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ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ!
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО 
РЪКОВОДСТВОТО С ИНСТРУКЦИИ

 Остатъчен риск! Хора с електронни устройства, 
като пейсмейкър трябва да се консултират с 
лекуващия(те) си лекар(и) преди употреба на този 
продукт. Работата с електрическо оборудване в 
непосредствена близост до сърдечен пейсмейкър 
може да предизвика смущение или неизправност на 
пейсмейкъра.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да осигурите 
безопасността и надеждността, всички поправки и 
подмени трябва да се извършват от квалифициран 
сервизен техник.

СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Целта на символите за безопасност е да Ви предпазят 
от възможни опасности. Символите за безопасност и 
обясненията към тях заслужават Вашето повишено 
внимание. Символите за безопасност сами по себе си 
не елиминират каквато и да е опасност. Инструкциите 
и предупрежденията, които предоставят не са 
заместители за подходящите мерки за 
предотвратяване на инцидент.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че сте прочели 
и разбрали всички инструкции за безопасност в това 
ръководство на оператора, включително всички 
известяващи символи за безопасност, като 
“ОПАСНОСТ,” “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,” и “ВНИМАНИЕ” 
преди да използвате този инструмент. Неспазването на 
всички изброени инструкции може да доведе до токов 
удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
СИМВОЛИ СИГНАЛИЗИРАЩИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 
Показва - ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ИЛИ 
ВНИМАНИЕ. Могат да бъдат използвани във връзка с 
други символи или пиктограми.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Експлоатацията на всички 
електрически инструменти, може да доведе до 
попадане на чужди предмети във Вашите очи, което 
може да доведе до сериозно нараняване на окото.  
Преди започване на работа с електрически 
инструмент, винаги носете предпазни очила със 
странична защита и визьор за цялото лице, когато е 
необходимо. Ние препоръчваме предпазна маска с 
широк визьор за употреба над очила или стандартни 
предпазни очила със странична защита. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Тази страница изобразява и описва символите за 
безопасност, които може да се появят при този 
продукт. Прочетете внимателно и следвайте всички 
инструкции за машината преди предприемане на 
сглобяване или работа.

Сигнал за 
безопасност

Показва риска 
от потенциално 
нараняване на човек

Прочетете 
ръководството 
на оператора

За намаляване 
на опасността 
от нараняване, 
потребителят 
трябва да прочете 
ръководството на 
оператора.

Носете защита 
за очите

Винаги носете 
предпазни очила със 
странична защита и 
предпазен екран за 
цялото лице, когато 
работите с този 
продукт.

Носете защита 
за слуха

Винаги носете защита 
за слуха, когато 
работите с този 
продукт.

Носете защита 
за главата

Носете одобрена 
предпазна каска с 
твърдо бомбе за да 
предпазите главата.

Носете защитни 
ръкавици

Защитете ръцете си 
с ръкавици, когато 
боравите с триона и 
веригата на триона. 
Неплъзгащите се 
ръкавици за тежка 
работа подобряват 
Вашия захват и 
защитават ръцете.

xxxxxxxxxx 
xx mm Водеща шина Информация за 

водещата шина

Внимавайте за 
отката

Трябва да бъде 
избягван контакт на 
водещата шина с 
върха на някой обект
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Откат на върха 
на водещата 

шина

Контакт с върха може 
да причини внезапно 
движение напред и 
назад на водещата 

шина, което може да 
причини сериозно 

нараняване.

Захват с две 
ръце

Винаги използвайте 
две ръце, когато 

работите с 
верижния трион.

Не излагайте на 
дъжд

Не използвайте 
в дъжд или не го 
оставяйте навън, 

когато вали.

CE

Този продукт е 
в съответствие 
с приложимите 

директиви на ЕС.

XX Шум

Гарантирано ниво на 
мощност на звука. 

Звукови емисии 
в околната среда в 

съответствие 
с директивите 

на Европейската 
общност.

WEEE

Отпадъчните 
електрически 
продукти не 

трябва да бъдат 
изхвърляни заедно 

с домакинския 
отпадък. Отнесете 

го до упълномощено 
място за 

рециклиране.

V Волта Напрежение

A Ампера Ток

Hz Херца Честота (цикъла за 
минута)

W Вата Мощност

min Минути Време

Променлив ток Вид ток

Постоянен ток
Вид или 

характеристика на 
тока

n0

Скорост без 
натоварване

Скорост на въртене 
без товар

... /min на минута Обороти в минута

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички 
предупреждения и инструкции за безопасност. 
Неспазването на предупрежденията и инструкциите 
може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно 
нараняване.
Запазете всички предупреждения и инструкции за 
бъдеща справка.
Терминът “Електрически инструмент” в 
предупрежденията се отнася до захранвани от 
мрежата (кабелни) електрически инструменти или 
захранвани чрез батерия (безкабелни) електрически 
инструменти. 

БЕЗОПАСНОСТ В РАБОТНАТА СРЕДА
◾ Поддържайте работната среда чиста и добре 

осветена. Разхвърляни или тъмни работни среди
пораждат инциденти.

◾ Не работете с електрически инструменти в 
експлозивна атмосфера, като например в 
присъствието на запалими течности, бензин или 
прах. Електрическият инструмент създава искра, 
която може да възпламени праха или изпаренията.

◾ Дръжте на разстояние децата и страничните лица, 
докато работите с електрическия инструмент. 
Разсейването може да причини загуба на контрол.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ 
◾ Щепселите на електроинструмента трябва 

да съответстват на контакта. Никога не 
модифицирайте щепсела по какъвто и да е начин. 
Не използвайте какъвто и да е адаптер със 
заземени електрически инструменти. 
Немодифицираните щепсели и съответстващите 
контакти ще намалят риска от токов удар

◾ Избягвайте контакт на тялото със заземени 
повърхности, като тръби, радиатори, кухненски 
печки и хладилници. Съществува опасност от 
токов  удар, ако тялото Ви е заземено.
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◾ Не излагайте електрическите инструменти на 
дъжд или влажни условия. Навлизането на вода в 
електрическия инструмент ще увеличи риска от токов 
удар.

◾ Не злоупотребявайте с кабела. Никога не 
използвайте кабела за пренасяне, изтегляне или 
изключване от контакта на електрическия 
инструмент. Дръжте кабела настрана от топлина, 
масло, остри ръбове или движещи се части. 
Повредени или оплетени кабели увеличават риска от 
токов удар.

◾ Когато работите с електроинструмент на открито, 
използвайте удължителен кабел подходящ 
за употреба на открито. Употребата на кабел 
подходящ за употреба на открито намалява риска от 
токов удар.

◾ Ако работата с електрическия инструмент 
на влажно място е неизбежна, използвайте 
захранване със защитен прекъсвач на веригата 
при неизправно заземяване (GFCI). Употребата на 
GFCI намалява риска от токов удар.

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ 
◾ Внимавайте, гледайте какво правите и 

използвайте здрав разум, когато работите 
с електрически инструмент. Не използвайте 
електрически инструмент, когато сте уморени 
или когато сте под влияние на наркотици, 
алкохол или лекарства. Миг невнимание по време 
на работата с електрически инструмент, може да 
доведе до сериозно нараняване.

◾ Използвайте лични предпазни средства. Винаги 
носете защита за очите. Защитно оборудване като 
прахови маски, не плъзгащи се  обувки, твърда 
каска или защита за слуха използвана при 
подходящи условия ще намали риска от лични 
наранявания.

◾ Предотвратете непреднамерено пускане. 
Уверете се, че ключът е в изключена позиция, 
преди 
да свържете към захранване и/или батерия, 
повдигайки или носейки инструмента. Носейки 
инструмента, докато пръстът Ви е на спусъка или 
подаването на захранване на инструменти, които 
са с включен прекъсвач е предпоставка за 
инциденти.

◾ Извадете всеки регулиращ ключ или гаечен ключ, 
преди да включите захранването. Гаечен или друг 
ключ оставен закачен към въртящите се части на 
електрическия инструмент, може да доведе до 
нараняване.

◾ Не се протягайте. Запазете правилна стойка и 
баланс по всяко време. Това позволява по-добър 
контрол върху електрическия инструмент в 
непредвидени ситуации.

◾ Облечете се подходящо. Не носете широки дрехи 
или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците 
далеч от движещи се части. Широки дрехи, бижута 
или дълга коса, могат да бъдат захванати от
движещите се части.

◾ Ако са предоставени устройства за свърване на 
прахоуловител или съоръжения за събиране, 
уверете се, че те са свързани и са правилно 
използвани. Употребата на устройства за прах може 
да намали рисковете свързани с праха.

УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ 
ИНСТРУМЕНТ

◾ Не пресилвайте електрически инструмент. 
Използвайте правилния електрически инструмент за 
вашата работа. Правилният електрически 
инструмент ще свърши работата по-добре и по-
безопасно при капацитета за който е проектиран.

◾ Не използвайте електрическия инструмент ако 
ключът не го включва или изключва. Всеки 
електрически инструмент, който не може да бъде 
контролиран от ключа е опасен и трябва да бъде 
поправен.

◾ Разкачете щепсела от захранването и/или батерията 
от електрическия инструмент, преди да извършите 
настройки, смяна на аксесоарите или съхраняване 
на инструментите. Подобни превантивни мерки за 
безопасност намаляват риска от стартиране на 
инструмента инцидентно.

◾ Дръжте електрическият инструмент  без достъп до 
деца и не позволявайте хора, които не са запознати 
с електрическия инструмент или тези инструкции да 
работят с него. Електрическите инструменти са 
опасни в ръцете на необучени потребители.

◾ Поддържайте електрическите инструменти. 
Проверете за разместване или блокиране на 
подвижни части, счупване на части, и всякакви 
други условия, които могат да повлияят на работата 
на електрическия инструмент. При повреда 
ремонтирайте инструмента преди употреба. Много 
инциденти са причинени от лошо поддържани 
електрически инструменти.

◾ Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.
Правилно поддържани режещи инструменти, с остри 
режещи ръбове е по-малко вероятно да се заклещят 
и по-лесно се контролират.
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◾ Използвайте електрическия инструмент, 
аксесоарите, частите на инструмента и т.н в 
съответствие с тези инструкции, като вземете 
предвид условията на работа и вида работа, 
която ще бъде извършвана. Употребата на 
електрическия инструмент за дейности различни 
от предназначените може да доведе до опасни 
ситуации.

УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА ИНСТРУМЕНТ НА 
БАТЕРИИ

◾ Презареждайте само с зарядно устройство 
определено от производителя. Зарядно 
устройство, което е подходящо за един тип 
акумулаторни батерии може да създаде риск от 
пожар, когато се използва с други акумулаторни 
батерии.

◾ Използвайте електроинструменти само със 
специфично обозначени акумулаторни батерии. 
Употребата на каквато и да е друга батерия може да 
създаде риск от нараняване или пожар.

◾ Когато акумулаторните батерии не са в употреба 
ги дръжте на разстояние от други метални 
обекти, като кламери, монети, ключове, пирони, 
отвертки или други малки метални предмети, 
които могат да направят свързване между 
клемите. Свързване на късо на клемите на 
акумулаторната батерия може да причини 
изгаряния или пожар. 

◾ При условия на злоупотреба , може да  потече 
течност от батерията. Избягвайте контакт. В 
случай на инцидентен контакт, измийте с вода. 
Ако течността влезе в контакт с очите, потърсете 
допълнително медицинска помощ. Течност 
отделена от акумулаторната батерия може са 
предизвика възпаление или изгаряния.

ОБСЛУЖВАНЕ
◾ Обслужвайте Вашия електрически инструмент 

чрез квалифициран техник, като използвате 
само идентични резервни части. Това ще 
осигури поддържането на безопасността на 
електрическия инструмент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА 

ВЕРИЖНИЯ ТРИОН
◾ Дръжте всички части от тялото далеч от 

веригата на триона, когато верижният трион 
работи. Преди да стартирате верижния трион се 
уверете, че веригата на триона не докосва нещо. 
Миг невнимание докато работите с верижния трион 
може да причини оплитане във веригата на Вашите 
дрехи и части от тялото.

◾ Винаги дръжте верижния трион с дясната си 
ръка за задната ръкохватка и с лявата ръка за 
предната ръкохватка. Държането на верижния 
трион с обърната конфигурация на ръцете, 
повишава риска от нараняване и никога не трябва 
да бъде правено.

◾ Дръжте електрическия инструмент само за 
изолираните повърхности за захващане, тъй 
като веригата на триона може да влезе в контакт 
със скрит кабел. Верижните триони в контакт с 
кабел под напрежение могат да направят откритите 
метални части под напрежение и могат да причинят 
на оператора токов удар.

◾ Носете защитни очила и защита за слуха. 
Препоръчва се допълнително защитно 
оборудване за главата, ръцете, краката и 
ходилата. Адекватното защитно облекло ще намали 
личните наранявания от летящи отломки или 
случаен контакт с верижния трион.

◾ Не работете с верижния трион качени на дърво. 
Работата с верижния трион, когато сте качени на 
дърво може да доведе до нараняване.

◾ Винаги поддържайте правилна позиция 
на краката и работете с верижния трион 
единствено, когато стоите върху закрепена, 
сигурна и равна повърхност. Хлъзгави и 
нестабилни повърхности като стълби могат да 
причинят загуба на баланс или на контрол върху 
верижния трион.

◾ Когато режете главен клон на дърво, който е под 
напрежение внимавайте за пружинен ефект. 
Когато обтягащото напрежение във фибрите 
на дървото е освободено, клонът с пружинно 
натоварване може да удари оператора и/или 
изхвърли неконтролирано верижния трион.

◾ Бъдете изключително внимателни, когато 
режете храсти и фиданки. Тънкият материал може 
да бъде хванат от веригата на триона и да бъде 
камшично върнат към вас или да Ви извади от 
равновесие.

◾ Носете верижния трион за предната ръкохватка, 
като верижният трион е изключен и е далеч от 
тялото. Когато транспортирате или съхранявате 
верижния трион винаги поставяйте капака на 
водещата шина. Правилното боравене с верижния 
трион ще намали вероятността от случаен контакт с 
движещата се верига на триона.◾

◾

Следвайте инструкциите за смазване, смяна 
на веригата и смяна на аксесоари. Неправилно 
обтегната или смазана верига, може да се счупи 
или да увеличи вероятността за ритане о.
Дръжте ръкохватките сухи, чисти и без масло и 
грес. Гресираните, омазнени ръкохватки са 
хлъзгави, което води до загуба на контрол.
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◾ Режете единствено дърва. Не използвайте 
верижния трион за цели, които не са по 
предназначение. Примерно не използвайте 
верижния трион за рязане на пластмаса, каменни 
изделия или не дървени строителни материали. 
Употребата на верижния трион за дейности различни 
от предназначените може да доведе до опасни 
ситуации.

ПРИЧИНИ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКАТ ОТ 
ОПЕРАТОРА (фиг. B, C, D & E)
Откат може да се получи, когато носа или върха на 
водещата шина докоснат обект или когато дървото 
дървото се затвори и защипе верижния трион в 
разреза.
Контактът с върха в някой случаи може да причини 
внезапна обратна реакция, изхвърляйки водещата 
шина нагоре и назад към оператора (фиг. В).
Защипването на верижния трион към върха на 
водещата шина, може да избута водещата шина бързо 
назад към оператора (фиг. С).
Фиг. В и С описание на работата виж долу:

B-1 Ротационен откат
C-1 Линеен откат

Всяка от тези реакции може да предизвика загуба 
на контрол върху триона, което може да доведе до 
сериозно нараняване. Не разчитайте единствено на 
устройствата за безопасност вградени в триона. 
Като потребител на верижен трион, вие трябва да 
предприемете няколко стъпки за да запазите Вашите 
дейности по рязането без инциденти или нараняване.
Откатът е в резултат на злоупотреба с инструмента 
и/или неправилни процедури или условия на работа 
и може да бъде избегнат като се вземат правилни 
предпазни мерки, които са посочени долу:

◾ Поддържайте здрав захват, като палецът и пръстите 
са обхванали ръкохватката на верижния трион, с 
двете ръце на триона и позиционирайте тялото и 
ръцете за да устоят на силите на 
отката (фиг. Е). Силите на откат могат да бъдат 
контролирани от оператора, ако бъдат взети правилни 
предпазни мерки. Не пускайте верижния трион.

◾ Не се пресягайте и не режете над височината на 
раменете. Това помага да се предотврати неочакван 
контакт с върха и позволява по-добър контрол на 
верижния трион в непредвидени ситуации.

◾ Използвайте единствено резервни щанги и вериги 
определени от производителя. Неподходящи 
резервни щанги и вериги, може да причинят 
счупване на веригата или откат.

◾ Следвайте инструкциите на производителя за 
заточване и поддръжка на веригата на триона. 
Намаляването на височината на дълбокомера може 
да доведе до повишен откат.

◾ Уверете се, че зоната в която режете е свободна от 
препятствия. Не позволявайте носа на водещата 
шина да влезе в контакт с дънер, клон, ограда 
или някое друго препятствие, което може да бъде 
ударено, докато работите с триона.

◾ Винаги режете, когато уредът работи на 
пълна скорост. Натиснете изцяло спусъка на 
превключвателя и поддържайте скоростта на 
рязане.

◾ С основни знания за отката, може да намалите или 
да елиминирате елемента на изненада. Внезапната 
изненада спомага за инцидентите.

◾

◾

Запазете правилна стойка и баланс по всяко време. 
Бутане и дърпане – Силата на реакция е винаги 
противоположна на посоката, в която се движи 

веригата, където е направен контактът с дървото. 
Затова операторът трябва да е готов да контролира 
ДЪРПАНЕТО, когато режете с долния ръб на шината 
и БУТАНЕТО, когато режете по горния ръб (фиг. F). 
УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОТКАТ 

НА ТОЗИ ВЕРИЖЕН ТРИОН
Спирачка на веригата

Верижният трион идва оборудван със спирачка на 
веригата, която спира заедно мотора и и движението 

на веригата, когато се случи откат.  Спирачката на 
веригата може да бъде активирана от движение 

напред на спирачната ръкохватка за откат на 
веригата, когато трионът се завърти назад по време 

на откат. Тя също може да бъде активирана от 
инерционните сили създадени по време на бързо 

избутване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не модифицирайте 
или не се опитвайте да деактивирате спирачката на 

веригата.
Уверете се, че спирачката на веригата работи 

правилно, преди да използвате верижния трион. 
Спирачната ръкохватка за откат на веригата трябва 

лесно да се мести назад и напред.
За да тествате работата на спирачката на веригата 

извършете следните стъпки (фиг. G):
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◾ Поставете верижния трион на равна празна 
повърхност и се уверете, че няма в непосредствена 
близост обекти или препятствия, които могат да 
влязат в контакт с шината и веригата.

◾ Освободете спирачката на веригата, като издърпате 
спирачната ръкохватка за откат на веригата към 
предната ръкохватка.

◾ Стартирайте верижния трион.
◾ Избутайте спирачната ръкохватка за откат на 

веригата към предната част на триона. Правилно 
функционираща ръчна спирачка ще спре 
движението на веригата незабавно. Ако ръчната 
спирачка не работи правилно, не използвайте 
верижния трион, докато не бъде ремонтиран от 
квалифициран сервизен техник.

Фиг. G  описание на работата виж долу:

G-1
Спирачната ръкохватка за откат на веригата 
в работна позиция 

G-2
Спирачната ръкохватка за откат на веригата 
в спирачна позиция

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Потвърдете, че спирачката 
на веригата работи правилно преди всяка употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако спирачката на веригата 
е запушена с дървени стърготини, функцията на 
спирачката може да се влоши. Винаги дръжте 
устройството чисто.

Верига за трион с намален откат
Зъбите (дълбокомерите) пред всеки резец, могат 
да минимизират силата на реакцията при откат, 
като предотвратят навлизането твърде надълбоко 
на резците в зоната на откат. Винаги използвайте 
резервна верига, която е еквивалент на оригиналната 
или е сертифицирана такава.

 ВНИМАНИЕ: При заточване на веригите по време 
на техния експлоатационен живот, те губят част от 
качествата за слаб откат и трябва да се подходи с 
допълнително внимание. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
◾ Верижният трион е предназначен за употреба с 

две ръце. Oператора, помощниците и/или околно 
стоящите може сериозно да се наранят в резултат 
от работа с една ръка.

◾ Избягвайте неволен контакт с веригата на 
триона, когато е стационарна или с релсите на 
водещата шина. Те могат да бъдат много остри. 
Винаги носете ръкавици и дълги панталони или 
предпазни крачоли, когато боравите с верижния 
трион, веригата на триона или водещата шина.

◾ Никога не работете с верижния трион, който е 
повреден или неправилно регулиран или който 
не е изцяло или сигурно сглобен. Уверете се, че 
верижният трион спира да се движи, когато спусъкът 
е освободен.

◾ Преди рязане проверете местото на работа за 
пирони, жици или други чужди обекти.

◾ Когато разбичвате осигурете заготовката 
преди рязане. Когато сечете или подрязвате, 
идентифицирайте и обезопасете опасните клони.

◾ Агресивното или злоупотребяващо рязане или 
неправилната употреба на верижния трион, 
може да причини преждевременно износване на 
шината, веригата и/или зъбното колело, както 
и счупена верига или шина, което да доведе до 
ритане, изхвърляне на веригата или изхвърляне 
на материал.

◾ Никога не използвайте водещата шина като 
лост. Огъната водеща шина може да причини 
преждевременно износване на шината, веригата 
и/или зъбното колело, както и счупена верига или 
шина, което да доведе до ритане, изхвърляне на 
веригата или изхвърляне на материал.

◾ Режете само по един детайл в даден момент.
◾ Използвайте единствено акумулаторни батерии 

и зарядни EGO.

БАТЕРИЯ ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО

BA1120E, BA1400, BA2240E, 
BA2800, BA3360, BA4200

CH5500E,  
CH2100E

◾ Не зареждайте акумулаторната батерия при 
дъжд или в мокра среда.

◾ Планирайте работата, осигурете зона за работа 
без препятствия и в случай на сеч, поне един 
маршрут за бягство от падащото дърво.

◾ По време на сеч дръжте околните хора на 
разстояние поне две дължини на дървото.

◾ Ако настъпят събития, които не са засегнати 
в това ръководство, бъдете предпазливи и 
използвайте добра преценка. Свържете се с 
обслужване на клиенти на EGO за помощ.

ВОДЕЩА ШИНА
Този трион идва оборудван с водеща шина, която 
има нос с малък радиус. Носовете с малък радиус, 
като цяло имат по малък потенциал за откат. Когато 
подменяте водещата шина, уверете се, че поръчвате 
шината посочена в това ръководство.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел CS1400E CS1600E

Напрежение 56 V 56 V 
Дължина на водещата 
шина 350 mm 400 mm

Звено на веригата 9,5 mm 9,5 mm
Измервателен уред за 
веригата 1,1 mm 1,1 mm

Вид верига за трион 90PX052X 
(Oregon)

90PX052X 
(Oregon)  
90PX056X 
(Oregon)

Вид на водещата шина 144MLEA041 
(Oregon)

144MLEA041 
(Oregon) 
164MLEA041 
(Oregon)

Обем на резервоара за 
верижно масло 150 ml 150 ml

Тегло (без 
акумулаторна батерия, 
капак на веригата)

3.81 kg 3.86 kg

Измерено ниво на сила 
на звука LWA(съгласно 
2000/14/EC)

96,73 dB(A) 
KWA=2,5 dB(A)

96,4 dB(A) 
KWA=2,5 dB(A)

Ниво на звуково 
налягане при ухото на 
оператора LPA

85,73 dB(A) 
KPA=2,5 dB(A)

85,4 dB(A) 
KPA=2,5 dB(A)

Гарантирано ниво на 
сила на звука LWA 
(съгласно 2000/14/EC)

100 dB(A) 99 dB(A)

Вибрации 
приh

Задна 
ръкохватка

5,373 m/s2 
K=1,5 m/s2

3,222 m/s2 
K=1,5 m/s2

Предна 
ръкохватка

4,146 m/s2 
K=1,5 m/s2

3,081 m/s2 
K=1,5 m/s2

◾ Декларираният общ размер на вибрации е измерен 
в съответствие със стандартния метод за тест и 
може да бъде използван за сравнение между два 
инструмента.

◾ Декларираният общ размер на вибрации може също 
така да бъде използван за предварителна оценка 
на влиянието.

БЕЛЕЖКА: Вибрационните емисии по време на 
действителната употреба на електрическия инструмент 
може да се различава от декларираната стойност. С 
цел да се защити оператора, потребителят трябва да 
носи ръкавици и антифони в действителни условия на 
работа.

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ
ИМЕ НА ЧАСТ БРОЙ
Захранваща глава на верижния трион 1

Верига за трион 1

Водеща шина 1

Капак на веригата 1

Ръководство на оператора 1

ОПИСАНИЕ
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ВЕРИЖЕН ТРИОН 

(Фиг. А)
1. Спусък превключвател
2. Бутон за отключване
3. Бутон за освобождаване на батерията
4. Капачка за маслен резервоар
5. Прозорец за проверка на маслото
6. Верига за трион
7. Водеща шина
8. Резе
9. Механизъм за изваждане
10. Електрически контакти
11. Спирачната ръкохватка за откат на веригата
12. Копче за обтягане на веригата
13. Предна ръкохватка
14. Задна ръкохватка
15. Винт за обтягане на веригата
16. Страничен капак
17. Копче на страничен капак
18. Капак на веригата
19. Отвор за смазване
20. Смазване на зъбното колело във водещата шина
БЕЛЕЖКА: Спирачната ръкохватка за откат на 
веригата служи като лост за активиране на спирачката 
на веригата. Тя също предоставя защита срещу 
изхвърлени клони и помага за предотвратяване на 
докосване на веригата на триона от лявата ръка ако се 
хлъзне от предната ръкохватка.

МОНТАЖ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако някои от частите са 

повредени или липсват, не работете с този продукт, 
докато частите не се подменят. Използването на този 
продукт с повредени или липсващи части може да 
доведе до сериозно лично нараняване.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да 
модифицирате този продукт или да създадете 
аксесоари, които не се препоръчват за употреба 
с този верижен трион. Всяка такава промяна или 
модификация е злоупотреба и може да доведе до 
опасни условия с последици от възможни сериозни 
наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите 
случайно стартиране, което може да причини сериозно 
нараняване винаги изваждайте акумулаторната 
батерия от инструмента, когато сглобявате частите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Препоръчва се 
начинаещият потребител като минимум да практикува 
рязане на дърва върху магаре за рязане или носач

СГЛОБЯВАНЕ/ПОДМЯНА НА ШИНАТА И 
ВЕРИГАТА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете ръкавици, 
когато боравите с шината и веригата. Тези компоненти са 
остри и могат да съдържат режещи елементи.

1. Поставете захранващата глава на верижния трион 
на едната страна, като страничния капак сочи нагоре 
(фиг. H).

2. Завъртете копчето на страничния капак обратно на 
часовника за да извадите страничния капак и след 
това разхлабете копчето за обтягане на веригата, 
колкото е възможно повече.

3. Поставете новата верига за трион в затворен кръг 
върху равна повърхност и изправете всички усуквания 
(фиг. I).

4. Поставете задвижващите звена на веригата в жлеба 
на водещата шина и направете ухо на веригата в 
задната част на водещата шина (фиг. J).

5. Дръжте веригата на позиция във водещата шина и 
поставете ухото в зъбното колело на захранващата
глава.

6. Плъзнете слота на водещата шина над 
подравняващите фланци, докато щифтът за 
регулиране на обтягането е вкаран в долния отвор в 
края на шината (фиг. L1).

БЕЛЕЖКА: Малки стрелки за посока са гравирани във 
веригата на триона. Друга стрелка за посока е отляна в 
корпуса. Когато поставяте веригата за триона в зъбното 
колело, уверете се, че посоката на стрелката на веригата 
на триона ще съответства с посоката на стрелката на 
корпуса. Ако те сочат в противоположни посоки завъртете 
монтажа на веригата на триона и водещата шина (фиг. L2).
7.  Върнете страничния капак обратно и затегнете леко, 

копчето на страничния капак.

8. Повдигнете нагоре върха на водещата шина за да 
проверите за провисване (фиг. К). Освободете върха 
на водещата шина и завъртете винта за обтягане на 
веригата по часовника. Повторете този процес, докато 
провисването е отстранено.

9. Затегнете сигурно страничния винт на капака, за да се 
уверите, че веригата на триона е правилно обтегната 
преди употреба. 

Фиг. J и L описание на части виж долу:

J-1 Звена за веригата L-2
Щифт за регулиране 
на обтягането

J-2
Жлеб на водещата 
шина L-3

Слот на водещата 
шина

L-1
Подравняващ 
фланец L-4 Зъбно колело

БЕЛЕЖКА: За да удължите живота на водещата шина 
понякога обръщайте шината.

БЕЛЕЖКА: Ако веригата е твърде стегната, няма да 
се върти. Разхлабете леко винта на страничния капак и 
завъртете копчето за обтягане с един оборот от дясно на 
ляво. Повдигнете върха на водещата шина и затегнете 
сигурно копчето на страничния капак на веригата. Уверете 
се, че веригата ще се върти без блокиране.

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБТЯГАНЕТО НА ВЕРИГАТА
◾ Спрете мотора и отстранете акумулаторната 

батерия, преди регулиране на обтягането на 
веригата. Уверете се, че копчето на страничния 
капак е разхлабено. Завъртете копчето за обтягане 
на веригата по часовника за да обтегнете веригата. 
Вижте раздел: “ПОДМЯНА НА ШИНАТА И 
ВЕРИГАТА” за допълнителна информация.

◾ Студена верига е правилно обтегната, когато няма 
провисване от долната страна на водещата шина 
и веригата е плътна, но може да бъде завъртяна 
с ръка без блокиране. Веригата трябва да бъде 
обтегната отново, когато плоскостите на зъбците не 
стоят в жлеба на шината.

◾ По време на нормална работа на триона, 
температурата на веригата ще се повиши. Зъбците 
на правилно обтегната топла верига ще висят 
приблизително 1.3 мм извън жлеба на шината (фиг. 
М).

БЕЛЕЖКА: Новите вериги имат свойството да се 
разтягат, проверявайте често обтягането и обтегнете 
ако е необходимо.

БЕЛЕЖКА: Верига, която е обтегната докато е 
топла, може да бъде твърде стегната при охлаждане. 
Проверете студеното обтягане преди следваща 
употреба.
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РАБОТА
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволявайте рутината с 

този продукт да Ви направи непредпазливи. Запомнете, 
че невнимание за малка част от секундата е достатъчна 
за да Ви нанесе сериозно нараняване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете защитни 
очила със странични предпазни екрани. Ако не го 
направите може да доведе до изхвърляне на предмети 
към очите Ви и други възможни сериозни наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте други 
приставки или аксесоари, които не са препоръчани от 
производителя на този продукт. Употребата на 
приставки или аксесоари, които не са препоръчани, 
може да доведе до сериозно нараняване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите 
случайно стартиране, което би могло да причини 
сериозно нараняване, винаги отстранявайте 
акумулаторния комплект от инструмента, когато 
монтирате части, извършвате настройки, почиствате 
или когато не се използва.

Преди всяка употреба инспектирайте целия продукт за 
повредени, липсващи или разхлабени части като 
винтове, гайки, болтове, капачки и др. Затегнете 
сигурно всички закопчалки и капачки и не работете с 
този продукт, докато всички повредени или липсващи 
части са подменени.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Може да използвате този продукт за базово сечене, 
кастрене, резитба и рязане на дървен материал от 
трупи и дървета.

БЕЛЕЖКА: Инструментът трябва да бъде използван 
само за предназначените цели. Всяка друга употреба се 
смята за случай на злоупотреба.

НАПЪЛНЕТЕ СМАЗКА ЗА ШИНАТА И ВЕРИГАТА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете или не носете 
огън или пламък в близост до маслото или до верижния 
трион. Маслото може да се разлее и да причини пожар.

БЕЛЕЖКА: Верижният трион не е напълнен с масло по 
времето на покупката. Изключително важно е 
да напълните резервоара с масло преди употреба. 
Веригата се смазва автоматично с верижно масло по 
време на работа.

1. Поставете верижния трион на една страна като 
капачката на резервоара за маслото сочи нагоре. 

2. Почистете капачката, както и зоната около нея и 
след това завъртете обратно на часовника за да я 
извадите (фиг. N). 

3. Внимателно налейте специално проектираното 
масло в резервоара, докато стигне до долната 
част на гърлото на филтъра.

4. Избършете излишното масло и поставете 
капачката.

БЕЛЕЖКА: При изправена позиция маслото трябва 
да запълни прозореца за проверка. Когато маслото 
вече не се вижда в прозореца за проверка, спрете 
незабавно употребата и заредете. 

МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА 
АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

Заредете напълно преди първата употреба.

За да монтирате (фиг. О)
Подравнете ребрата на батерията с монтажните 
жлебове и натиснете батерията надолу, докато чуете 
“щракване”.

За да демонтирате (фиг. Р).
Натиснете бутона за освобождаване на батерията и 
издърпайте акумулаторната батерия навън.
СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ВЕРИЖНИЯ ТРИОН
БЕЛЕЖКА: Преди стартиране на верижния трион 
проверете нивото на маслото, зъбите на триона за 
острота и правилната работа на спирачната ръкохватка 
за отката. Освен това са необходими балансирана 
позиция на краката и правилно разстояние далеч от 
земята. 

За да стартирате
1. Издърпайте спирачната ръкохватка за откат на 

веригата в посока на предната ръкохватка към 
работната позиция (фиг. G). 

2. Хванете здраво предните и задните ръкохватки 
използвайки и двете ръце.

3. Натиснете първо бутона за отключване, след 
това стиснете спусъка за да стартирате (фиг. Q). 
Освободете бутона за отключване и продължете 
да стискате спусъка за продължителна работа. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да 
стартирате триона, когато веригата на триона е в 
разрез.

За да спрете
1. Освободете спусъка.



56V ЛИТИЕВО-ЙОНЕН БЕЗКАБЕЛЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН — CS1400E/CS1600E 15

BG

2. Бутнете спирачната ръкохватка за откат на 
веригата напред към позицията за спиране за да 
активирате спирачката на веригата (фиг. G).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изваждайте 

акумулаторната батерия от верижния трион по време 
на работни прекъсвания и след завършване на 
работата.

Правилен захват на ръкохватките (фиг. Е)
◾ Носете неплъзгащи се ръкавици за максимален 

захват и защита.
◾ При оставен трион на твърда, равна повърхност 

хванете триона здраво с двете ръце. 
◾ Винаги хващайте предната ръкохватка с лявата ръка 

и задната ръкохватка с дясната ръка. 
◾ Пръстите трябва да обхванат ръкохватката, като 

палецът е обвит под предната ръкохватка.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте 

захват за лява ръка (кръстосани ръце) или каквато и 
да е поза, която ще постави Вашето тяло или ръка 
над линията на веригата (фиг. R). 

Правилна поза за рязане (фиг. S)
◾ Двата крака трябва да са на твърда земя, като 

теглото е равномерно разпределено между тях. 
◾ Лявата ръка трябва да бъде права, като лакетът е 

заключен. Това позволява да се устои на силите 
генерирани при откат.

◾ Вашето тяло винаги трябва да бъде от ляво на 
линията на веригата.

ИНСТРУКЦИИ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИТЕ 
ТЕХНИКИ ЗА ОСНОВНО СЕЧЕНЕ, КАСТРЕНЕ И 

НАПРЕЧНО РЯЗАНЕ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги бъдете сигурни за 

позицията на краката и дръжте верижния трион здраво 
с двете ръце, докато моторът все още се движи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато верижният трион 
е спрян поради заклещване, по време на рязане, 
освободете спусъка, извадете веригата на триона и 
водещата шина от дървото и след това стартирайте 
отново верижния трион.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не дърпайте веригата 
на триона с ръка, когато е залепнала от дървени 
стърготини. Може да доведе до сериозно нараняване 
ако верижният трион стартира инцидентно. Натиснете 
веригата на триона срещу дървото, преместете 
верижния трион напред и назад за да освободите 
отломките. Винаги изваждайте акумулаторната батерия 
преди почистване. Носете ръкавици за тежка употреба, 
когато боравите с веригата на триона.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не стартирайте 
верижния трион, когато е в контакт с дървото. Винаги 
позволявайте верижният трион да достигне пълна 
скорост, преди да поставите триона върху дървото.

Сечене на дърво
◾ Когато се извършват дейности по бичене и сечене 

от двама или повече хора по едно и също време, 
операторът, които сече трябва да бъде отдалечен 
от операторът, който разбичва, на разстояние поне 
два пъти височината на дървото, което се сече. 
Дърветата не трябва да бъдат сечени, по начин, 
който застрашава някой човек, може да удари 
линия за комунални услуги или да причини щети по 
собствеността. Ако дървото направи контакт с някоя 
линия за комунални услуги, компанията трябва да 
бъде информирана незабавно.

◾ Операторът на триона трябва да стои от горната 
страна на терена, тъй като дървото е вероятно да се 
изтърколи или плъзне надолу по склона, след като 
е отсечено.

◾ Път за изход трябва да бъде планиран и почистен 
при необходимост, преди стартиране на рязането. 
Пътят за изход трябва да продължи назад и 
диагонално към задната страна на очакваната линия 
падане, както е показано на фиг. Т.

◾ Преди започване на сечта обърнете внимание 
на естествения наклон на дървото, позицията на 
по-големите клони и посоката на вятъра, за да 
прецените на коя посока ще падне дървото.

◾ Отстранете мръсотията, камъните, разлепената 
кора, пироните, скобите и жиците от дървото.

Издълбаване на подрязване
Направете прорез на 1/3 от диаметъра на дървото, 
перпендикулярен на посоката на падане, както 
е показано на фиг. U. Първи направете долен 
хоризонтален издълбаващ разрез. Това ще помогне 
да се избегне защипване на веригата на триона или на 
водещата шина, когато се направи вторият прорез.

Заден сечащ разрез
◾ Направете задния сечащ разрез поне на 50 мм 

по-високо от хоризонталния издълбаващ разрез, 
както е показано на фиг. U. Дръжте сечащия заден 
разрез успореден на хоризонталния издълбаващ 
разрез. Направете задния сечащ разрез, така че 
да остане достатъчно дърво, което да действа като 
шарнир. Шарнирната дървесина предпазва дървото 
от усукване и падане в грешна посока. Не режете 
през шарнира.
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◾ Когато сеченето доближи до шарнира, дървото 
трябва да започне да пада. Ако има шанс дървото 
да не падне в желаната посока или ако може да се 
залюлее назад и да защипе веригата на триона, 
спрете рязането преди завършването на отсичащия 
заден разрез и използвайте клинове от дърво, 
пластмаса или алуминий, за да отворите разреза 
и да свалите дървото по желаната траектория на 
падане.

◾ Когато дървото започне да пада, извадете верижния 
трион от разреза, спрете мотора, оставете верижния 
трион на земята и използвайте планирания път за 
оттегляне. Внимавайте за падащи клони отгоре и 
гледайте къде ходите.

Фиг. Т и U описание на детайли виж долу:

T-1 Посока на сеч U-2 Прорез

T-2
Път за безопасно 
оттегляне U-3

Заден сечащ 
разрез

U-1 Посока на падане U-4 Шарнир
Кастрене на дърво

Кастренето е премахване на клоните от паднало 
дърво. Когато кастрите оставете по-големите долни 
клони за да поддържат трупата над земята. 
Премахнете малките клони с един разрез, както 
показва фиг. V. Клоните под напрежение трябва да 
бъдат рязани от долу нагоре, за да се избегне 
защипване на верижния трион.

Разбичване на трупа
◾

◾

Разбичването е рязане на трупа по дължина. 
Важно е да се уверите, че стойката на краката е 
здрава и Вашето тегло е равномерно разпределено 
между двата крака. Когато е възможно трупата 
трябва да бъде повдигната и поддържана, като се 
използват клоните, други трупи или клинове. 
Следвайте обикновени посоки за лесно рязане.
Когато трупата е поддържана по цялата си 
дължина, както показва фиг. W1, тя се реже от горе 
(разбичване от върха).

◾ Когато трупата е поддържана от единия край, както 
показва фиг. W2, изрежете 1/3 от диаметъра от 
долната страна (разбичване от долу). След това 
направете окончателния разрез от горната страна, 
който да срещне първия разрез.

◾ Когато трупата е поддържана от двата края, както 
показва фиг. W3, изрежете 1/3 от диаметъра от 
горната страна (разбичване от горе). След това 
направете окончателния разрез от долните 2/3 с 
разбичване от долу, който да срещне първия разрез.

◾ Когато разбичвате под наклон, винаги стойте от 
високата страна на трупата, както е показано на 
фиг. Х.

◾ Когато “изрязвате”, за да запазите пълен 
контрол, освободете натиска на рязане в близост 
до края на разреза, без да отпускате Вашия 
захват на ръкохватките верижния трион. Не 
позволявайте на веригата да влезе в контакт със 
земята. След завършване на разреза изчакайте 
веригата на триона да спре, преди да преместите 
верижния трион. Винаги спирайте мотора, преди 
да се преместите от дърво на дърво.

ПОДДРЪЖКА
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато обслужвате, 

използвайте само идентични резервни части. 
Употребата на каквито и да е други части може да 
създаде опасност или да предизвика повреда на 
продукта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете защитни 
ръкавици, преди да извършите поддръжка на верижния 
трион.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете сериозно 
нараняване, извадете акумулаторната батерия 
от инструмента, преди проверка, почиствате или 
извършвате поддръжка. Инструментът захранван 
с батерия е винаги включен, когато батерията е 
поставена и може да стартира инцидентно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато почиствате 
верижния трион НЕ потапяйте във вода или други 
течности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не позволявайте 
спирачна течност, бензин, петролни продукти, 
проникващи масла и т.н. да влизат в контакт с 
пластмасовите части. Химикалите могат да повредят, 
отслабят или разрушат пластмаса, което може да 
доведе сериозно нараняване.

ПОЧИСТВАНЕ
◾ След всяка употреба почистете натрупванията от 

веригата и водещата шина с мека четка. Избършете 
повърхността на верижния трион с мека кърпа 
навлажнена с мек сапунен разтвор.

◾ Извадете капака на зъбното колело за веригата и 
след това използвайте мека четка за да отстраните 
натрупванията от водещата шина, веригата на 
триона, зъбното колело и страничния капак.

◾ Винаги почиствайте дървените стърготини, праха от 
рязане и мръсотията от жлеба на водещата шина, 
когато подменяте веригата на триона.

ПОДМЯНА НА ШИНАТА И ТРИОНА
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не докосвайте или 

регулирайте веригата, докато моторът работи. Веригата 
на триона е много остра.
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БЕЛЕЖКА: Когато подменяте водещата шина и 
веригата, винаги използвайте определената комбинация 
от шина и верига посочена в ръководството.

Разглобяване на износената шина и верига (фиг. Y).
1. Извадете батерията, позволете на триона да 

се охлади и затегнете капачката на масления 
резервоар.

2. Поставете верижния трион на едната страна, като 
страничния капак сочи нагоре.

3. Носете ръкавици. Извадете страничния капак, 
като завъртите копчето на капака обратно на 
часовника. Почистете страничния капак със суха 
кърпа.

БЕЛЕЖКА: Това е добър момент да инспектирате 
задвижващото зъбно колело за прекалено износване 
или повреда.

Сглобяване на новата шина и верига
Следвайте инструкциите в раздел СГЛОБЯВАНЕ/
ПОДМЯНА НА ШИНАТА И ВЕРИГАТА на това 
ръководство.

Регулиране на обтягането на веригата
Следвайте инструкциите в раздел РЕГУЛИРАНЕ НА 
ОБТЯГАНЕТО НА ВЕРИГАТА на това ръководство.

ПОДДРЪЖКА НА ВЕРИГАТА
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете ръкавици, 

когато боравите с веригата на триона. Тези компоненти 
са остри и могат да съдържат режещи елементи.

Използвайте единствено вериги със слаб откат за този 
трион. Тази верига за бързо рязане ще предостави 
намаляване на отката, когато е правилно поддържана.

Правилно заточена верига за трион, реже без усилие 
през дървото, дори с много малко усилие.

Никога не използвайте затъпена или повредена верига 
за трион. Затъпените резци на веригата за трион водят 
до повишено физическо натоварване, увеличено 
излагане на вибрации, незадоволителни резултати от 
рязането и повишено износване.

За гладко и бързо рязане, веригата трябва да бъде 
правилно поддържана. Необходимо е заточване на 
веригата, когато дървените стърготини са малки и 
разпрашени, веригата трябва да бъде водена със сила 
през дървото по време на рязане или когато веригата 
реже от едната страна. По време на поддръжка на 
вашата верига имайте предвид следното:

◾ Неправилен ъгъл на подаване на страничната 
пластина, може да увеличи риска от сериозен откат.

◾ Клиренса на зъбите (дълбокомерите). Твърде ниско 
повишава потенциала за откат. Не достатъчно ниско 
намалява способността за рязане.

◾ Ако режещите зъби ударят твърд предмет, като 
пирон или камък или са били изтрити от калта или 
пясъка по дървото, дайте веригата за заточване на 
квалифициран сервизен техник.

БЕЛЕЖКА: Проверете задвижващото зъбно колело 
за износване и повреди, когато сменяте веригата. 
Ако са налични признаци на износване и повреди 
в посочените зони, подменете зъбното колело при 
квалифициран сервизен техник.

ПОДДРЪЖКА НА ВОДЕЩАТА ШИНА
Когато водещата шина покаже признаци на износване, 
обърнете я на триона за да разпределите износването 
за максимален живот на веригата. шината трябва да 
бъде почиствана при всеки ден в употреба и да бъде 
проверявана за износване и повреди. Изтъняване или 
изстъргване на релсите на шината е нормален процес 
на износване на шината. Такива дефекти, трябва да 
бъдат загладени с пила веднага след като се случат. 
Шина с някой от следните дефекти трябва да бъде 
подменена.
◾ Износване от вътрешната страна на релсите на 

шината, което позволява на веригата да лежи на 
страни.

◾ Изкривена водеща шина.
◾ Напукани или счупени релси.
◾ Раздалечени релси.
В допълнение, водещата шина има зъбно колело на 
върха си (фиг. А-20). Зъбното колело трябва да бъде 
ежедневно смазвано с гресьорка за да се удължи 
живота на водещата шина. Използвайте гресьорка за 
смазване всяка седмица с верижно масло в отворите 
за смазване (фиг. А-19). Завъртете водещата шина 
и проверете дали отворите за смазване и жлебът на 
веригата са чисти от мръсотия.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
◾ Не оставяйте или транспортирайте верижния трион, 

когато работи. Винаги изваждайте акумулаторната 
батерия преди съхранение или транспортиране.

◾ Винаги поставяйте капака на водещата шина преди 
да съхранявате или транспортирате верижния 
трион. Бъдете внимателни за да избегнете острите 
зъби на веригата.

◾ Почистете изцяло верижния трион преди 
съхраняване. Съхранете верижния трион на закрито, 
на сухо място, което е заключено и/или недостъпно 
за деца.

◾ Пазете я от корозивни препарати като градински 
химикали и сол за обезледяване.
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Опазване на околната среда
Не изхвърляйте електрическо 
оборудване, зарядно устройство за 
акумулаторни батерии и батерии/
акумулаторни батерии в домакинския 
отпадък.
Съгласно европейския закон 2012/19/
ЕС, електрическо и електронно 
оборудване, което повече не 
може да се използва и съгласно 
европейското законодателство 2006/66/
EО, дефектните или използваните 
акумулаторни батерии/батерии трябва 
да се събират отделно.
Ако се изхвърлят електрически уреди в 
сметища или бунища, опасни вещества 
могат да изтекат в подпочвените 
води и да попаднат в хранителната 
верига, като увредят Вашето здраве и 
благосъстояние.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС
Ние, EGO EUROPE GMBH
Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr 
Deutschland
Декларира, че продукта 56V литиево-йонен 
безкабелен верижен трион CS1400E/CS1600E 
съответства  с необходимите изисквания за здраве и 
безопасност на следните директиви:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
Стандартни и технически спецификации отнасящи се 
до:
EN 60745-1, EN 60745-2-13, EN 55014-1, EN 55014-2

CS1400E CS1600E

Измерено ниво на мощност 
на звука. 96,73 dB(A) 96,4 dB(A)

Гарантирано ниво на мощност 
на звука: 100 dB(A) 99 dB(A)

Peter Melrose Dong Jianxun
Изпълнителен директор на  Директор Качество на
 EGO Europe GmbH   Chervon

* (Оторизирани представители на CHERVON и отговорни за техническата документация)

01/09/2017
Име, адрес и идентификационен номер на известения 
орган:
TüV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystra 2 D - 90431 
Nürnberg, Germany; 0197.
Номер на сертификата за ЕО изследване на типа: 
BM 50326004 0001 (CS1600E) 
BM 50296271 0001 (CS1400E) 
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги защитавайте ръцете си, като носите ръкавици за тежка употреба, когато 

извършвате поддръжка на верижния трион. Винаги изваждайте батерията, когато обслужвате или транспортирате 
верижния трион.

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Моторът не работи

◾ Акумулаторната батерия не е 
прикрепена към верижния трион.

◾ Закрепете акумулаторната батерия към 
верижния трион.

◾ Няма електрически контакт между 
триона и батерията.

◾ Извадете батерията, проверете контактите и 
поставете отново акумулаторната батерия.

◾ Акумулаторната батерия е 
изтощена.

◾ Сменете акумулаторната батерия.

◾ Акумулаторната батерия или 
верижният трион са твърде 
горещи.

◾ Позволете на акумулаторната батерия 
или верижния трион да се охлади, докато 
температурата спадне под 67°C.

◾ Бутонът за отключване не е 
натиснат преди натискане на 
спусъка.

◾ Натиснете и задръжте бутона за отключване 
и след това натиснете спусъка за да включите 
верижния трион.

◾ Спирачката за веригата е 
активирана.

◾ Издърпайте спирачната ръкохватка за откат на 
веригата назад към предната ръкохватка.

◾ Веригата на триона е заседнала в 
дървото.

◾ Освободете спусъка, извадете веригата на 
триона и направляващата шина от дървото и 
рестартирайте верижния трион.

◾ Отломки в жлеба на шината. ◾ Натиснете веригата на триона срещу дървото, 
преместете верижния трион напред и назад за 
да освободите отломките.

◾ Отломки в страничния капак. ◾ Извадете батерията, след това извадете 
страничния капак и почистете отломките.

Моторът работи, но 
веригата не се върти.

◾ Веригата не е зацепена в 
задвижващото зъбно колело.

◾ Монтирайте повторно веригата, като се уверите, 
че зъбците на веригата са напълно поставени в 
зъбното колело.
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ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Спирачката за 
веригата не се 
активира.

◾ Отпадъците пречат на пълното 
движение на спирачната 
ръкохватка за откат на веригата.

◾ Почистете отпадъците от външния механизъм 
на спирачката на веригата.

◾ Възможна неизправност на 
спирачката на веригата.

◾ Свържете се с обслужване на клиенти на EGO.

Верижният трион не 
реже правилно.

◾ Недостатъчно обтягане на 
веригата.

◾ Настройте обтягането на веригата, като 
следвате раздел: “РЕГУЛИРАНЕ НА 
ОБТЯГАНЕТО НА ВЕРИГАТА”.

◾ Изтъпена верига. ◾ Заточете резците на веригата.

◾ Веригата е монтирана назад. ◾ Монтирайте отново веригата на триона, като 
следвате раздел: “ПОДМЯНА НА ШИНАТА И 
ВЕРИГАТА”.

◾ Износена верига. ◾ Подменете веригата на триона, като 
следвате раздел: “ПОДМЯНА НА ШИНАТА И 
ВЕРИГАТА”.

◾ Суха или прекалено разтеглена 
верига.

◾ Проверете нивото на маслото. Напълнете 
контейнера за масло ако е необходимо.

◾ Веригата не е в жлеба на шината. ◾ Монтирайте отново веригата на триона, като 
следвате раздел: “ПОДМЯНА НА ШИНАТА И 
ВЕРИГАТА”.

Шината и веригата се 
нагорещяват и пушат.

◾ Проверете обтягането на веригата 
за условия на пренатягане.

◾ Обтегнете отново веригата на триона, вижте 
раздел: “РЕГУЛИРАНЕ НА ОБТЯГАНЕТО НА 
ВЕРИГАТА”.

◾ Резервоарът за верижно масло е 
празен.

◾ Напълнете смазка за шината и веригата.

◾ Отломки в жлеба на водещата 
шина.

◾ Почистете отломките в жлеба.

ГАРАНЦИЯ
ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO 
Моля посетете уебсайта egopowerplus.com за пълните условия по гаранционната политика на EGO.



ГА Р А Н Ц И О Н Н И  У С Л О В И Я

Всички продукти на EGO Power+ използвани за непрофесионални цели имат 2+3* години 
гаранция за машините и 2+1* години гаранция за батериите. 

*Допълнителните години гаранция към стандартните 3 за машините и 1 за батериите от
производителя се предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg

ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА EGO POWER+ 

Градински инструменти EGO Power+  - Хоби потребители 

В продължение на 2+3* години от датата на първоначалната покупка на инструментите на 
EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато 
те се използват по предназначение от непрофесионалисти и за домашни цели. 
*3 допълнителни години гаранция към стандартните 2 от производителя се
предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще
получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.

Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System – Хоби потребители 

В продължение на 2+1* години от датата на първоначалната покупка на зарядните 
устройства и батериите на EGO Power+ System имат гаранция срещу дефекти в материала 
или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от 
непрофесионалисти и за домашни цели. 
*1 допълнителна година гаранция към стандартните 2 от производителя се
предоставя срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще
получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.

Градински инструменти EGO Power+, Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System 
– Професионални потребители

В продължение на 12 месеца (1 година) от датата на първоначалната покупка на 
продуктите на EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в 
случаите, когато те се използват по предназначение от полу-професионални или 
професионални потребители, като тази гаранция не покрива случаите на отдаване под 
наем на оборудването. 



 Дефектният продукт ще бъде ремонтиран или заменен безплатно, ако се установи,
че дефектите са причинени от лоши материали или производствена грешка.

 Тази гаранция не покрива части или консумативи, които са обект на износване и
увреждане в следствие на обичайна употреба.

 Тази гаранция обхваща само дефекти, възникващи вследствие на нормална
употреба и не покрива неизправности или нарушени функции, появили се в
резултат на неправилна използване, злоупотреба (включително претоварване на
продукта и прекомерно излагане на вода или дъжд), злополуки, пренебрегване или
неправилен монтаж, поддръжка или съхранение.

 Тази гаранция важи само за първоначалния купувач на дребно и не може да бъде
прехвърлена.

 Тази гаранция не покрива щетите, които са следствие от модификация, изменение
на продукта или неоторизиран ремонт.

 Рекламации по гаранцията трябва да се извършват в рамките на гаранционния
срок. Инструмента трябва да се върне заедно с оригиналният документ доказващ
покупката (където са обозначени датата на закупуване и описанието на продукта)
на дистрибутора, от когото първоначално е закупено продукта. В случай, че това не
е възможно, използвайте предоставените на този уебсайт данни, за да се свържете
с упълномощения сервизен център на EGO Power +.

Дефектиралите батерии EGO Power + НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТРАНСПОРТИРАТ ПОСРЕДСТВОМ 
КУРИЕРСКА ИЛИ ВЪНШНА ТРАНСПОРТНА ФИРМА, без предварително да се свържете с 
търговеца, от който са закупени. 
Всички рекламации, различни от правото да се отстрани дефект, както е посочено в тази 
гаранция, са изключени.  

Гаранционният срок за оборудването не се удължава или подновява в резултат на 
поправка на оборудването, което се извършва. 

При възникнали въпроси се обръщайте към официалния представител за България на 

Фирма ИНСТРА ООД, тел.(02)955 9074; (0878)709730, email:info@instra-parts.com; 
www.egopowerplus.bg 
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READ ALL INSTRUCTIONS!
READ & UNDERSTAND 
INSTRUCTION MANUAL

 Residual risk! People with electronic devices, such 
as pacemakers, should consult their physician(s) before 
using this product. Operation of electrical equipment 
in close proximity to a heart pacemaker could cause 
interference or failure of the pacemaker.

 WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs 
and replacements should be performed by a qualified 
service technician.

SAFETY SYMBOLS
The purpose of safety symbols is to attract your attention to 
possible dangers. The safety symbols and the explanations 
with them deserve your careful attention and understanding. 
The symbol warnings do not, by themselves, eliminate any 
danger. The instructions and warnings they give are no 
substitutes for proper accident prevention measures.

 WARNING: Be sure to read and understand all safety 
instructions in this Operator’s Manual, including all safety 
alert symbols such as “DANGER,” “WARNING,” and 
“CAUTION” before using this tool. Failure to following all 
instructions listed below may result in electric shock, fire, 
and/or serious personal injury.

SYMBOL MEANING
SAFETY ALERT SYMBOL: Indicates DANGER, WARNING, 
or CAUTION. May be used in conjunction with other 
symbols or pictographs.

 WARNING: The operation of any power tools can result 
in foreign objects being thrown into your eyes, which can 
result in severe eye damage. Before beginning power tool 
operation, always wear safety goggles or safety glasses with 
side shields and a full face shield when needed. We recom-
mend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or 
standard safety glasses with side shields.

SAFETY INSTRUCTIONS
This page depicts and describes safety symbols that may 
appear on this product. Read, understand, and follow all 
instructions on the machine before attempting to assemble 
and operate.

Safety Alert Indicates a potential 
personal injury hazard.

Read the 
Operator’s 
Manual

To reduce the risk of 
injury, user must read 
operator’s manual.

Wear Eye 
Protection

Always wear safety 
goggles or safety glasses 
with side shields and 
a full face shield when 
operating this product.

Wear Ear 
Protection

Always wear ear protec-
tion when operating this 
product.

Wear Head 
Protection

Wear an approved safety 
hard hat to protect your 
head.

Wear 
Protective 
Gloves

Protect your hands with 
gloves when handling 
saw and saw chain. 
Heavy-duty, nonslip 
gloves improve your grip 
and protect your hands.

xxxxxxxxxx 
xx mm Guide Bar The information of guide 

bar.

Be Aware 
of Kickback

Contact of the guide bar 
tip with any object should 
be avoided

Guide 
Bar Tip 
Kickback

Tip contact can cause 
the guide bar to move 
suddenly upward and 
backward, which can 
cause serious injury.

Two Hand-
ed Hold

Always use two hands 
when operating the chain 
saw

Do Not 
Expose To 
Rain

Do not use in the rain or 
leave outdoors while it is 
raining.

CE
This product is in accor-
dance with applicable EC 
directives.

XX Noise 

Guaranteed sound power 
level. Noise emission 
to the environment ac-
cording to the European 
community’s Directive.
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ENWEEE 

Waste electrical products 
should not be disposed 
of with household waste. 
Take to an authorized 
recycler.

V Volt Voltage

A Amperes Current

Hz Hertz Frequency  
(cycles per second)

W Watt Power

min Minutes Time

Alternating 
Current Type of current

Direct 
Current

Type or a characteristic 
of current

n0

No Load 
Speed

Rotational speed, at no 
load

... /min Per Minute Revolutions per minute

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

 WARNING: Read all safety warnings and 
instructions. Failure to follow the warnings and instructions 
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your 
mains-operated (corded) power tool or battery-operated 
(cordless) power tool. 

WORK AREA SAFETY

 Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark 
areas invite accidents.

 Do not operate power tools in explosive 
atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, petrol or dust. Power tools 
create sparks which may ignite the dust or fumes.

 Keep children and bystanders away while operating 
a power tool. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY 

 Power tool plugs must match the outlet. Never 
modify the plug in any way. Do not use any 
adaptor plugs with earthed (grounded) power 
tools. Unmodified plugs and matching outlets will 
reduce risk of electric shock

 Avoid body contact with earthed or grounded 
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric 
shock if your body is earthed or grounded.

 Do not expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool will increase 
the risk of electric shock.

 Do not abuse the cord. Never use the cord for 
carrying, pulling or unplugging the power tool. 
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or 
moving parts. Damaged or entangled cords increase 
the risk of electric shock.

 When operating a power tool outdoors, use an 
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord 
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

 If operating a power tool in a damp location 
is unavoidable, use a Ground-fault circuit 
interrupter protected supply. Use of GFCI reduces 
the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY 

 Stay alert, watch what you are doing and use 
common sense when operating a power tool. Do 
not use a power tool while you are tired or under 
the influence of drugs, alcohol, or medication. A 
moment of inattention while operating power tools may 
result in serious personal injury.

 Use personal protective equipment. Always wear 
eye protection. Protective equipment such as dust mask, 
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used 
for appropriate conditions will reduce personal injuries.

 Prevent unintentional starting. Ensure the 
switch is in the off-position before connecting 
to power source and/or battery pack, picking up 
or carrying the tool. Carrying power tools with your 
finger on the switch or energizing power tools that have 
the switch on invites accidents.

 Remove any adjusting key or wrench before turning 
the power tool on. A wrench or a key left attached to a 
rotating part of the power tool may result in personal injury.

 Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. This enables better control of 
the power tool in unexpected situations.

 Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away 
from moving parts. Loose clothes, jewelry or long 
hair can be caught in moving parts.

 If devices are provided for the connection of dust 
extraction and collection facilities, ensure these 
are connected and properly used. Use of dust 
devices can reduce dust-related hazards.
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POWER TOOL USE AND CARE

 Do not force the power tool. Use the correct power 
tool for your application. The correct power tool will do 
the job better and safer at the rate for which it was designed.

 Do not use the power tool if the switch does not turn 
it on and off. Any power tool that cannot be controlled with 
the switch is dangerous and must be repaired.

 Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack from the power tool before 
making any adjustments, changing accessories, or 
storing power tools. Such preventive safety measures 
reduce the risk of starting the power tool accidentally.

 Store idle power tools out of the reach of children 
and do not allow persons unfamiliar with the power 
tool or these instructions to operate the power tool. 
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

 Maintain power tools. Check for misalignment or 
binding of moving parts, breakage of parts and 
any other condition that may affect the power 
tool’s operation. If damaged, have the power tool 
repaired before use. Many accidents are caused by 
poorly maintained power tools.

 Keep cutting tools sharp and clean. Properly 
maintained cutting tools with sharp cutting edges are 
less likely to bind and are easier to control.

 Use the power tool, accessories and tool bits etc. 
in accordance with these instructions, taking 
into account the working conditions and the 
work to be performed. Use of the power tool for 
operations different from those intended could result in 
a hazardous situation.

BATTERY TOOL USE AND CARE

 Recharge only with the charger specified by the 
manufacturer. A charger that is suitable for one type 
of battery pack may create a risk of fire when used with 
another battery pack.

 Use power tools only with specifically designated 
battery packs. Use of any other battery packs may 
create a risk of injury and fire.

 When battery pack is not in use, keep it away 
from other metal objects, like paper clips, coins, 
keys, nails, screws or other small metal objects 
that can make a connection from one terminal to 
another. Shorting the battery terminals together may 
cause burns or a fire. 

 Under abusive conditions, liquid may be ejected 
from the battery; avoid contact. If contact 
accidentally occurs, flush with water. If liquid 
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid 
ejected from the battery may cause irritation or burns.

SERVICE

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

CHAIN SAW SAFETY WARNINGS

 Keep all parts of the body away from the saw 
chain when the chain saw is operating. Before 
you start the chain saw, make sure the saw chain 
is not contacting anything. A moment of inattention 
while operating chain saws may cause entanglement of 
your clothing or body with the chain.

 Always hold the chain saw with your right hand 
on the rear handle and your left hand on the front 
handle. Holding the chain saw with a reversed hand 
configuration increases the risk of personal injury and 
should never be done.

 Hold the power tool by insulated gripping 
surfaces only, because the saw chain may 
contact hidden wiring. Saw chains contacting a 
“live” wire may make exposed metal parts of the power 
tool “live” and could give the operator an electric shock.

 Wear safety glasses and hearing protection. 
Further protective equipment for head, hands, 
legs and feet is recommended. Adequate protective 
clothing will reduce personal injury by flying debris or 
accidental contact with the saw chain.

 Do not operate a chain saw in a tree. Operation of a 
chain saw while up in a tree may result in personal injury.

 Always keep proper footing and operate the chain 
saw only when standing on fixed, secure and 
level surface. Slippery or unstable surfaces such as 
ladders may cause a loss of balance or control of the 
chain saw.

 When cutting a limb that is under tension be 
alert for spring back. When the tension in the wood 
fibers is released the spring loaded limb may strike the 
operator and/or throw the chain saw out of control.

 Use extreme caution when cutting brush and 
saplings. The slender material may catch the saw chain 
and be whipped toward you or pull you off balance.

 Carry the chain saw by the front handle with 
the chain saw switched off and away from your 
body. When transporting or storing the chain saw 
always fit the guide bar cover. Proper handling of 
the chain saw will reduce the likelihood of accidental 
contact with the moving saw chain.

 Follow instructions for lubricating, chain 
tensioning and changing accessories. Improperly 
tensioned or lubricated chain may either break or 
increase the chance for kickback.
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 Keep handles dry, clean, and free from oil and 
grease. Greasy, oily handles are slippery causing loss 
of control.

 Cut wood only. Do not use chain saw for purposes 
not intended. For example: do not use chain saw 
for cutting plastic, masonry or non-wood building 
materials. Use of the chain saw for operations different 
than intended could result in a hazardous situation.

CAUSES AND OPERATOR PREVENTION OF KICKBACK 

(Fig. B, C, D & E)

Kickback may occur when the nose or tip of the 
guide bar touches an object, or when the wood 
closes in and pinches the saw chain in the cut.

Tip contact in some cases may cause a sudden 
reverse reaction, kicking the guide bar up and back 
towards the operator (Fig. B).

Pinching the saw chain along the top of the guide 
bar may push the guide bar rapidly back towards 
the operator (Fig. C).

Fig. B & C operation description see below:

B-1 Rotational kickback
C-1 Linear kickback

Either of these reactions may cause you to lose 
control of the saw which could result in serious 
personal injury. Do not rely exclusively upon the 
safety devices built into your saw. 

As a chain saw user, you should take several steps to 
keep your cutting jobs free from accident or injury.

Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect 
operating procedures or conditions and can be avoid-
ed by taking proper precautions as given below:

 Maintain a firm grip, with thumbs and fingers 
encircling the chain saw handles, with both hands 
on the saw and position your body and arm to allow 
you to resist kickback forces (Fig. E). Kickback forces 
can be controlled by the operator, if proper precautions are 
taken. Do not let go of the chain saw.

 Do not overreach and do not cut above shoulder 
height. This helps prevent unintended tip contact and 
enables better control of the chain saw in unexpected 
situations.

 Only use replacement bars and chains specified 
by the manufacturer. Incorrect replacement bars and 
chains may cause chain breakage and/or kickback.

 Follow the manufacturer’s sharpening and 
maintenance instructions for the saw chain. 
Decreasing the depth gauge height can lead to 
increased kickback.

 Make sure that the area in which you are cutting is 
free from obstructions. Do not let the nose of the guide 
bar contact a log, branch, fence, or any other obstruction 
that could be hit while you are operating the saw.

 Always cut with the unit running at full speed. Fully 
squeeze the switch trigger and maintain cutting speed.

 With a basic understanding of kickback, you can 
reduce or eliminate the element of surprise. Sudden 
surprise contributes to accidents.

 Keep proper footing and balance at all times.

 Push and Pull – The reaction force is always opposite 
to the direction the chain is moving where wood contact 
is made. Thus, the operator must be ready to control the 
PULL when cutting on the bottom edge of the bar, and 
the PUSH when cutting along the top edge (Fig. F).

KICKBACK SAFETY DEVICES ON THIS CHAIN SAW

Chain Brake

The chain saw comes equipped with a chain brake, which 
stops both the motor and the motion of the chain when kick-
back occurs. The chain brake can be activated by the forward 
motion of the chain kickback brake handle as the saw rotates 
backward during kickback; it can also be activated by the 
inertial forces generated during rapid pushback.

 WARNING: Never modify or attempt to disable the 
chain brake.

Make sure that the chain brake is working properly before 
using the chain saw. The chain kickback brake handle 
should move back and forth easily.

To test the operation of the chain brake, perform the 
following steps (Fig. G):

 Place the chain saw on a flat bare surface and make sure 
no objects or obstructions that could come in contact 
with the bar and chain are in the immediate vicinity.

 Disengage the chain brake by pulling the chain 
kickback brake handle towards the front handle.

 Start the chain saw.

 Push the chain kickback brake handle towards the front 
of the saw. A properly functioning hand brake will stop the 
movement of the chain immediately. If the chain brake is 
not working properly, do not use the chain saw until it has 
been repaired by a qualified service technician.

Fig. G operation description see below:

G-1 Chain kickback brake handle in operating position 
G-2 Chain kickback brake handle in brake position

 WARNING: Confirm that the chain brake works 
properly before each use.
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 WARNING: If the chain brake is clogged with wood 
chips, the function of the chain brake may deteriorate. 
Always keep the device clean.

Low Kickback Saw Chain

The rakers (depth gauges) ahead of each cutter can 
minimize the force of a kickback reaction by preventing the 
cutters from digging in too deeply at the kickback zone. Only 
use a replacement chain that is equivalent to the original 
chain or has been certified one.

 CAUTION: As saw chains are sharpened during their 
useful life, they lose some of the low kickback qualities 
and extra caution should be used.

ADDITIONAL WARNINGS

 A chain saw is intended for two-handed use. 
Serious injury to the operator, helpers, and/or 
bystanders can result from one-handed operation.

 Avoid unintentional contact with the stationary 
saw chain or guide bar rails. These can be very 
sharp. Always wear gloves and long pants or chaps 
when handling the chain saw, saw chain, or guide bar.

 Never operate a chain saw that is damaged or 
improperly adjusted or that is not completely 
and securely assembled. Be sure that the saw chain 
stops moving when the trigger switch is released.

 Inspect the work piece for nails, wire, or other 
foreign objects prior to cutting.

 When bucking, secure the work piece prior to 
cutting. When felling or pruning, identify and 
secure hazardous branches.

 Aggressive or abusive cutting or misuse of the 
chain saw can cause premature bar, chain, and/
or sprocket wear, as well as broken chain or bar, 
leading to kickback, chain throw or the ejection 
of material.

 Never use the guide bar as a lever. A bent guide bar 
can cause premature bar, chain, and/or sprocket wear, 
as well as a broken chain or bar, leading to kickback, 
chain throw or the ejection of material.

 Cut only one work piece at a time.

 Use only with EGO’s battery packs and chargers.

BATTERY CHARGER

BA1120E, BA2240E, BA2800, 
BA3360, BA4200

CH5500E,  
CH2100E

 Do not charge the battery pack in rain or in wet 
locations.

 Plan the work, ensuring an obstacle-free work 
area and, in the case of felling, at least one 
escape path from the falling tree.

 When felling, keep bystanders at least two tree 
lengths away.

 If situations occur which are not covered in this 
manual, use care and good judgment. Contact 
EGO Customer Service for assistance.

GUIDE BAR

This saw comes equipped with a guide bar that has a 
small radius nose. Small radius noses generally have less 
potential for kickback. When replacing the guide bar, be 
sure to order the bar listed in this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

SPECIFICATIONS
Model CS1400E CS1600E

Voltage 56 V 56 V 

Guide Bar Length 350 mm 400 mm

Chain Pitch 9.5 mm 9.5 mm

Chain Gauge 1.1 mm 1.1 mm

Saw Chain Type
90PX052X 
(Oregon)

90PX052X 
(Oregon) 
90PX056X 
(Oregon)

Guide Bar Type
144MLEA041 
(Oregon)

144MLEA041 
(Oregon) 
164MLEA041 
(Oregon)

Chain Oil Tank Capacity 150 ml 150 ml

Weight  
(without battery pack, 
chain sheath)

3.81 Kg 3.86 Kg

Measured sound power 
level LWA 

96.73 dB(A) 
KWA=2.5 dB(A)

96.4 dB(A) 
KWA=2.5 dB(A)

Sound pressure level at 
operator’s ear LPA

85.73 dB(A) 
KPA=2.5 dB(A)

85.4 dB(A) 
KPA=2.5 dB(A)

Guaranteed sound power 
level LWA  
(according to 2000/14/EC)

100 dB(A) 99 dB(A)

Vibration ah

Rear Handle
5.373 m/s2 
K=1.5 m/s2

3.222 m/s2 
K=1.5 m/s2

Front 
Handle

4.146 m/s2 
K=1.5 m/s2

3.081 m/s2 
K=1.5 m/s2
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 The declared vibration total value has been measured 
in accordance with a standard test method and may be 
used for comparing one tool with another;

 The declared vibration total value may also be used in a 
preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the 
power tool can differ from the declared value in which the 
tool is used;In order to protect the operator, user should wear 
gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

PACKING LIST
PART NAME QUANTITY

Chain saw power head 1

Saw chain 1

Guide bar 1

Chain sheath 1

Operator’s manual 1

DESCRIPTION
KNOW YOUR CHAIN SAW (Fig. A)

1. Trigger Switch

2. Lock-off Button

3. Battery-release Button

4. Oil Tank Cap

5. Oil Inspection Window

6. Saw Chain

7. Guide Bar

8. Latch

9. Ejection Mechanism

10. Electric Contacts

11. Chain Kickback Brake Handle

12. Chain Tensioning Knob

13. Front Handle

14. Rear Handle

15. Chain Tensioning Screw

16. Side Cover

17. Side Cover Knob

18. Chain Sheath

19. Lubricating Hole

20. Sprocket in Guide Bar Tip

NOTICE: The chain kickback brake handle services as the 
lever for chain brake activation. It also provides protection 
against projecting branches and helps prevent the left hand 
from touching the saw chain if it slips off the front handle.

ASSEMBLY
 WARNING: If any parts are damaged or missing, do 

not operate this product until the parts are replaced. Use of 
this product with damaged or missing parts could result in 
serious personal injury.

 WARNING: Do not attempt to modify this product or 
create accessories not recommended for use with this chain 
saw. Any such alteration or modification is misuse and could 
result in a hazardous condition leading to possible serious 
personal injury.

 WARNING: To prevent accidental starting that could 
cause serious personal injury, always remove the battery 
pack from the tool when assembling parts.

ASSEMBLING/REPLACING THE BAR AND CHAIN

 WARNING: Always wear gloves when handling the 
bar and chain; these components are sharp and may 
contain burrs.

1. Position the chain saw power head on its side with 
the side cover facing upwards (Fig. H).

2. Turn the side cover knob counterclockwise to remove 
the side cover and then loosen the chain tensioning 
knob as much as possible.

3. Lay the new saw chain in a loop on a flat surface and 
straighten any kinks (Fig. I).

4. Place the chain drive links into the guide bar groove 
and make the chain a loop at the back of the guide 
bar (Fig. J).

5. Hold the chain in position on the guide bar and place 
the loop around the sprocket of the power head.

6. Slide the guide bar slot over the alignment flanges 
until the tension adjusting pin is inserted in the lower 
hole in the tail of the bar (Fig. L1).

NOTICE: Small directional arrows are engraved in the 
saw chain. Another directional arrow is molded into the 
housing. When looping the saw chain onto the sprocket, 
make sure that the direction of the arrows on the saw 
chain will correspond to the direction of the arrow on the 
housing. If they face in opposite directions, turn over the 
saw chain and guide bar assembly (Fig. L2).

7. Replace the side cover and slightly tighten the side 
cover knob.
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8. Lift the tip of the guide bar up to check for sag  
(Fig. K). Release the tip of the guide bar and turn the 
chain tensioning knob clockwise. Repeat this process 
until the sag is eliminated.

9. Tighten the side cover knob securely to ensure that 
the saw chain is properly tensioned before using. 

Fig. J & L parts description see below:

J-1 Chain Drive Links L-2 Tension Adjusting Pin
J-2 Guide Bar Groove L-3 Guide Bar Slot
L-1 Alignment Flange L-4 Sprocket

NOTICE: To extend the guide bar life, invert the bar 
occasionally.

NOTICE: If chain is too tight, it will not rotate. Loosen 
the side cover knob slightly and turn the tensioning knob 
once from right to left. Lift the tip of the guide bar up and 
retighten the side cover knob securely. Assure that the 
chain will rotate without binding.

ADJUSTING THE CHAIN TENSION

 Stop the motor and remove the battery pack before 
adjusting the chain tension. Make sure the side 
cover knob is loosened. Turn the chain tensioning 
knob clockwise to tension the chain. See the section: 
“REPLACE THE BAR AND CHAIN” for additional 
information.

 A cold chain is correctly tensioned when there is no slack on 
the underside of the guide bar and the chain is snug, but it 
can be turned by hand without binding. The chain must be 
re-tensioned whenever the flats on the drive links do not sit 
in the bar groove.

 During normal saw operation, the temperature of 
the chain will increase. The drive links of a correctly 
tensioned warm chain will hang approximately 1.3 mm 
out of the bar groove (Fig. M).

NOTICE: New chains tend to stretch; check chain tension 
frequently and tension as required.

NOTICE: A chain tensioned while it is warm may be too 
tight upon cooling. Check the cold tension before next use.

OPERATION
 WARNING: Do not allow familiarity with this product 

to make you careless. Remember that a careless fraction 
of a second is sufficient to inflict serious injury.

 WARNING: Always wear eye protection with side 
shields. Failure to do so could result in objects being 
thrown into your eyes and other possible serious injuries.

 WARNING: Do not use any attachments or 
accessories not recommended by the manufacturer of 
this product. The use of attachments or accessories not 
recommended can result in serious personal injury.

 WARNING: To prevent accidental starting that could 
cause serious personal injury, always remove the battery 
pack from the tool when assembling parts, making 
adjustments, cleaning, or when not in use.

Before each use, inspect the entire product for damaged, 
missing, or loose parts, such as screws, nuts, bolts, caps, etc. 
Securely tighten all fasteners and caps and do not operate 
this product until all missing or damaged parts are replaced.

APPLICATION

You may use this product for basic felling, limbing, pruning 
and woodcutting of lumber and trees.

NOTICE: The tool is to be used only for its prescribed 
purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

FILLING BAR AND CHAIN LUBRICANT

 WARNING: Do not smoke or bring any fire or flame 

near the oil or the chain saw. Oil may spill and cause a fire.

NOTICE: The chain saw is not filled with oil at the time of 
purchase. It is essential to fill the tank with oil before use. 
The chain is automatically lubricated with chain oil during 
operation.

1. Position the chain saw on its side with its oil tank cap 
facing towards. 

2. Clean the cap as well as the area around and then turn it 
counterclockwise to remove (Fig. N). 

3. Carefully pour the specifically designed oil into the 
tank until reaching the bottom of the filter neck.

4. Wipe off any excessive oil and replace the cap.

NOTICE: With upright position, oil should fill the inspection 
window. When the oil is no longer visible in the inspection 
window, stop use immediately and refill. 

ATTACHING/DETACHING THE BATTERY PACK

Fully charge before first use.

To Attach (Fig. O)

Align the battery ribs with the mounting slots and press 
the battery pack down until you hear a “click”.

To Detach (Fig. P)

Depress the battery-release button and pull the battery 
pack out.
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STARTING/STOPPING THE CHAIN SAW

NOTICE: Before starting the chain saw, check for the oil 
level, saw teeth sharpness and properly-working kickback 
brake handle. Besides, balanced footing and proper 
distance away from the ground are needed.

To Start

1. Pull the chain kickback brake handle towards the 
front handle to the operating position (Fig. G).

2. Grasp the front and rear handles firmly, using both 
hands.

3. Press down the lock-off button first, then squeeze 
the trigger switch to start (Fig. Q). Release the lock-
off button and continue to squeeze the trigger for 
continued operation. 

 WARNING: Do not attempt to start the saw when the 
saw chain is in a cut.

To Stop

1. Release the trigger switch.

2. Push the chain kickback brake handle forward to the 
brake position to engage the chain brake (Fig. G).

 WARNING: Always remove the battery pack from the 
chain saw during work breaks and after finishing work.

Proper Grip On Handles (Fig. E)

 Wear non-slip gloves for maximum grip and 
protection.

 With the saw on a firm, flat surface, hold the saw 
firmly with both hands.

 Always grasp the front handle with the left hand and 
the rear handle with the right. 

 The fingers should encircle the handle, with the thumb 
wrapped under the front handle.

 WARNING: Never use a left-handed (cross-handed) 
grip, or any stance which would place your body or arm 
across the chain line (Fig. R). 

Proper Cutting Stance (Fig. S)

 Both feet should be on solid ground, with weight evenly 
spread between them. 

 The left arm should be straight, with the elbow locked. 
This helps to withstand the forces generated by kickback.

 Your body should always be to the left of the chain line.

INSTRUCTIONS CONCERNING THE PROPER 

TECHNIQUES FOR BASIC FELLING, LIMBING, AND 

CROSS-CUTTING

 WARNING: Always be sure of your footing and hold the 
chain saw firmly with both hands while the motor is running.

 WARNING: When the saw chain is stopped due to 
pinching during cutting, release the trigger switch; remove 
the saw chain and guide bar from the wood, then restart 
the chain saw.

 WARNING: Do not pull the saw chain with hand 
when it is bound by the sawdust. Serious injury could 
result if the chain saw starts accidentally. Press the saw 
chain against the wood, move the chain saw back and 
forth to discharge the debris. Always remove the battery 
pack before cleaning. Wear heavy protective gloves when 
handling the saw chain.

 WARNING: Never start the chain saw when it is in 
contact with the wood. Always allow the chain saw reach 
full speed before applying the saw to the wood.

Felling a tree

 When bucking and felling operations are being 
performed by two or more persons at the same time, 
the felling operation should be separated from the 
bucking operation by a distance of at least twice the 
height of the tree being felled. Trees should not be 
felled in a manner that would endanger any person, 
strike any utility line or cause any property damage. 
If the tree does make contact with any utility line, the 
utility company should be notified immediately.

 The chain saw operator should stand on the uphill 
side of the terrain, as the tree is likely to roll or slide 
downhill after it is felled.

 An escape path should be planned and cleared as 
necessary before cuts are started. The escape path 
should extend back and diagonally to the rear of the 
expected line of fall as Fig. T shown.

 Before felling is started, consider the natural lean of 
the tree, the location of larger branches and the wind 
direction to judge which way the tree will fall.

 Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples and wire 
from the tree.
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Notching undercut

Make the notch 1/3 the diameter of the tree, perpendicular 
to the direction of falls as Fig. U shown. Make the lower 
horizontal notching cut first. This will help to avoid pinch-
ing either the saw chain or the guide bar when the second 
notch is being made.

Felling back cut

 Make the felling back cut at least 50 mm higher than 
the horizontal notching cut as Fig. U shown. Keep the 
felling back cut parallel to the horizontal notching cut. 
Make the felling back cut so enough wood is left to 
act as a hinge. The hinge wood keeps the tree from 
twisting and falling in the wrong direction. Do not cut 
through the hinge.

 As the felling gets close to the hinge, the tree should 
begin to fall. If there is any chance that the tree may 
not fall in desired direction or it may rock back and 
bind the saw chain, stop cutting before the felling back 
cut is complete and use wedges of wood, plastic or 
aluminium to open the cut and drop the tree along the 
desired line of fall.

 When the tree begins to fall remove the chain saw from 
the cut, stop the motor, put the chain saw down, then 
use the retreat path planned. Be alert for overhead 
limbs falling and watch your footing.

Fig. T & U parts description see below:

T-1 Felling direction U-2 Notch
T-2 Safety retreat path U-3 Felling back cut
U-1 Direction of fall U-4 Hinge

Limbing a tree

Limbing is removing the branches from a fallen tree.  
When limbing leave larger lower limbs to support the  
log off the ground. Remove the small limbs in one cut as 
Fig. V shown. Branches under tension should be cut from 
the bottom up to avoid binding the chain saw.

Bucking a log

 Bucking is cutting a log into lengths. It is important to 
make sure your footing is firm and your weight is evenly 
distributed on both feet. When possible, the log should 
be raised and supported by the use of limbs, logs or 
chocks. Follow the simple directions for easy cutting.

 When the log is supported along its entire length as  
Fig. W1 shown, it is cut from the top (overbuck).

 When the log is supported on one end, as Fig. W2 
shown, cut 1/3 the diameter from the underside 
(underbuck). Then make the finished cut by overbucking 
to meet the first cut.

 When the log is supported on both ends, as Fig. W3 
shown, cut 1/3 the diameter from the top (overbuck). 
Then make the finished cut by underbucking the lower 
2/3 to meet the first cut.

 When bucking on a slope always stand on the uphill 
side of the log, as Fig. X shown. 

 When “cutting through”, to maintain complete control 
release the cutting pressure near the end of the cut 
without relaxing your grip on the chain saw handles. 
Don’t let the chain contact the ground. After completing 
the cut, wait for the saw chain to stop before you move 
the chain saw. Always stop the motor before moving 
from tree to tree.

MAINTENANCE
 WARNING: When servicing, use only identical 

replacement parts. Use of any other parts may create a 
hazard or cause product damage.

 WARNING: Always wear protective gloves when 
performing any maintenance to the chain saw.

 WARNING: To avoid serious personal injury, remove 
the battery pack from the chain saw before inspecting, 
cleaning, or performing maintenance. A battery operated 
tool with the battery pack inserted is always on and can 
start accidently.

 WARNING: When cleaning the chain saw, DO NOT 
immerse in water or other liquids.

 WARNING: Do not at any time let brake fluids, petrol, 
petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in 
contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, 
or destroy plastic, which may result in serious personal 
injury.

CLEANING

 After each use, clean debris from the chain and guide 
bar with a soft brush. Wipe the chain saw surface with 
a clean cloth moistened with a mild soap solution.

 Remove the side cover, and then use a soft brush to 
remove debris from the guide bar, saw chain, sprocket 
and side cover.
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 Always clean out wood chips, saw dust, and dirt from 
the guide bar groove when replacing the saw chain.

REPLACING THE BAR AND CHAIN

 WARNING: Never touch or adjust the chain while the 
motor is running. The saw chain is very sharp.

NOTICE: When replacing the guide bar and chain, always 
use the specified bar and chain combination listed in the 
manual.

Disassemble the Worn Bar and Chain (Fig. Y)

1. Remove the battery, allow the saw to cool and tighten 
the oil tank cap.

2. Position the chain saw on its side with the side cover 
facing upwards.

3. Wear gloves. Remove the side cover by turning the 
side cover knob counterclockwise. Clean the side 
cover with a dry cloth.

NOTICE: This is a good time to inspect the drive sprocket for 
excessive wear or damage.

Assemble The New Bar And Chain

Follow the instructions in the ASSEMBLING/REPLACING 
THE BAR AND CHAIN section in this manual.

Adjust The Chain Tension

Follow the instructions in the ADJUSTING THE CHAIN 
TENSION section in this manual.

CHAIN MAINTENANCE

 WARNING: Always wear gloves when handling the 
saw chain; these components are sharp and may contain 
burrs.

Use only low-kickback chains on this saw. This fast cutting 
chain will provide kickback reduction when properly 
maintained.

A properly sharpened saw chain cuts through wood effortlessly, 
even with very little pressure.

Never use a dull or damaged saw chain. A dull saw chain 
cutter leads to increased physical strain, increased vibration 
load, unsatisfactory cutting results and increased wear.

For smooth and fast cutting, the chain needs to be 
maintained properly. The chain requires sharpening when 
the wood chips are small and powdery, the chain must be 
forced through the wood during cutting, or the chain cuts 
to one side. During maintenance of your chain, consider 
the following:

 Improper filing angle of the side plate can increase the 
risk of a severe kickback.

 Raker (depth gauge) clearance. Too low increases 
the potential for kickback. Not low enough decreases 
cutting ability.

 If cutter teeth have hit hard objects, such as nails and 
stones, or have been abraded by mud or sand on the 
wood, have the chain sharpened by a qualified service 
technician.

NOTICE: Inspect the drive sprocket for wear or damage 
when replacing the chain. If signs of wear or damage are 
present in the areas indicated, have the drive sprocket 
replaced by qualified service technician.

GUIDE BAR MAINTENANCE

When the guide bar shows signs of wear, reverse it on 
the saw to distribute the wear for maximum bar life. The 
bar should be cleaned every day of use and checked for 
wear and damage. Feathering or burring of the bar rails 
is a normal process of bar wear. Such faults should be 
smoothed with a file as soon as they occur. A bar with any 
of the following faults should be replaced.

 Wear inside the bar rails which permits the chain to lay 
over sideways.

 Bent guide bar.

 Cracked or broken rails.

 Spread rails.

In addition, the guide bar has a sprocket at its tip  
(Fig. A-20). The sprocket must be lubricated weekly with a 
grease syringe to extend the guide bar life. Use a grease 
syringe to lubricate weekly with chain oil by means of the 
lubricating hole (Fig. A-19). Turn the guide bar and check 
that the lubrication holes and chain groove are free from 
impurities.

TRANSPORTING AND STORING

 Do not store or transport the chain saw when it is 
running. Always remove the battery pack before storing 
or transporting.

 Always place the guide bar sheath on the guide bar and 
chain before storing or transporting the chain saw. Use 
caution to avoid the sharp teeth of the chain.

 Clean the chain saw thoroughly before storing. Store 
the chain saw indoors, in a dry place that is locked and/
or inaccessible to children.

 Keep away from corrosive agents such as garden 
chemicals and de-icing salts.
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Protecting the environment

Do not dispose of electrical equipment, 
battery charger and batteries/rechargeable 
batteries into household waste!

According to the European law 2012/19/
EU, electrical and electronic equipment 
that is no longer usable,and according to 
the European law 2006/66/EC, defective 
or used battery packs/batteries, must be 
collected separately.

If electrical appliances are disposed of in 
landfills or dumps, hazardous substances 
can leak into the groundwater and get into 
the food chain, damaging your health and 
well-being.

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
We, CHERVON EUROPE LTD.

47 CASTLE STREET, READING, RG1 7SR, UNITED KINGDOM

Declare that the product 56V lithium-ion cordless chain 
saw CS1400E/CS1600E, complies with the essential 
health and safety requirements of the following Directives:

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2000/14/EC

Standards and technical specifications referred to:

EN 60745-1, EN 60745-2-13, EN 55014-1, EN 55014-2

CS1400E CS1600E
Measured Sound 
Power Level: 

96.73 dB(A) 96.4 dB(A)

Guaranteed Sound 
Power Level: 

100 dB(A) 99 dB(A)

 

 Peter Melrose Dong Jianxun
Vice President of Chervon Europe Quality Manager of Chervon 

* (Authorized representative for CHERVON and responsible for technical documentation)

01/01/2016

Name, address and identification number of the notified body:

TüV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystra 2 D - 90431 
Nürnberg, Germany; 0197.

Number of the EC type-examination certificate:  
BM 50326004 0001 (CS1600E) 
BM 50296271 0001 (CS1400E)
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TROUBLESHOOTING
 WARNING: Always protect your hands by wearing heavy gloves when performing any maintenance on the saw chain. 

Always remove the battery pack when servicing or transporting the chain saw.

PROBLEM CAUSE SOLUTION

Motor does not run

 The battery pack is not attached to 
the chain saw.

 Attach the battery pack to the chain saw.

 There is no electrical contact between 
the saw and battery.

 Remove the battery, check contacts and reinstall the 
battery pack.

 The battery pack is depleted.  Charge the battery pack.

 The battery pack or chain saw is 
too hot.

 Allow the battery pack or chain saw to cool until the 
temperature drops below 67°C.

 The lock-off button is not depressed 
before pressing the trigger switch.

 Press down the lock-off button and hold it, then 
depress the trigger switch to turn on the chain saw.

 Chain brake is engaged.  Pull the chain kickback brake handle backward 
toward the front handle.

 Saw chain is bound in the wood.  Release the trigger switch; remove the saw chain and 
guide bar from the wood, then restart the chain saw.

 Debris in bar groove.  Press the saw chain against the wood, move the 
chain saw back and forth to discharge the debris.

 Debris in side cover.  Remove battery pack, then remove side cover and 
clean out debris.

Motor runs, but chain 
does not rotate

 Chain does not engage drive sprocket.  Reinstall the chain, making sure that the drive links 
on the chain are fully seated on the sprocket.

Chain brake does not 
engage

 Debris preventing full movement of 
the chain kickback brake handle.

 Clean debris from external chain brake mechanism.

 Possible chain brake malfunction  Contact EGO Customer Service.
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PROBLEM CAUSE SOLUTION

Chain saw does not cut 
properly

 Insufficient chain tension.  Readjust the chain tension, following the section: 
“ADJUSTING THE CHAIN TENSION”.

 Dull chain.  Sharpen the chain cutters, following the section: 
“HOW TO SHARPEN THE CUTTERS”.

 Chain installed backwards.  Reinstall the saw chain, following the section: 
“REPLACE THE BAR AND CHAIN”.

 Worn chain.  Replace the chain, following the section: “REPLACE 
THE BAR AND CHAIN”.

 Dry or excessively stretched chain.  Check the oil level. Refill the oil tank if necessary.

 Chain not in bar groove.  Reinstall the saw chain, following the section: 
“REPLACE THE BAR AND CHAIN”.

Bar and chain running 
hot and smoking

 Check chain tension for over 
tightened condition.

 Re-tension the saw chain; see the section: 
“ADJUSTING THE CHAIN TENSION”.

 Chain oil tank is empty.  Filling bar and chain lubricant.

 Debris in guide bar groove.  Clear the debris in the groove.

WARRANTY
EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website egopowerplus.com for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.
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