
•	 Práce	s	rotační	rašplí	je	dovolena	osobám,	které	jsou	způso-
bilé	pro	práci	s	elektrickým	nářadím	a	které	jsou	seznámeny	
se	všemi	potenciálními	nebezpečími	v	souvislosti	s	použitím	
rotačních	brusných	ploch	a	jejich	ochranných	opatření.	

•	 Práce	s	rotační	rašplí	je	dovolena	i	osobám,	které	jsou	pod	
dohledem	způsobilých	osob	v	souladu	se	způsobilosti	k	prá-
ci,	 za	 podmínky	 seznámení	 se	 ze	 všemi	 bezpečnostními	
opatřeními.	

•	 Ovládání	 rotační	 rašple	 ze	 strany	 handicapovaných	 (v	 ja-
kémkoliv	smyslu	tělesné	vady	nebo	psychické	vady)	a	nezle-
tilých	osob,	není	dovoleno	bez	dohledu	odpovědné	osoby.	

11. Údržba rotační rašple:
•	Rotační	rašpli	uchovávejte	na	suchém	místě.	
•	Dejte	 pozor	 na	 to,	 aby	 ostří	 nebylo	 v	 kontaktu	 s	 kovem	
nebo	povrchem.	

•	Neodkládejte	žádné	předměty	na	rotační	rašpli	.	Poškoze-
nou	rotační	rašpli	není	dovoleno	používat.	

•	 Po	 skončení	 používání	 rotační	 rašpli	 potřete	 olejem	 pro	
ochranu	před	korozí,	kterou	způsobuje	vlhkost	vzduchu	

12. Péče o rotační rašpli:
•	Rotační	rašple	je	vyrobena	z	ocelového	plechu	a	z	polypro-
pylenové	příruby,	které	se	po	oddělení	mohou	recyklovat.	

•	Není	dovoleno	odkládání	spolu	s	domácím	odpadem,	ale	
v	 souladu	 s	 místními	 předpisy	 o	 odkládání	 do	 sběrných	
dvorů	 nebo	 zvláště	 učených	 kontejnerů	 pro	 odkládání	
kovu.

Rotační	rašple	je	testována	v	závodě	pro	zkoušku	kvality	na	maxi-
mální	počet	otáček	ve	výši	11 000	otáček/min.,	Což	je	také	stan-
dardní	počet	otáček	u	malých	úhlových	brusek,	respektive	u	elek-
trických	úhlových	brusek	nižší	třídy.	Z	výsledků	zkoušek	je	patrné,	
že	se	v	závislosti	na	materiálu	může	dosáhnout	dostatečné	opra-
cování	 i	 s	menším	počtem	otáček	 za	 stejnou	 dobu	 a	 s	menším	
opotřebením	rotační	rašple.	

Doporučené	rychlosti	pro	některé	z	materiálů	jsou	uvedeny	v	ta-
bulce:

Rychlost	
řezání	

Obvodová
rychlost

Počet	
otáček

Maximálně	
povoleno

[m/min.] [m/sek.] [ot./min.] [m/sek.] [ot./min.]

M
at
er
iá
l

Měkké	
dřevo

2 700 45 7 500 70 11 000

3 000 50 8 500 70 11 000

Tvrdé	
dřevo

2 400 40 6 500 70 11 000

2 700 45 7 500 70 11 000

Umělé	
pryskyřice

1 800 30 5 000 70 11 000

2 100 35 6 000 70 11 000

Plast
Guma

2 100 35 6 000 70 11 000

2 400 40 6 500 70 11 000

1.	 Dbejte	na	technické	specifikace	provozního	elektrického	zaří-
zení	(výkon,	maximální	počet	otáček	a	štítek	třídy	elektrické	
bezpečnosti).	

2.	 Pročtěte	návod	pro	provoz	rotační	rašple.	Nevyhazujte	je.	Po-
kud	rotační	rašpli	někomu	půjčujete,	určitě	mu	kromě	nářadí,	
předejte	i	tyto	návody,	aby	se	před	použitím	seznámil	s	pod-
mínkami	pro	ovládání	bezpečným	způsobem.	

3.	 Rotační	 rašple	 je	 určena	 pro	 obrábění	 měkkých	 materiálů	
(dřevo,	plasty,	gumy,	polystyrenu,	umělé	pryskyřice).	Není	ur-
čena	pro	obrábění	kovů	nebo	výrobků	z	betonu.	

4.	 Poškozená	rotační	rašple	se	nesmí	používat	a	to	kvůli	nebez-
pečí	úlomků,	které	v	blízkosti	činnosti	mohou	zranit	lidi,	zví-
řata	nebo	způsobit	škodu	na	majetku.	

5.	 Pro	rovnoměrné	opotřebení	řezných	výrůstků	používejte	ce-
lou	pracovní	plochu.	

6.	 Rotační	rašple	není	určena	pro	řezání.	
7.	 Nepoužívejte	opotřebenou	nebo	poškozenou	rotační	rašpli.	
8.	 Lehčí	obrábění	a	menší	opotřebení	rotační	rašple	se	dosáhne	

snížením	počtu	otáček	podle	ukázky	v	tabulce	(str.	2).	
9.	 Při	obrábění	se	rotační	rašplí	nesmí	tlačit	na	obráběcí	výro-

bek,	protože	se	tímto	zvětšuje	opotřebení	a	teplota	na	pra-
covní	 ploše,	 nářadí	 je	 vystaveno	 nepotřebně	 intenzivnímu	
tlaku	a	účinek	broušení	se	nemění.	Je	dostačující	jen	naklánět	
řeznou	plochu	(čelní	plochu	s	práty)	bez	dalšího	tlaku.	

10. Montáž rotační rašple na vřeteno (viz str. 2):
•	 Prověřte	 rotační	 rašpli	 před	montáží.	 Prasklou	 nebo	 jiným	
způsobem	 poškozenou,	 deformovanou	 rotační	 rašpli	 není	
dovoleno	používat.	

•	 Prověřte	že	elektrický	přístroj	není	napojen	do	elektrické	sítě.	
•	 Dejte	odpovídající	upínací	přírubu	na	vřeteno	elektrické	úh-
lové	brusky.	Položte	rotační	rašpli	na	upínací	přírubu	a	vycen-
trujte	ji.

•	 Dbejte	na	správnost	pozice	s	ohledem	na	zakřivenou	plochu	
rotační	rašple.	S	odpovídající	montážní	přírubou	a	z	odpoví-
dajícím	klíčem	stáhněte	rotační	rašpli	do	pozice	pro	provoz.	

•	 Používejte	výhradně	originální	příruby	a	nástroje	pro	staho-
vání.	

•	 Prověřte	 upevnění	 bezpečnostního	 krytu	 a	 dle	 potřeby	 jej	
dodatečně	zatáhněte.	

•	 Nezapínejte	elektrické	nářadí	bez	ochranných	částí.	
•	 Rukou	prověřte	volnost	rotace	rotační	rašple	
•	 Připojte	elektrické	nářadí	a	proveďte	zkušěbní	provoz	v	trvá-
ní	30	sekund	s	maximálně	dovoleným	počtem	otáček.	V	pří-
padě	výskytu	vetších	vibrací	nebo	jiných	nesprávností,	elek-
trický	nástroj	ihned	vypněte	a	najděte	možné	příčiny	vibrací.	

11.	 Upozornění	správné	upevnění	rotační	rašple	k	vašemu	elek-
trickému	nářadí	nezaručuje	její	bezpečnou	aplikaci.	

12. Bezpečnost na pracovním místě:
•	Obrábění	materiálu	rotační	rašplí	provádějte	na	otevřeném	
místě.	Povrch	by	měl	být	na	rovné	ploše	s	žádnými	překáž-
kami,	které	by	znemožnili	volné	otáčení	kolem	pracovního	
místa.	Pracovní	místo	musí	být	řádně	osvětleno.	

•	 Vyhýbejte	se	práci	v	blízkosti	hořlavých	tekutin,	plynů	nebo	
práškových	materiálů.	

•	 Předmět,	který	obrábíte	upevníte	do	pozice	pro	obrábění.	
•	 Odstraňte	 kovové	 předměty	 z	 předmětu,	 který	 obrábíte	
(hřebíky,	šrouby,	klíny	apod.)	Před	začátkem	obrábění.	Také	
z	předmětů	očistěte	beton,	kámen	nebo	jakékoliv	cizí	těleso.

•	 Nedostatečná	pozornost	při	práci	může	mít	za	výsledek	ztrá-
tu	kontroly	nad	zařízením.	Zabraňte	přístup	dětí,	ostatních	
osob	a	zvířat	v	blízkosti	pracovního	místa	během	obrábění	
materiálu	rotační	rašplí.	Oddělené	částečky	mohou	odlétá-
vat	a	způsobit	zranění	i	mimo	pracovní	oblast.	

•	 Povinně	 užívejte	 ochranné	 brýle.	 Používejte	 i	 ostatní	 bez-
pečnostní	 prostředky,	 které	 souvisí	 s	 druhem	 materiálu,	
jenž	 obrábíte,	 druhu	 elektrického	nářadí,	 které	používáte,	
umístění	pracovního	místa	a	doby	trvání	obrábění.	Ostatní	
prostředky	osobní	ochrany	jsou:	ochranné	rukavice,	ochran-
né	masky,	sluchátka	a	bezpečnostní	protiskluzové	boty.	

•	 Vhodně	se	oblečte	pro	práci.	Široké	oblečení,	dlouhé	vlasy	
nebo	šperky,	mohou	být	uchyceny	rotačními	částmi	stroje	
a	 způsobit	 těžká	 poranění.	 Doporučuje	 se	 nosit	 ochranný	
oděv	nebo	pracovní	oděv,	který	musí	být	zapnutý.	

•	 Pokud	se	mohou	namontovat	nápravy	pro	vysávání	a	chytá-
ní	oddělených	částic,	prověřte	zdali	jsou	správně	namonto-
vána	na	elektrické	nářadí.	

•	 Nepřeceňujte	své	schopnosti.	Zaujměte	bezpečnou	a	stabil-
ní	polohu	těla	a	držte	v	každém	okamžiku	rovnováhu.	

•	 El.	Nářadí	držte	jen	za	izolované	úchytky.	Kvůli	nepředvída-
telným	situacím	může	dojít	k	poškození	nebo	přeseknutí	na-
pájecího	kabelu.	

•	 Nepřetěžujte	provozně	elektrický	přístroj	ani	rotační	rašpli.	
Tlakem	na	materiál,	který	obrábíte	neměníte	účinek,	ale	ne-
smyslně	se	zvětšuje	zatížení	provozního	elektrického	nářadí	
a	zrychluje	opotřebení	rotační	rašple	.	

•	 Nepoužívejte	rotační	rašpli	,	pokud	jste	unaveni,	pokud	jste	
pod	vlivem	omamných	látek,	alkoholu	nebo	léků.	

•	 Nepoužívejte	opotřebenou	nebo	poškozenou	rotační	rašpli	.	
•	 Neodkládejte	 elektrický	 nástroj	 předtím	 než	 se	 rotační	
rašple	 zastaví.	 Rotování	 části	 nástroje	 nikdy	 nezastavujete	
použitím	boční	síly.	

•	 Po	použití	může	být	rotační	rašple	horká.	Nedotýkejte	se	jí	
dokud	se	neochladí.	

NÁVOD	K	POUŽITÍ	ROTAČNÍ	RAŠPLE

Schéma montáže rotační rašple na vřeteno

Vyrobeno	pro	PHT	a. s.			•			www.magg.cz
str. 2str. 1

www.magg.cz

•	Úhlová	bruska
•	Příruba
•	Rotační	rašple
•	 Zajišťovací	matice
•	Klíč	na	zajišťovací	matici
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NÁVOD K POUŽITÍ*
Koza na dřevo s držákem řetězové pily   strana 2 – 3  

NÁVOD K POUŽITÍ*2

Stojan na rezanie dreva s držiakom reťazovej píly strana 4 – 5

OPERATORS MANUAL*3

Sawhorse for Chainsaw     page 6 – 7

BEDIENUNGSANLEITUNG*4

Sägebock für Kettensägen    Seite 8 – 9

* Než začnete kozu používat, pečlivě si přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!
*2 Než začnete stojan používať, dôkladne si prečítajte návod a bezpečnostné pokyny!
*3 Read the manual and the safety instructions carefully before using the saw horse!
*4 Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch!

Vyrobeno pro PHT a. s.    •     www.magg.cz
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Odměřovací tyč

Čepová svorka

Min.
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Čepová svorka

Čepová svorka

Horní tyč

R-příchytka

Držák čepové svorky
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Montáž

• Obr. 1. Držák čepové svorky a odměřovací tyč:  
vsuňte držák čepové svorky (svisle nastavitelný) s dr-
žákem odměřovací tyče (vodorovně nastavitelným) 
shora do stolu kozy a utáhněte za pomoci přiložené-
ho šroubu a podložky. Držák je možno namontovat 
na obě strany kozy.
 Svislé nastavení držáku čepové svorky slouží 
k umístění různě velkých lišt pily – čím je lišta větší 
a delší, tím výše je třeba umístit svorku. Nastavení 
proveďte tak, aby špička lišty přesahovala přes kozu, 
a aby tak mohla zcela proříznout poleno.

• Obr. 2. Čepová svorka: Vsuňte vnitřní tyč na svorce 
do válce na držáku svorky a zajistěte R-příchytkou.

• Obr. 3. Opatrně vsuňte lištu řetězové pily do po-
lohy mezi oběma pevnými bloky v držáku čepové 
svorky a zajistěte 2 cm mezeru mezi tělem řetězové 
pily a svorkou. Zkontrolujte, zda lišta svírá se svorkou 
úhel přibližně 90° a zda řetěz běží volně, a poté šroub 
utáhněte. Po utažení otestujte běh řetězu pro kont-
rolu, zda se řetězová lišta nedotýká žádné části kozy.

• Obr. 4a. Nasaďte chránič lišty řetězové pily na horní 
tyč čepové svorky. Pevně utáhněte chránič lišty přilo-
ženým šroubem a maticí.

• Obr. 4b. Posouváním dozadu a dopředu podle po-
třeby umístěte chránič do takové polohy, aby byl vol-
ně pohyblivý. Utáhněte šroub. Znovu proveďte kont-
rolu vůle.

• Nyní je koza připravená k použití.

Pokyny pro bezpečné používání kozy 
na dřevo s držákem řetězové pily

1. Umístěte dřevo na kozu a posuňte jeho konec 
k odměřovací tyči. Dřevo pevně přitiskněte smě-
rem dolů levou rukou, přitom udržujte ruku do-
statečně daleko od řezné hrany řetězové pily, 
a nakloňte pilu dolů tak, abyste mohli řezat.

2. Koza je konstruována tak, aby se na ni vešlo dře-
vo o maximální délce 1,8 m a maximálním prů-
měru 20 cm. Maximální povolené zatížení kozy je 
120 kg.

3. Chránič lišty na koze je určen pro řetězové pily 
s řezací lištou o max. délce 45 cm. Nedoporuču-
jeme řetězovou pilu s řezací lištou delší než 45 cm 
(která přesahuje přes chránič).

4. Při používání řetězové pily odděleně od kozy je 
třeba sejmout čepovou svorku a chránič.

5. Čepová svorka a držák musí být vždy dobře na-
mazané.

6. Kozu je třeba používat pouze na rovném povrchu.
7. Matice a šrouby na čepové svorce a chrániči musí 

být vždy dobře utažené.

Při používání kozy s řetězovou pilou vždy dodržujte 
bezpečnostní pokyny uvedené výrobcem řetězové 
pily a předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci.
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Montáž

• Obr. 1. Držiak čapovej svorky a meracia- dorazová 
tyč: vložte držiak čapovej svorky (zvisle nastaviteľná) 
spolu s  držiakom meracej-dorazovej tyče (vodorovne 
nastaviteľnej) zhora do stolu stojana. Držiak utiahni-
te  pomocou priloženej skrutky a podložky. Držiak je 
možné namontovať na obe strany stojana.
 Zvislé nastavenie držiaku čapovej svorky slú-
ži k umiestneniu rôzne veľkých líšt píly – čím je liš-
ta väčšia a dlhšia, tým vyššie je potrebné umiestniť 
svorku. Nastavenie vykonajte tak, aby špička lišty 
presahovala cez stojan, a tak mohla úplne prerezať 
poleno.

• Obr. 2. Čapová svorka: zasuňte vnútornú tyč na 
svorke do valca na držiaku svorky a zaistite R- poist-
kou.

• Obr. 3. Opatrne zasuňte lištu reťazovej píly do po-
lohy medzi oboma pevnými blokmi v držiaku čapovej 
svorky a nastavte minimálne 2 cm medzeru med-
zi telom reťazovej píly a svorkou. Zaistite, aby lišta 
zvierala so svorkou uhol približne 90° a aby reťaz píly 
bežal voľno. Potom dotiahnite skrutku. Po dotiahnutí 
otestujte beh reťaze pre kontrolu, či sa reťazová lišta 
nedotýka žiadnej časti stojana.

• Obr. 4a. Nasaďte chránič lišty reťazovej píly na hor-
nú tyč čapovej spojky. Pevno utiahnite chránič lišty 
priloženou skrutkou a maticou.

• Obr. 4b. Posúvaním dopredu a dozadu podľa potre-
by umiestnite chránič do takej polohy, aby bol voľno 
pohyblivý a dotiahnite skrutku. Opätovne vykonajte 
kontrolu vôle.

• Teraz je stojan pripravený k používaniu.

Pokyny pre bezpečné používanie 
stojanu na drevo s držiakom 
reťazovej píly

1. Položte drevo na stojan a posuňte jeho koniec 
k dorazovej tyči. Drevo pevne pritlačte smerom 
dole ľavou rukou, pritom udržujte ruku dostatoč-
ne ďaleko od reznej hrany reťazovej píly, a na-
kloňte pílu dole tak, aby ste mohli rezať.

2. Stojan je zhotovený tak, aby sa do neho vošlo 
drevo o maximálnej dĺžke 1,8 m a maximálnom 
priemere 20 cm. Maximálne povolené zaťaženie 
stojana je 120 kg.

3. Chránič lišty na stojane je určený pre reťazové 
píly s rezacou lištou o max. dĺžke 45 cm. Neodpo-
rúčame reťazovú pílu s rezacou lištou dlhšou ako 
45 cm (ktorá presahuje cez chránič).

4. Pri používaní reťazovej píly oddelene od kozy je 
treba sňať čapové svorku a chránič.

5. Čapová svorka a držiak musia byť vždy dobre na-
mazané!

6. Stojan je nutné používať iba na rovnom povrchu.
7. Matice a skrutky na čapovej svorke a chrániči mu-

sia byť vždy dobre utiahnuté.

Pri používaní stojanu s reťazovou pílou vždy dodržuj-
te bezpečnostné pokyny uvedené výrobcom reťazo-
vej píly a predpisy pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci.



6

           

           

           
 

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4b

Fig. 2

Fig. 4a

Measuring rod

Pivot clamp

Min.
2 cm

Pivot clamp

Pivot clamp

Top rod

R-clip

Pivot clamp
support



7

Assembly

• Fig.1. Pivot clamp support and measuring rod: in-
sert the pivot clamp support (Adjustable vertically) 
into the sawhorse table with the measuring rod hold-
er (adjustable horizontally) using the bolt and washer 
supplied.
 The vertical adjustment for the pivot clamp 
support is to accommodate different sized chain bars 

– the larger and longer the bar, the higher the pivot 
clamp should be placed. Adjust so that the tip of the
chain bar extends beyond the table, so that it is cut-
ting completely through the log. The measuring rod 
can be adjusted horizontally to allow each log to be 
cut to the desired length.

• Fig. 2. Pivot clamp: insert the male rod on the pivot 
clamp into the female cylinder on the pivots support 
clamp and secure with the “R” clip.

• Fig. 3. Carefully lower the chainsaw bar into posi-
tion between the two solid blocks in the pivot clamp 
and ensure a 2 cm gap between the body of the 
chainsaw and the clamp. Make sure that the bar is 
approximately 90° to the clamp and well clear of the 
chain before tightening the bolt. Once tightened, test 
the arc of travel to make sure that the chain bar does 
not touch any part of the saw bench.

• Fig. 4a. Position the chain saw bar guide around the 
top rod of the pivot clamp. Securely tighten the bar 
guide with bolt and nut provided.

• Fig. 4b. Slide the guide backwards and forwards 
as necessary to a position in which the guide is well 
clear of the chain. Tighten the bolt. Recheck for clear-
ance.

• The log horse is now ready for use.

Safety instructions

1. Place the wood on the log table pushing the end 
to the measuring rod. Hold the wood down firmly 
with your left hand, keeping your hand well clear 
of the cutting edge of the chainsaw, and arc the 
chainsaw down to cut.

2. The log table on the log horse is designed for tak-
ing lengths to a maximum of 1.8 m and a maxi-
mum diameter of 20 cm. The maximum permis-
sible load on the log horse is 120 kg.

3. The log horse chain guide is designed for chain-
saws with a cutting bar not longer than 45 cm. A 
chainsaw with the cutting bar longer than 45 cm 
(which protrudes beyond the chain guard) is not 
recommended.

4. The pivot clamp and guide must be detached 
when using the chainsaw separately from the log 
horse.

5. The pivot clamp and support must be kept well 
lubricated. The Log horse must be used on flat 
surfaces only.

6. Ensure the nuts and bolts on the pivot clamp and 
guard are kept tight at all times.

While using the log horse with a chainsaw, always re-
spect the safety recommendations listed by the
manufacture of the chainsaw.
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Montage‐Anleitung

• Fig.1. Schieben Sie die Halterung mit dem Län-
genbegrenzer von oben in den Rohrrahmen und 
schrauben Sie die Halterung mit Schraube und Unter-
legscheibe fest. Die Halterung kann auf beiden Seiten 
des Sägebocks angebaut werden..

• Fig. 2. Die Höhen-Position der Sägen-Halterung 
kann der Schwertlänge der Motorsäge angepasst 
werden. Je länger das Schwert der Motorsäge, desto 
höher sollte die Halterung herausragen. Die Höhe ist 
dann korrekt, wenn das Schwert bei der Schwenkbe-
wegung das Holz komplett durchsägt.

• Fig. 3. Legen Sie den Haupt-Bolzen der Halterung 
in den Zylinder und sichern ihn mit dem Sicherungs-
splint. Stecken Sie das Schwert der Motorsäge vor-
sichtig zwischen die beiden massiven Klemmbacken 
in die Halterung. Beachten Sie dabei einen Abstand 
von mindestens 2cm zwischen dem Körper der Mo-
torsäge und der Klemmvorrichtung. Achten Sie darauf, 
dass das Schwert im Winkel von 90° zur Klemmvor-
richtung steht, und dass die Kette vor dem Anziehen 
der Schraube frei läuft. Nach dem Festziehen testen 
Sie die Schwenkbewegung; Schwert und Kette dür-
fen den Sägebock nicht berühren.

• Fig. 4a. Legen Sie den Schwertschutz auf die obere 
Stange der Halterung und ziehen Sie den Schutz mit 
der dafür vorgesehenen Schraube und Mutter fest.

• Fig. 4b. Der Schwertschutz soll frei anzuheben sein; 
andernfalls überprüfen Sie die Stellschraube so dass
der Schutz auf jeden Fall frei beweglich ist.

• Der Sägebock ist nun einsatzbereit.

Sicherheits‐Hinweise

1. Legen Sie das Holz bis ans Ende des Längenbe-
grenzers auf den Sägebock. Führen Sie die Mo-
torsäge fest mit beiden Händen entsprechen den 
Sicherheitsvorschriften und schwenken die Säge 
vorwärts (nach oben) zum Schneiden.

2. Der Sägebock eignet sich zum Schneiden von 
einer Holzlänge bis maximal 180cm und einem 
Stammdurchmesser von 20cm. Das maximal 
zulässige Gewicht auf dem Sägebock beträgt 120 
kg.

3. Der Schwertschutz ist für Motorsägen mit einer 
Schwertlänge von maximal 50cm ausgelegt. Für 
Motorsägen mit längerem Schwert ist der Sägeb-
ock nicht geeignet.

4. Beim Abnehmen der Motorsäge vom Sägebock 
darauf achten, dass die Spanner gelöst sind.

5. Der Hauptbolzen soll stets gut geschmiert sein, 
für eine sichere Schwenkbewegung.

6. Der Sägebock soll auf flachem, rutschfestem Un-
tergrund aufgestellt sein.

7. Schrauben und Muttern des Sägebocks angezo-
gen sein.

Es ist besonders wichtig, die Montage-Anweisungen 
und Sicherheitsvorschriften aus der Bedienungsan-
leitung des Motorsägen-Herstellers zu lesen und zu 
beachten.
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