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SE: Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 
FI: Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja varmista, että olet ymmärtänyt kaiken ennen koneen 
käyttöä.

SE: Denna bruksanvisning innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. 
FI: Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita

SE: VarnIng! Felaktigt användande kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall för 
operatören eller andra. 
FI: VAROITUS! Vääränlainen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai 
kuolemantapauksen käyttäjälle itselleen tai muille.

Käyttöohje
bruksanvisning i originaL. 

käännÖS ALkUPERäISESTä käYTTÖOHJEkIRJASTA. 

arTikeLnr./TuoTe nro: 0458-395-0595

Manuell framdrift/
Käsisyöttö

LogosoL M8
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SE
börja med att montera fast stålagrena på 
chassiet. använd M10x25 skruv med bricka 
samt M10 låsmutter.

FI
aloita kiinnittämällä teräskiskot runkoon. 
käytä M10x25 ruuveja ja aluslevyjä sekä M10 
lukkomuttereita.

SE
Montera vevhandtaget på veven. använd en 
M8 bricka och en M8 låsmutter med fläns 
enligt illustrationen.

FI
kiinnitä kammen käsikahva käyttäen M8 
aluslevyä ja M8 laippalukkomutteria kuten 
kuvassa.

SE
skjut in vevens axel i lagrena tills att drivski-
vans utsida linjerar chassiets kant. Dra sedan 
åt stoppskruvarna på båda lagrena med en 
insexnyckel.

FI 
Työnnä kahvan akseli laakereihin niin, että ve-
tolevyn ulkoreuna on samassa tasossa rungon 
reunan kanssa. kiristä sitten molempien laake-
rien asennusruuvit kuusiokoloavaimella.

SE
skjut in hela matningsenheten i sågbalkens 
”start” ände. skruva fast enheten med hjälp av 
två M6x20 sexkantsskruvar med fläns inklusive 
stora M6 brickor.

FI
Liu’uta koko syöttölaiteyksikkö sahan ohjaus-
kiskon aloituspäähän. kiinnitä kahdella M6x20 
laipparuuvilla ja käytä isoja M6 aluslevyjä.

 

 

  
SE 
Börja med att montera fast stålagrena på chassiet. Använd 
M10x25 skruv med bricka samt M10 låsmutter.  

ENG 
Start by attaching the pillow blocks to the chassis. Use 
M10x25 bolts with washers and M10 lock nuts. 

SE 
Montera vevhandtaget på veven. Använd en M8 bricka 
och en M8 låsmutter med fläns enligt illustrationen.  

ENG 
Assemble the crank using a M8 washer and M8 lock nut 
with flange as illustrated. 

SE 
Skjut in vevens axel i lagrena tills att drivskivans utsida 
linjerar chassiets kant. Dra sedan åt stoppskruvarna på 
båda lagrena med en insexnyckel. 

ENG 
Push the crankshaft into the bearings until the pulley is 
aligned with the outer edge of the chassis. Then tighten 
the set screws on both pillow blocks using an Allen 
wrench.    

SE 
Skjut in hela matningsenheten i sågbalkens ”start” ände. 
Skruva fast enheten med hjälp av två M6x20 
sexkantsskruvar med fläns inklusive stora M6 brickor.     

ENG 
Slide the feeder assembly into the front end of the guide 
rail. Secure the unit using two M6x20 hex bolts with 
flange and large M6 washers. 
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SE
Montera stödbenet och fäst det i linjalen. 
använd M6x20 sexkantsskruvar med fläns och 
M6 låsmuttrar med fläns. Justera in benets 
längd så att det inte påverkar sågbalkens rak-
het. För bästa funktion skall du förankra foten 
i underlaget. 

FI 
kokoa tukijalat ja kiinnitä ne ohjaimeen. käytä 
M6x20 laipparuuveja ja M6 laippalukkomut-
tereita. säädä jalan korkeus siten, ettei se 
vaikuta ohjainkiskon suoruuteen. Jalka kannat-
taa ankkuroida alustaan kiinni.

SE
skruva fast förstärkningsplåtarna, som sit-
ter mellan matningsenheten och stödbenet. 
använd M6x20 flänsskruvar och M6 låsmutter 
med fläns.

FI
ruuvaa kulmatuet kiinni syöttöyksikön ja 
tukijalan välille. käytä M6x20 laipparuuveja M6 
laippalukkomuttereita.

SE
Montera fast vändhjulet i andra änden på 
sågbalken enligt illustrationen. använd en M6 
låsmutter med fläns.

FI
kiinnitä kääntöpyörä sahatuen toiseen päähän 
piirroksen mukaisesti. käytä M6 laippaluk-
komutteria.

 

  
SE 
Montera stödbenet och fäst det i linjalen. Använd 
M6x20 sexkantsskruvar med fläns och M6 låsmuttrar 
med fläns. Justera in benets längd så att det inte 
påverkar sågbalkens rakhet. För bästa funktion skall 
du förankra foten i underlaget. 

ENG 
Assemble the support leg and attach it to the guide 
rail. Use M6x20 hex bolts with flange and M6 lock 
nuts with flange. Adjust the length of the leg so that 
it does not affect the straightness of the guide rail. 
You should anchor the foot to the ground. 

SE 
Skruva fast förstärkningsplåtarna, som sitter mellan 
matningsenheten och stödbenet. Använd M6x20 
flänsskruvar och M6 låsmutter med fläns.      

ENG 
Fasten the support struts, between the feeding unit 
and the support leg. Use M6x20 hex bolts with flange 
and M6 lock nuts with flange. 

SE 
Montera fast vändhjulet i andra änden på sågbalken 
enligt illustrationen. Använd en M6 låsmutter med 
fläns.     

ENG 
Install the pulley attachment on the other end of the 
guide rail as illustrated. Use an M6 nut with flange. 
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SE 
Skruva in de fyra M5x12 stjärnskruvarna på ellådans 
undersida. Skruva inte ner dem i botten utan lämna ca 
5mm glapp mellan skruvskallen och ellådans 
bottenstycke. Placera sedan lådan så att skruvarna 
passar in i de nyckelhålformade hålen på 
matningschassiet och dra åt skruvarna.  

ENG 
Attach the four M5x12 Phillips screws on the 
underside of the electrical box. Do not screw them 
fully down but leave a 5mm gap between the screw 
head and the bottom piece of the electrical box. Then 
place the box so that the screws fit into the keyhole 
shaped holes on chassis and tighten the screws. 

SE 
Ta linan och trä den igenom fjädern, plastbussningen och röret på linfästet (medföljde sågaggregatet) enligt 
illustrationen . Knyt sedan en knut på linänden och dra plastbussningen och fjädern på plats in i linfästet. 

ENG 
Take the rope and thread it through the spring, the plastic bushing and the line holder (came with the saw 
unit) as illustrated. Tie a knot at the end of the rope and pull the plastic bushing and spring in place into the 
holder. 

 

SE 
Trä på en M8 planbricka på en M8x30 sexkantsskruv och montera fast den med hjälp av en M8 flänsmutter 
med flänsen vänd utåt (mot linan). Trä sedan in linan i linfästet och runda skruvens kropp och sedan ut 
samma väg. Trä på den tjocka planbrickan och den yttre M8 låsmuttern. Tänk på att spänna linan rejält 
innan muttern dras åt (observera att skruvarna som används till linfästet levereras med sågaggregatet). 
 
ENG 
Slide an M8 flat washer on a M8x30 hex screw and mount it using an M8 flange nut with the flange facing 
outward (towards the rope). Then thread the rope into the line holder and go around the bolt and then 
back out the same way. Slide on the thick flat washer and an M8 locknut. Remember to tighten the rope 
hard before the nut is tightened (note that the screws for the line holder are supplied with the saw unit). 
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SE 
Skruva in de fyra M5x12 stjärnskruvarna på ellådans 
undersida. Skruva inte ner dem i botten utan lämna ca 
5mm glapp mellan skruvskallen och ellådans 
bottenstycke. Placera sedan lådan så att skruvarna 
passar in i de nyckelhålformade hålen på 
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Slide an M8 flat washer on a M8x30 hex screw and mount it using an M8 flange nut with the flange facing 
outward (towards the rope). Then thread the rope into the line holder and go around the bolt and then 
back out the same way. Slide on the thick flat washer and an M8 locknut. Remember to tighten the rope 
hard before the nut is tightened (note that the screws for the line holder are supplied with the saw unit). 

 

 

SE
skruva in de fyra M5x12 stjärnskruvarna på ellådans 
undersida. skruva inte ner dem i botten utan lämna 
ca 5mm glapp mellan skruvskallen och ellådans 
bottenstycke. Placera sedan lådan så att skruvarna 
passar in i de nyckelhålformade hålen på matning-
schassiet och dra åt skruvarna.

FI
kiinnitä 4 M5x12 tähtipääruuvia sähkölaatikon 
alapuolelle. Älä ruuvaa niitä pohjaan vaan jätä noin 
5mm  kannan ja pohjan väliin. aseta sitten laatikko 
siten, että ruuvit osuvat avaimenreiän mallisiin auk-
koihin syöttölaitteessa ja kiristä ruuvit.

SE
Ta linan och trä den igenom fjädern, plastbussningen och röret på linfästet (medföljde sågaggregatet) enligt 
illustrationen . knyt sedan en knut på linänden och dra plastbussningen och fjädern på plats in i linfästet.

FI
Pujota naru jousen, muoviholkin ja putken läpi (narunkiinnitin tulee sahayksikön mukana) piirroksen mukai-
sesti. Laita solmu narun päähän ja vedä holkki ja jousi paikalleen kiinnittimessä.

SE
Trä på en M8 planbricka på en M8x30 sexkantsskruv och montera fast den med hjälp av en M8 flänsmut-
ter med flänsen vänd utåt (mot linan). Trä sedan in linan i linfästet och runda skruvens kropp och sedan ut 
samma väg. Trä på den tjocka planbrickan och den yttre M8 låsmuttern. Tänk på att spänna linan rejält innan 
muttern dras åt (observera att skruvarna som används till linfästet levereras med sågaggregatet). 

FI 
Pujota M8 aluslevy M8x30 kuusikantaruuviin ja kiinnitä se M8 laippamutterilla laippa osoittaen ulospäin 
(naruun päin). Työnnä naru kiinnikkeeseen ja ruuvin ympäri ja samaa tietä takaisin ulos. Pujota paksu aluslevy 
ja ulompi M8 lukkomutteri. kiristä naru ennen mutterin kiristämistä (Huom. narunkiinnittimen ruuvit tulevat 
sahayksikön mukana).
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