommer in i laddaren eller 

som kan medföra fara.

måste ladda det en gang innan användning.

litiumjonbatteri som sitter i enheten. Använd 
ingen annan batteriladdare.

batteriet är tomt stängs enheten av med hjälp av en 
skyddskrets
I en varm miljö eller efter massiv användning, kan 

batteriet svalna före laddning.

3. TA BORT ELLER SÄTTA I BATTERIPAKETET 

Tryck på batteripaketets spärrhake och ta bort batteriet 
från ditt verktyg. När batteripaketet har laddats sätts det 
tillbaka i borrmaskinens batterifack. Det glider lätt in och 
kräver bara ett lätt tryck på slutet. Kontrollera att batteriet 
är helt fastsatt.
Obs: När batteripaketet tas bort, hål fast det för att 
undvika skador och att det tappas.

tillbehörsavsnittet.
För start av sågen tryck in inkopplingsspärren (15), tryck 
sedan ned strömställaren Till/Från (2) och hall den i detta 
läge. Inkopplingsspärren kan nu släppas.
För frånkoppling släpp strömställaren Till/Från.

Kontrollera oljenivån I 

Full tank räcker för ca. 12 
minuter sågning, men är givetvis beroende av pauser 
och arbetets intensitet. Kontrollera kedjespänningen 
under arbetet i intervaller om 10 minuter.
1) Montera batteriet i maskinen.
2) Se till att den del som ska sågas av inte ligger på 

marken. Detta förhindrar kedjan (7) att vidröra marken 
när den skär genom arbetsstycket. 

 Det är farligt att vidröra marken medan kedjan är i 
rörelse, och det kommer dessutom att göra kedjan slö.

3) Använd båda händerna för att ta tag i sågen. Använd 
alltid vänster hand för att ta tag i det främre handtaget 
(4) och höger hand för att ta tag i det bakre handtaget 

4) Se till att du står stadigt. Håll fötterna axelbrett. 
Fördela din vikt jämnt på båda fötterna. 

5) När du är redo att göra ett snitt, tryck in låsknappen 
(15) helt med höger tumme och krama avtryckaren. 
Då slås sågen på. Släpp avtryckaren så stängs 
sågen av. Se till att sågen är igång för fullt innan du 
börjar med sågningen.

6) När du startar ett snitt, placera sakta den rörliga 
kedjan mot träet. Träet ska vara så nära sågkroppen 
som möjligt. Håll sågen stadigt på plats för att 
undvika eventuellt studsande eller slirande (sidledes 
rörelse) av sågen.

7) Styr sågen med hjälp av ett lätt tryck och applicera 
inteonödig kraft på sågen, låt sågen göra sitt arbete. 
Motorn kan då överbelastas och brännas ut. Sågen 
gör arbetet bättre och säkrare vid den hastighet för 
vilken den konstruerades.

8) Borttagning av sågen från ett snitt när sågen är igång 
med full fart. Stoppa sågen genom att släppa På/

sätter ned sågen.

arbetsplatsen tills du är bekväm, med hjälp av en 

Kast-säkerhetsanordningar på denna såg

kast. Båda dessa minskar risken för kast. Däremot kan 
kast ändå uppstå med denna såg.
Följande steg kommer att minska risken för kast.
•  Använd båda händerna för att greppa sågen när 

sågen är igång. Använd ett fast grepp. Se till att 

•  Behåll alla säkerhetsanordningar på plats på sågen. 
Se till att de fungerar korrekt.

•  Bibehåll alltid ordentligt fotfäste och balans.
•  Stå lite till vänster om sågen. Detta hindrar kroppen 

från att vara i direkt linje med kedjan.

rörelse.
•  Försök aldrig att skära genom två arbetsstycken på 

samma gång. Kapa bara ett arbetsstycke i taget.
•  Borra inte in svärdsnosen eller prova instick (borrning 

i trä med hjälp av svärdsnosen).
•  Se upp för växling av trä eller andra krafter som kan 

nypa tag i kedjan.
•  Var ytterst försiktig när du är återgår till ett tidigare 

snitt.

medföljde denna motorsåg. 
•  Använd aldrig en slö eller lös kedja. Håll kedjan 

spänd med rätt spänning.

Hur du använder sågen säkert
1.  Se till att du under sågning står stadigt.
2.  Håll kedjesågen något till höger om kroppen. (Se 

3.  Kedjan (7) måste rotera med full hastighet innan den 
läggs an mot virket. 

4.  Använd stabiliseringstaggarna (13) för att säkra 
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sågen i virket innan du börjar skära.
5.  Använd stabiliseringstaggarna som en 

6.  Försök inte sträcka dig mot svåråtkomliga ställen och 

 Använd aldrig motorsågen över axelhöjd.

som är under spänning, var extremt 
försiktig. Var uppmärksam på trä som 
snäpper tillbaka. När träspänningen släpper 

operatören vilket kan orsaka allvarlig skada 
eller dödsfall.
Stöds virket på båda sidorna, såga först uppifrån (Y) 
(kapning från ovansidan) en tredjedel av stammens 
diameter och kapa därefter från undre sidan (Z) på 
samma ställe för att hindra att virket splittras och 
sågen kommer i kläm. Undvik att beröra marken med 
sågkedjan. Stöds virket endast på den ena sidan, såga 
först från under sidan (Y) (kapning från undersidan) en 
tredjedel av stammens diameter uppåt och kapa sedan 
stammen från övre sidan (Z) på samma ställe för att 
hindra att virket splittras och sågen kommer i kläm.

WG323E, WG323E.9)

Förlängningsskaftet är utrustat med en axelrem som ger 
extra stöd vid arbete med Motorsåg i luften. Haka fast 
axelremmen på förlängningsskaftet och vira det runt din 
axel. Axelremmen kan även dämpa stötar om Motorsåg 
tappas efter att ett kaparbete är genomfört.

Sågning med förlängningsstången
1. Montera batteriet i maskinen.
2. Innan du skär höga grenar, ta hänsyn till alla punkter 

som redovisas i föregående avsnitt, ”Kvistning” men 
ta särskilt hänsyn till den sannolika fallvägen för den 
fallande grenen.

som sågas. Håll obehöriga på avstånd. 

elektrisk ström eller telefontrådar. Håll ett 

3.  Använd båda händerna för att ta tag i sågen. 
Använd endast de markerade greppområdena när 

sågens handtag.
4.  Se till att du står stadigt. Håll fötterna axelbrett. 

Fördela din vikt jämnt på båda fötterna.
5.  När du är redo att göra ett snitt, tryck in låsknappen 

stängs sågen av. Se till att sågen är igång för fullt 
innan du börjar med sågningen.

6.  När du startar ett snitt, placera sakta den rörliga 
kedjan mot träet. Håll sågen stadigt på plats för att 

undvika eventuellt studsande eller slirande (sidledes 
rörelse) av sågen.

7.  Styr sågen med hjälp av ett lätt tryck och applicera 
inteonödig kraft på sågen. Motorn kan då 
överbelastas och brännas ut. Sågen gör arbetet 
bättre och säkrare vid den hastighet för vilken den 
konstruerades.

8.  Borttagning av sågen från ett snitt när sågen är igång 

knappen. Se till att kedjan har stannat innan du sätter 
ned sågen.

leda till svår skada eller dödsfall.
Se avsnittet rekyl för att undvika risk för rekyl.

•  är i ett träd
•  står på en stege eller någon annan ostadig yta 
•  står i en besvärlig position
Du kan tappa kontrollen över stångsågen, vilket kan leda 
till svår skada.

Höj inte armarna ovanför 
axlarna medan du använder stångsågen.

du står inför förhållanden som är borta 
om din förmåga.

Trädbeskärning består av att ta bort kvistar från levande 
träd. Se till att du står stadigt. Håll fötterna axelbrett. 
Fördela din vikt jämnt på båda fötterna.
Följ instruktionerna nedan för hur man beskär träd.
1.  Skär först bort 15cm från trädstammen på 

trädgrenens undersida. Använd styrskenans 
ovansida för att skära. Skär bort en tredjedel av 

2.  Flytta 5 till 10cm längre ut på trädgrenen. Skär igen 
ovanför trädgrenen. Fortsätt skära tills trädgrenen är 
avsågad.

3.  Gör det tredje snittet så nära trädstammen som 
möjligt på undersidan av trädgrenen. Använd den 
översta styrskenan för att såga. Skär igenom 1/3 av 
stubbens diameter.

4.  Gör det fjärde snittet precis ovanför det tredje. Såga 
neråt så att snittet möter det tredje snittet. Detta 
kommer att ta bort trädgrensstubben.

Följ underhållsanvisningarna i den här handboken. 
Korrekt rengöring och underhåll av såg, kedja och svärd 
kan minska risken för kast. Inspektera och utför underhåll 
på sågen efter varje användning. Detta kommer att öka 
livslängden på din motorsåg. 

 Även med ordentlig slipning, kan risken 
för kast öka med varje slipning.





Sladdlös motorsåg SV

FÖRVARING AV 

1. Ta bort batteriet från sågen
•  När den inte används

•  Innan service
•  Innan du byter tillbehör eller tillsatser, såsom 

sågkedja och skyddsbygel.
2. Inspektera motorsågen före och efter 
varje användning. Kontrollera sågen noga om 

 Kontrollera 

säkerhet eller drift av sågen. Kontrollera justering eller 

eller skadade delar. Använd inte motorsågen om skadan 

av auktoriserad verkstad. För att hitta ett auktoriserat 
servicecenter, besök www.worx.com.
3. Underhåll motorsågen med omsorg.
•  Utsätt aldrig sågen för regn eller direkt fukt.
•  Håll kedjan skarp, ren och smord för bättre och 

säkrare resultat.
•  Följ stegen i den här handboken för att slipa kedjan.
•  Håll handtagen torra, rena, och fria från olja och fett.
•  Dra åt alla skruvar och muttrar hårt.
4. Vid service, använd bara identiska 
reservdelar.
5. När den inte används, förvara alltid 
motorsågen
•  på en hög eller låst plats utom räckhåll för barn
•  på en torr plats

Underhåll av svärd
För att maximera svärdets livslängd rekommenderas 
följande underhållsåtgärder:
Skenorna som bär kedjan bör rengöras innan du ställer 
undan verktyget eller om svärdet eller kedjan verkar vara 
smutsig. 
Skenorna ska rengöras varje gång kedjan tas bort.

1. Ta bort kedjeskyddet samt svärd och kedja. (Se 
avsnitt MONTERING)

2. Använd en stålborste, skruvmejsel eller liknande 
lämpligt verktyg och rensa bort rester från spåren på 

3. Se till att rensa oljekanalerna ordentligt.

•  Sågning av snitt till en sida eller i en vinkel.
•  Sågen måste tvingas genom snittet.
•  Otillräcklig försörjning av olja till svärd och kedja.
Kontrollera skicket på svärdet varje gång kedjan slipas. 
Ett slitet svärd skadar kedjan och gör kapningen svår.
Efter varje användning, och med enheten bortkopplad 
från strömkällan, ta bort alla sågspån från svärdet och 
kugghjulshålet.

för att återställa raka kanter och sidor.

Fila spårets 
kanter och sidor 

fyrkantiga

Slitna spår Korrekt spår

Byt ut svärdet när spåret är utslitet, om svärdet är böjt 
eller sprucket, eller när överskottsvärme eller kraftiga hack 
uppstår i spåret. Om byte är nödvändigt, använd bara 
svärdet som anges för din såg i reservdelslistan eller på 
etiketten som sitter på motorsågen.

Byt ut sågkedjan när tänderna är för slitna för att slipa 
eller när kedjan går sönder. Använd bara reservkedja 
som anges i denna bruksanvisning. 
Kontrollera svärdet innan du slipar kedjan. Ett slitet 
eller trasigt svärd är inte säkert och kommer att förstöra 
sågkedjan, vilket gör det svårare att såga.
Fäst sdan spänningshaken (23) i den nya skenan genom 
att dra åt skruvarna medurs. Hakens utskjutande del (a) 

innan service. Allvarliga skador eller 

kroppskontakt med den rörliga kedjan.
Skäreggarna på kedjan är vassa. Använd 
skyddshandskar vid hantering av kedjan.
Håll kedjan vass. Din såg skär snabbare och säkrare. En 
slö kedja kommer att orsaka onödigt slitage på kedjehjul, 
svärd, kedja och motor. Om du måste tvinga kedjan i trä 
och kapningen endast genererar sågspån med några få 

Bär kraftiga handskar när du utför 
underhåll eller service på detta verktyg

Ta alltid ut batteriet ur sågen innan du utför service eller 
underhåll på detta verktyg.

 Et är inte nödvändigt att ta 
bort kedjan eller svärdet vid smörjning av 
kedjehjulet 
1. Rengör svärd och kedjehjul.
2. Använd en fettspruta, sätt in spetsen på sprutan i 

smörjhålet och injicera fett tills det tränger ut på den 

3. För att rotera kedjehjulet frigör kedjestoppet och dra i 
kedjan för hand tills den osmorda sidan av kedjehjulet 
är i linje med smörjhålet. Upprepa smörjprocessen.

http://www.worx.com.
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FELSÖKNING
Om elverktyget inte fungerar felfritt, läs felsymtomerna i tabellen nedan som hänvisar till möjliga orsaker och åtgärder 
för avhjälpande av fel. Om du inte med hjälp av anvisningarna lyckas lokalisera och åtgärda problemet, ta kontakt med 
din serviceverkstad.
OBSERVERA! 

Möjliga orsaker

Kedjesågen fungerar 
inte

Slut på batteri.
Säkring defekt. Byt ut säkringen.

Kedjesågen arbetar 
intermittent

Överhettning.

Applicerar för mycket tryck under sågning.

Intern glappkontakt.
Strömställaren defekt.

Placera maskinen på en sval, ventilerad 
plats för att kyla ner den.
Applicera relativt mindre tryck under 
sågning.
Uppsök serviceverkstad.
Uppsök serviceverkstad.
Uppsök serviceverkstad.

Sågkedjan torr. Ingen olja i oljetanken.
Oljetanklockets ventilationshål tilltäppta.
Oljeutloppskanalen tilltäppt.

Fyll på olja.
Rengör oljetanklocket.
Åtgärda oljeutloppskanalen.

Kedjan/styrskenan 
heta.

Ingen olja i oljetanken.
Oljetanklockets ventilationshål tilltäppta.
Oljeutloppskanalen tilltäppt.
Kedjespänningen för hög.
Kedjan är oskarp.

Fyll på olja.
Rengör oljetanklocket.
Åtgärda oljeutloppskanalen.
Ställ in kedjespänningen.
Efterslipa eller byt ut kedjan.

Kedjesågen rycker, 
vibrerar
eller sågar ej korrekt.

Kedjespänningen för lös.
Kedjan är oskarp.
Kedjan försliten.
Sågtänderna riktade åt fel håll.

Ställ in kedjespänningen.
Efterslipa eller byt ut kedjan.
Byt ut kedjan.
Montera sågkedjan på nytt med tänderna
i rätt riktning.
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ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi, 
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany
 
Förklarar att denna produkt,
Beskrivning    Batteridriven motorsåg och polsåg
Typ        WG322E WG322E.9 WG323E WG323E.9 

representerar motorsåg och polsåg)
Funktion  kapning av trä

Uppfyller följande direktiv,

WG323E.9)

WG322E WG322E.9
2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC:

Bilaga V

WG323E WG323E.9
2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC:

Bilaga V

Standarder överensstämmer med:
EN 60745-1, 
EN 60745-2-13, 
EN ISO 3744, 
EN 55014-1, 
EN 55014-2, 

Personen som godkänts att sammanställa den tekniska 

Namn  Marcel Filz

2020/05/06
Allen Ding

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial 
Park, Jiangsu 215123, P. R. China















