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TURVALLISUUSOHJEET JA VAROTOIMENPITEET 
 

• PUUNHALKAISUKONEEN TOIMINNAN YMMÄRTÄMINEN 
 
Lue ja ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältö sekä puunhalkaisukoneeseen 
kiinnitetyt tarrat. Opettele koneen käyttö ja sen rajoitukset sekä siihen liittyvät 
mahdolliset vaaratilanteet. 

 
• ALKOHOLI, HUUMEET JA LÄÄKITYS  
 
Älä käytä puunhalkaisukonetta huumeiden, alkoholin tai minkä tahansa toimintakykyäsi 
heikentävän lääkityksen alaisuudessa. 

 
• VÄLTÄ VAARALLISIA TILANTEITA JA OLOSUHTEITA 
 
Aseta puunhalkaisukone 60 - 75cm korkealla, vakaalle, tasaiselle ja vaakasuoralle tasolle missä 
on riittävästi tilaa laitteen käsittelyyn sekä sen tarkkailuun käyttäjän toimesta. Kiinnitä 
puunhalkaisukone työtasoon pulttaamalla, mikäli se luistaa, hyppii tai toimii epätasaisesti. 

 
Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäsiistit työalueet ovat alttiita tapaturmille.  

 
Älä käytä konetta märissä tai kosteissa paikoissa äläkä altista sitä vesisateelle. 

 
Älä käytä sitä paikoissa missä maalihöyryt, liuottimet tai syttyvät nesteet voivat aiheuttaa 
mahdollisen vaaratilanteen. 

 
• TARKASTA PUUNHALKAISUKONE SÄÄNNÖLLISESTI 

 
Tarkasta puunhalkaisukone ennen sen käynnistämistä ja käyttöä. Pidä suojat 
paikallaan ja hyvässä toimintakunnossa. Totuttele tarkastamaan kone 
säännöllisesti, ettei avaimia tai säätötyökaluja jää koneeseen ennen sen päälle 
kytkemistä. Vaihda vaurioituneet, hävinneet tai vialliset osat ennen koneen 
käyttöä. 

 
• PUKEUDU TARKOITUKSENMUKAISESTI 

 
Älä käytä löysiä ja roikkuvia vaatteita, käsineitä, solmioita tai koruja (sormukset, 
rannekorut). Ne voivat takertua koneen liikkuviin osiin ja aiheuttaa tapaturmia. 
 

Käytä sähköä johtamattomia käsineitä ja luistamattomia jalkineita koneen käytön 
yhteydessä. Käytä hiusverkkoa pitkien hiuksien suojaksi estämään niiden 
takertuminen koneeseen. 
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• SUOJAA KASVOSI JA SILMÄSI 

 
Mikä tahansa puunhalkaisukone voi singota kohteita kasvoille ja silmiin. Tämä 
voi aiheuttaa peruuttamattoman ja pysyvän silmävamman. Käytä aina 
suojalaseja. Päivittäiset silmälasit on varustettu vain iskunkestävillä linsseillä. 
Ne eivät ole suojalaseja!  
 

Älä koskaan työskentele koneen parissa sen ollessa maassa. Tämä ei ole ainoastaan 
epämiellyttävä käyttöasento, vaan se voi myös olla vaarallista, sillä käyttäjän on asetettava 
kasvonsa koneen lähelle ja altistua näin lastujen ja tikkujen sinkoamiselle. 
 
• JATKOJOHDOT 

 
Jatkojohtojen tarkoituksenvastainen käyttö voi aiheuttaa koneen heikentyneen toiminnan josta 
seurauksena voi olla ylikuumeneminen. Varmista, ettei jatkojohto ole pitempi kuin 10 m ja sen 
läpileikkaus on suurempi kuin 2.5mm2 riittävän virran saavuttamiseksi moottorille.  
 
Vältä virheellistä ja riittämättömästi eristettyä kytkentää. Kytkennät on suoritettava 
ulkokäyttöön soveltuvilla suojatuilla materiaaleilla.  
 
• VÄLTÄ SÄHKÖISKUJA 

 
Tarkasta, että virtapiiri on asianmukaisesti suojattu ja että se vastaa moottorin tehoa, jännitettä 
ja taajuutta. Tarkasta että virtapiirissä on maadoituskytkentä ja vastasuunnan säätö 
tasauskytkimelle. 
 
Maadoita puunhalkaisukone. Estä kehokosketus maadoitettuihin pintoihin kuten: putkiin, 
jäähdyttimiin, piireihin ja jäähdytyskoteloihin. 
 
Älä koskaan avaa moottorin ohjauskoteloa. Jos tämä on välttämätöntä, ota yhteys valtuutettuun 
sähköalan henkilöön. 
 
Varmista ettei sormesi pääse kosketuksiin metallipiikkeihin puunhalkaisukoneen kytkemisen tai 
katkaisun aikana. 
 
• PIDÄ ULKOPUOLISET HENKILÖT JA LAPSET KAUKANA KONEESTA 

 
Puunhalkaisukonetta on käytettävä aina vain yhden henkilön toimesta. 
Muiden henkilöiden täytyy pysytellä turvallisella etäisyydellä työalueelta, 
erityisesti koneen ollessa kuormitettuna. Älä koskaan salli muiden henkilöiden 
avustaa sinua jumiutuneen puun vapauttamisessa.  

 
• TARKASTA TYÖSTETTÄVÄ PUU 

 
Tarkasta, että halkaistavissa puissa ei ole nauloja tai vaijereita jotka voivat sinkoilla pois tai 
vaurioittaa konetta. Puiden päät on katkaistava suoraksi. Oksat on karsittava rungosta. 
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• ÄLÄ YLIKURKOTTELE 
 

Lattian täytyy olla luistamaton. 
 
Säilytä hyvä asento ja tasapaino koko työsuorituksen ajan. 
 
Älä koskaan seiso puunhalkaisukoneen päällä. Mikäli kone kallistuu tai leikkuuterä pääsee 
kosketuksiin kehon osien kanssa voi seurauksena olla vakavia tapaturmia. Älä säilytä mitään 
esineitä koneen ylä- tai alapuolella missä kuka tahansa voi niitä kurkotella. 

 
• VÄLTÄ ODOTTAMATTOMIEN LIIKKEIDEN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA 

 
Kiinnitä aina huomiosi puunhalkaisukoneen liikkeisiin.  
 
Älä yritä kuormata konetta ennen kun se on täysin pysähtynyt. 
 

Pidä kätesi kaukana kaikista koneen liikkuvista osista. 
 

• SUOJAA KÄTESI 
 
Pidä kätesi kaukana halkeamista tai murtumista avatessasi halkaistua puuta; 
Puu voi sulkeutua odottamatta ja murskata tai katkaista kätesi. 
 
Älä irrota jumissa olevaa puuta käsilläsi.  

 
• ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA VOIMAKEINOIN   

 
Kone suorittaa työn paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla ja suunnitellulla nopeudella. 
Älä koskaan yritä halkaista suurempia puita kuin mitä kohdassa tekniset tiedot on kuvattu.  
Tämä voi olla vaarallista ja aiheuttaa laitteen vaurioitumisen. 
 
Älä käytä puunhalkaisukonetta sen käyttötarkoituksen vastaisella tavalla. 
 
• ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ KÄYNNISSÄ OLEVAA KONETTA ILMAN VALVONTAA   

 
Älä jätä konetta ilman valvontaa ennen kuin se on täysin pysähtynyt. 
 
• KATKAISE VIRTA 

 
Älä koskaan jätä konetta ilman valvontaa virransyötön ollessa päällä. Irrota 
myös virtajohto pistorasiasta kun konetta ei käytetä, huoltotyön aikana, osien 
vaihdon aikana tai koneen siirtämisen aikana: Katso lisätietoa käyttöohjeesta 
ennen huoltoa. 
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• SUOJELE YMPÄRISTÖÄ 

 
Toimita käytetty öljy öljyjen keräyspisteeseen tai noudata puunhalkaisukoneen 
asennusmaan paikallisia määräyksiä.  
 
Älä valuta öljyä viemäriin, maaperään tai vesistöön. 

 
• PIDÄ PUUNHALKAISUKONEESI HYVÄSSÄ TOIMINTAKUNNOSSA 

 
Pidä puunhalkaisukone puhtaana parasta ja turvallisinta suorituskykyä ajatellen. 

 
• VARMISTA TYÖPISTEEN LAPSITURVALLISUUS 

 
Lukitse koneen käyttötila. Katkaise pääkytkimet. Säilytä puunhalkaisukonetta luvattomien 
henkilöiden ja lapsien käytön estämiseksi. 
 

 
Tämä puunhalkaisukone on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on suunniteltu käytettäväksi ympäristön 
lämpötilan ollessa +5oC - 40oC ja asennettavaksi max. 1000m korkeuteen merenpinnan yläpuolelle. 
Ympäröivän kosteuden tulisi olla alhaisempi kuin 50% 40oC:ssa. Kone voidaan varastoida tai 
kuljettaa ympäröivän lämpötilan ollessa -25oC - +55oC. 

 

Mallinumero 
 

DBB5109 / LS5T-52H 

Moottori 230V~ 50Hz  1500W   S3  IP54 
2800 rpm 

Puun kapasiteetti 
Halkaisija 5 ~ 25cm 
Pituus 52 cm 

Halkaisuteho 6 tonnia 
Hydraulinen paine 20 Mpa 
Hydrauliöljytankin tilavuus 4.2 L 

Kokonaismitat 
Pituus 940 mm 
Leveys 260 mm 
Korkeus 480 mm 

Paino 44 kg 
 
 
Puun halkaisija on suuntaa antava: pienempää puuta voi olla vaikeampi halkaista jos siinä on 
pahkoja tai muita kovia syitä. Toisaalta, jos puussa taas on säännöllisiä syitä, puun halkaisu ei ole 
ollenkaan vaikeaa suuremmalle halkaisijalle kuin mitä yläpuolella olevassa taulukossa on osoitettu. 
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SÄHKÖVAATIMUKSET 
 
Kytke päävirtajohto standardiin 230V±10% (50Hz±1Hz) virransyöttöön joka on varustettu 
alijännite-, ylijännite-, alivirtasuojauksella sekä jäännösvirtalaitteella (RCD) jonka nimellinen 
maksimijäännösvirta on 0.03A. 
 

KÄYTTÖÖNOTTO JA VALMISTELU KONEEN KÄYTTÖÄ VARTEN 
 

1. Kiinnitä tukijalka puunhalkaisukoneeseen pultilla. Nosta konetta kahvoista molemmista 
päistä ja aseta se paikalleen 60 – 75cm korkean, vakaan, tasaisen ja vaakasuoran työtason 
päälle tai kiinnitä puunhalkaisukone siihen tarkoitettuun jalustaan (kts. Jalustan 
asennusohjeet). 
 

2. Tutustu koneen käyttölaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin oheisen kuvan mukaisesti. 
 

1. Puun työnnin 
2. Työtaso 
3. Kiilaterä 
4. Nostokahva 
5. Tukijalka 
6. Puun pidätinlevyt 
7. Kytkin 
8. Moottori 
9. Ohjauskotelo 
10. Pyörät VAIN vähäiseen liikuttamiseen. 
11. Hydraulinen käyttövipu 
12. Ohjausvivun suoja 
13. Ilmausruuvi 
14. Öljyn tyhjennysruuvi / mittatikku 

 
Ennen puunhalkaisukoneen käyttöä on 
ilmausruuvia löysättävä muutaman kierroksen 
verran jotta ilmaa pääsee virtaamaan 
öljysäiliön sisään ja sieltä ulos tasaisesti. 
 
Ilmausruuvin kautta tuleva ilmavirtaus on havaittavissa koneen ollessa toiminnassa. 
 
Ennen koneen siirtämistä, varmista, että ilmausruuvi on kiristetty takaisin kireälle öljyvuotojen 
estämiseksi ruuvista. 
 

MIKÄLI ILMAUSRUUVIA EI LÖYSÄTÄ, 
HYDRAULIJÄRJESTELMÄÄN JÄÄNYT TIIVISTETTY ILMA JÄÄ 
PAINEENALAISEKSI PAINEENPOISTAMISEN JÄLKEENKIN. NÄIN 
JATKUVA PAINEEN NOUSU JA LASKU KOHDISTUU HYDRAULI- 
JÄRJESTELMÄN TIIVISTEISIIN JA AIHEUTTAA 
PUUNHALKAISUKONEEN PYSYVÄN VAURIOITUMISEN. 
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15. Maksimipaineen säätöruuvi 
 

ÄLÄ SUORITA MITÄÄN SÄÄTÖJÄ 
MAKSIMIPAINEEN SÄÄTÖRUUVIIN! 
 

Maksimipaine on asetettu tehtaalla ennen koneen 
toimitusta ja maksimipaineen säätöruuvi on kiristetty 
valmiiksi ja sinetöity liimalla. Tämä varmistaa että 
puunhalkaisukone ei toimi yli 4 tonnin 
paineenalaisuudessa. Asetus on suoritettu 
valtuutetun huoltohenkilön toimesta ammattimaisilla 
laitteilla. 
 
Luvaton kuittaus aiheuttaa hydraulipumpun 
käyttöhäiriön eikä se enää kykene tuottamaan 
riittävää jakopainetta tai SEURAUKSENA VOI OLLA VAKAVA TAPATURMA TAI 
KONEEN VAURIOITUMINEN. 
 

SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO / JOHDOTUSKAAVIO 
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PUUNHALKAISUKONEEN KÄYTTÖ 
 
Tämä puunhalkaisukone on varustettu “ZHB” 
ohjausjärjestelmällä, joka edellyttää että käyttäjä käyttää 
konetta molemmilla käsillään. Vasen käsi ohjaa 
hydrauliikan käyttövipua samalla kun oikea käsi ohjaa 
painiketta. Kone pysäytetään vapauttamalla toinen käsi. 
Ainoastaan sen jälkeen, kun molemmat kädet on 
vapautettu, kone palautuu taaksepäin aloitusasentoonsa. 
 
Liipaisintyyppinen lukituslaite on tarkoitettu välttämään 
hydraulisen käyttövivun vahingossa tapahtuvat 
painamiset. Käytä hydraulista ohjausvipua vetämällä 
liipaisinta taaksepäin etusormella ennen hydraulisen 
käyttövivun asettamista eteenpäin. 

 
Älä koskaan käytä konetta yli 5 sekunnin ajan pitämällä sylinteriä paineenalaisena esim. 
äärimmäisen kovan puun halkaisua varten. 
 

Tämän aikajakson jälkeen paineenalainen öljy ylikuumentuu ja kone voi vaurioitua. On siksi 
parempi sammuttaa kone ja kääntää puuta 900 jotta se voidaan halkaista eri asennossa. Missä 
tahansa tapauksessa jos puuta ei voida halkaista, tämä tarkoittaa sitä, että puun kovuus ylittää 
koneen kapasiteetin ja siksi puu tulisi poistaa koneesta sen vaurioitumisen välttämiseksi. 
 
 
Aseta puut aina tasaisesti puun pidätyslevyille ja 
työtasolle. Varmista, että puut eivät väänny, keinu tai 
luista halkaisun aikana. Älä käytä terää voimakeinoin 
työntämällä puuta terän yläosaan. Tämä voi aiheuttaa terän 
murtumisen tai koneen rungon vaurioitumisen.  
 
 
 
Katkaise puut niiden syiden mukaan. Älä aseta puuta poikittain laitteeseen ja jätä sitä siihen 
asentoon halkaisua varten. Tämä voi olla vaarallista ja aiheuttaa laitteen vaurioitumisen. 
 
Älä koskaan yritä halkaista kahta puuta samanaikaisesti. Muussa tapauksessa toinen voi singota 
koneesta suoraan päällesi ja aiheuttaa tapaturman. 
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JUMISSA OLEVAN PUUN VAPAUTUS 
 

• Vapauta molemmat käyttöpainikkeet.  
• Kun puun työnnin siirtyy taaksepäin ja pysähtyy 

täysin käynnistysasentoonsa, aseta kiilapuu 
jumiutuneen puun alapuolelle. 

• Käynnistä kone työntääksesi kiilapuuta täysin 
jumiutuneen puun alapuolelle. 

• Toista ylläkuvattuja toimenpiteitä jyrkästi 
kallistuneilla puukiiloilla kunnes jumiutunut puu 
vapautuu täysin. 

 
 
 
 
 
Älä yritä koputella jumissa olevaa puuta pois. Koputtelu voi 
vaurioittaa konetta tai puu voi singota ja aiheuttaa 
tapaturman. 
 
 
 
 
 

HYDRAULIÖLJYN VAIHTO 
 
Vaihda hydrauliöljy koneeseen aina 150 käyttötunnin jälkeen. Vaihda öljy seuraavalla tavalla: 
 

• Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ja kone on 
kytkettynä irti virransyötöstä.  

• Avaa öljyntyhjennysruuvi mittatikkuineen ja irrota se. 
• Käännä kone moottoripuoli ylöspäin hydrauliöljyn valuttamiseksi 

pois (4 L säiliön tilavuus).  
• Käännä kone tukijalalleen.  
• Täytä tuoretta hydrauliöljyä konemallin säiliön tilavuuden 

mukaisesti. Tämä on kuvattu kohdassa tekniset tiedot. 
• Puhdista öljyntyhjennysruuvin mittatikun pinta ja aseta se takaisin 

samalla kun pidät konetta pystysuorassa asennossa.  
• Varmista, että täytetyn öljyn pinnantaso on mittatikun ympärillä 

olevien kahden uran välissä.  
• Puhdista öljyntyhjennysruuvi ennen sen asettamista takaisin 

paikalleen. Varmista, että ruuvi on kireällä vuotojen välttämiseksi 
ennen koneen asettamista takaisin vaakasuoraan asentoon. 
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Tarkasta öljyn pinnantaso säännöllisesti (öljyä on mittatikun kahden uran välissä). Lisää öljyä, kun 
pinnantaso on alamerkin kohdalla. 
 
Suosittelemme seuraavia hydrauliöljyjä tai vastaavia käytettäväksi puunhalkaisukoneen 
voimansiirtojärjestelmään: 
 
SHELL Tellus 22 
MOBIL DTE 11 
ARAL Vitam GF 22 
BP Energol HLP-HM 22 
 

KIILATERÄN TEROITUS 
 
Kun konetta on käytetty jonkun ajan, teroita koneen kiilaterä käyttämällä hienohampaista viilaa ja 
viilaa tasaisesti mitkä tahansa leikkuureunan purseet tai kolot. 

VIANETSINTÄ 
 

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPITEET 

Moottori ei 
käynnisty 

Ylikuormituksen suojalaite on 
lauennut koneen vaurioitumisen 
välttämiseksi. Ota yhteys pätevään sähköalan henkilöön 

ohjauskotelon avaamiseksi ja sisäisen 
ylikuormituksen suojalaitteen 
kytkemiseksi*.  

Puiden halkaisu 
epäonnistuu 

Puu on asetettu väärin koneeseen 
Katso lisätietoja kohdasta 
”puunhalkaisukoneen toiminta” oikeasta 
puun asetustavasta. 

Puun koko tai kovuus ylittää 
koneen kapasiteetin. 

Pienennä puun kokoa ennen sen 
halkaisemista koneella. 

Kiilaterän reuna on tylsä 
Katso lisätietoja kohdasta ”kiilaterän 
teroitus” oikeasta teroitustavasta.   

Öljyvuoto Paikanna vuodot ja ota yhteys 
jälleenmyyjään. 

Maksimipaineen säätöruuviin on 
suoritettu luvaton säätö Alhainen 
maksimipaineen arvo asetettu 

Ota yhteys jälleenmyyjään. 

Kone liikkuu 
nykien, pitää 
epäsäännöllistä 
ääntä ja tärisee 
paljon 

Hydrauliöljyn vajaus ja 
hydraulisäiliössä on ilmaa 

Tarkasta öljyn pinnantaso mahdollista öljyn 
lisäystä varten. 
 
Ota yhteys jälleenmyyjään. 

Sylinterin tai 
muiden kohteiden 
öljyvuotoja 

Hydraulisäiliössä on jäännösilmaa 
käytön aikana 

Löysää ilmausruuvia muutama kierros (3-4 
kierrosta) ennen koneen käyttöä. 

Ilmausruuvia ei ole kiristetty ennen 
koneen siirtämistä 

Kiristä ilmausruuvi ennen koneen 
siirtämistä. 

Öljyntyhjennysruuvia ei ole 
kiristetty 

Kiristä öljyntyhjennysruuvi. 

Hydraulinen ohjausventtiili ja/tai 
tiivisteet vaurioituneet 

Ota yhteys jälleenmyyjään. 
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RÄJÄYTYSKUVA 



 
 
DBB5109 
 

 
13 

 

JALUSTAN ASENNUSOHJEET 
 

1. Aseta neliöputki (C) putken (A) keskellä olevaan reikään (D).  
 
 
 
 
 

 
2. Aseta kone jalustan päälle ja tämän jälkeen kiinnitä 

jalat (E) koneeseen.  
Varmista, että pienempi terästanko (F) on toisessa 
reiässä (G). 
Viimeiseksi aseta jalat (E) neliöputken kahteen reikään 
(H) ja ruuvaa (I) myötäpäivään riittävän kireälle.  

 
 
 
 

3. Ruuvaa kaksi pulttia (J) myötäpäivään riittävän kireälle.  
 

4. Asenna kahva koneeseen.  
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Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja 
kierrätyksestä annettuja ohjeita. 
 
Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi 

 
Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja 
valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai 
lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu.  
Takuu ei ole voimassa ammatti- tai vuokrauskäytössä.  
Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä 
käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään 
välillisiä kustannuksia. 
 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
   
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Maahantuoja: VKO FIN-63610 
 

 
 
EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy 
  Onnentie 7 
  63610 TUURI 
 
vakuuttamme, että Laite: Meister Puunhalkaisukone 1500W 
  Tyyppikoodi: DBB5109(LS5T-52H) 
 
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:  
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC, 2002/95/EC. 
ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen:  
EN55014-1:2006, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2006,  
EN61000-3-3:2008, EN60204-1:2006+A1:2009, EN609-1:1999+A1:03+A2:09,  
EN60335-1:2002+A11,A1:04+A12,A2:06+A13:08, EN60335-1:2002/FprAF:2009, 
EN62233:2008. 
 
20.10.2011 
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VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER 
 

• FÖRSTÅ DIN VEDKLYV 
 
Läs igenom och var säker på att Du förstår innehållet i manualen och innebörden 
av skyltarna på maskinen. Lär känna maskinen och dess begränsningar såväl som 
risker vid användningen. 

 
• DROGER, ALKOHOL OCH MEDICIN  
 
Använd inte vedklyven om Du är påverkad av droger, alkohol eller tar medicin som kan påverka 
Din förmåga att använda den på ett säkert sätt. 

 
• UNDVIK RISKFYLLDA SITUATIONER OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
 
Montera vedklyven på en 60–75 cm hög stabil och plan arbetsbänk med utrymme för hantering 
av vedkubbarna. Skruva fast vedklyven på arbetsytan om den glider, skakar eller fungerar 
ojämnt under användningen. 

 
Håll rent inom arbetsområdet, och tillse att det är väl belyst. Stökiga områden inbjuder till 

olyckor.  
 

Använd inte vedklyven i våta eller fuktiga utrymmen, och skydda den från nederbör. 
 

Använd inte maskinen i utrymmen där färger, lösningsmedel och andra lättantändliga vätskor 
används eller hanteras. 

 
• INSPEKTERA VEDKLYVEN REGELBUNDET 

 
Inspektera vedklyven innan Du startar och använder den. Kontrollera att samtliga 
skydd sitter på plats och fungerar korrekt. Ta för vana att kontrollera att nycklar 
och justeringsverktyg har tagits bor från maskinen innan den startas. Byt 
omedelbart skadade, saknade eller söndriga delar. 
 

• BÄR LÄMPLIG KLÄDSEL 
 
Bär inte löst sittande kläder, handskar, halsduk eller smycken (ringar, 
armbandsur, mm.). De kan snärjas av maskinens rörliga delar och orsaka olyckor. 
 

Isolerande skyddshandskar och halkfria skyddsskor rekommenderas. Använd 
hårnät om håret är långt. 
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• SKYDDA ÖGON OCH ANSIKTE 
 
Splitter från vedklyven kan slungas upp i ansikte och ögon under klyvningen. 
Om ett sådant splitter träffar ögonen kan ögonskadan bli bestående. och 
skyddsglasögon. Vanliga glasögon är inga skyddsglasögon. De är inga 
skyddsglasögon!  
 

Arbeta inte med vedklyven på marken. Detta medför en arbetsställning med ansiktet nära 
maskinen och därmed stor risk att träffas utslungade splitter. 
 
• FÖRLÄNGNINGSSLADD 

 
De är inga skyddsglasögon! Förlängningssladdens längd får inte överstiga 10 m, och ledararean 
skall vara minst 2,5mm2 för att säkerställa erforderlig ström till motorn.  
 
Undvik oskyddade och otillräckligt isolerade skarvar. Skarvar skall skyddas enligt föreskrifterna 
för bruk utomhus.  
 
• UNDVIK ELCHOCK 

 
Kontrollera att kraftförsörjningen är korrekt avsäkrad och motsvarar den på maskinens typskylt 
angivna spänningen, frekvensen och effekten. Kraftförsörjningen skall innehålla skyddsjord och 
vara försedd med frånskiljare. 
 
Vedklyven skall skyddsjordas. Undvik att vidröra jordade ytor som: rör, kylare, kretsar och 
kylare. 
 
Öppna inte strömställarlådan på maskinen. Arbete på de elektriska kretsarna får endast utföras 
av en kvalificerad elektriker. 
 
Se till att inte vidröra stickkontaktens kontaktstift när den sätts i respektive dras ur vägguttaget. 
 
• HÅLL BESÖKARE OCH BARN PÅ AVSTÅND FRÅN MASKINEN 

 
Vedklyven skall manövreras av en enda person. Andra personer skall hållas 
på behörigt avstånd från maskinen under arbetet. Låt ingen annan person 
hjälpa Dig att lossa en fastnad kubbe.  
 

• KONTROLLERA VEDKUBBEN 
 

Se till att inga spikar eller andra främmande föremål är närvarande i kubben. Kubben ska vara 
sågad i rät vinkel. Grenarna ska vara kapade jäms med stammen. 

 
• STRÄCK DIG INTE 

 
Se till att underlaget Du står på inte är halt. 
 
Stå stadigt på båda fötterna och i god balans under arbetet. 
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Stå aldrig på vedklyven. Detta kan leda till allvarlig personskada om maskinen ramlar eller om 
Du kommer i kontakt med klingan. Förvara inga saker ovanför eller intill vedklyven på ett sätt 
som inbjuder till att använda maskinen som stege för att nå föremålen. 

 
• UNDVIK RISKER 

 
Var uppmärksam på kolven.  
 
Lägg inte kubben på plats innan kolven stannat helt. 
 

Håll händerna på avstånd från rörliga delar. 
 

• SKYDDA HÄNDERNA 
 
Håll händerna borta från öppningar och sprickor i kubben. De kan slå ihop 
med stor kraft och krossa eller slita av Dina händer. 
 
Lossa inte en fastnad kubbe med händerna.  

 
• TVINGA INTE VERKTYGET   

 
Maskinen utför arbetet bättre och säkrare om den får arbeta i egen takt. Försök aldrig klyva 
kubbar som överstiger måtten i specifikationerna.  Detta medför stor olyckrisk och kan skada 
maskinen. 
 
Använd inte vedklyven för annat ändamål än det avsedda. 
 
• HÅLL MASKINEN UNDER UPPSIKT   

 
Håll maskinen under uppsikt tills den stannat helt. 
 
• KOPPLA BORT KRAFTFÖRSÖRJNINGEN 

 
Dra stickkontakten ur vägguttaget när maskinen inte används. Dra 
stickkontakten ur vägguttaget när maskinen inte används, före justeringar, 
byte av delar, rengöring eller andra arbeten på vedklyven: Se ytterligare 
information i bruksanvisningen innan service. 
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• SKYDDA MILJÖN 

 
Uttjänt olja skall, i enlighet med bestämmelserna i det land där vedklyven 
används, inlämnas för återvinning på speciella inlämningsplatser.  
 
Slå inte bort oljan i avlopp, på marken eller i vattendrag och sjöar. 

 
• HÅLL DIN VEDKLYV I GOTT BRUKSSKICK 

 
Håll vedklyven ren för bästa och säkraste prestanda. 

 
• HÅLL ARBETSPLATSEN BARNSÄKER 

 
Lås utrymmet där vedklyven används. Bryt kraftförsörjningen. Förvara vedklyven så att barn 
och andra obehöriga personer inte kan nå den. 
 

 
Denna vedklyv är avsedd för användning i hemmiljö. Den är konstruerad för användning vid 
temperaturer mellan +5oC och 40oC och på höjder under 100 m.ö.h. Luftfuktigheten skall vara lägre 
än 50 % vid 40oC. Förvaring eller transport kan ske vid temperaturer mellan -25oC och +55oC. 

 

Modell 
 

DBB5109 / LS5T-52H

Motor 230V~ 50Hz  1500W   S3  IP54 
2800 rpm 

Vedkubbens maximala 
Diameter 5 ~ 25 cm 
Längd 52 cm 

Klyvkraft 6 ton 
Hydraultryck  20 Mpa 
Hydrauloljetankens volym 4,2 l 

Totalmått 
Längd 940 mm 
Bredd 260 mm 
Höjd 480 mm 

Vikt 44 kg 
 
 
Den angivna diametern skall tolkas som vägledning. En smalare vedkubbe kan vara svår att klyva 
om den innehåller kvistar eller är av ett speciellt hårt träslag. En kubbe med större diameter än den 
maximalt tillåtna kan vara lätt att klyva om fibrerna är raka och parallella än vad som anges i 
tabellen ovan. 
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KRAFTFÖRSÖRJNING 
 
Maskinen skall anslutas till en nätspänning med 230 V ±10 % (50 Hz ±1 Hz) och skyddas mot 
under och överspänning samt av en jordfelsbrytare med utlösningsström 0,03 A. 
 

MONTERING OCH FÖRBEREDELSER 
 

1. Montera stödbenet på vedklyven. Lyft maskinen i handtagen i ändarna, och placera den på 
en 60–70 cm hög stabil, plan och vågrät arbetsbänk eller montera fast den på underredet (se 
Monteringsanvisningar för underredet). 
 

2. Lär känna vedklyvens manöverorgan och egenskaper enligt bifogad bild. 
 

1. Matare för vedkubben 
2. Klyvbord 
3. Klinga 
4. Lyfthandtag 
5. Stödben 
6. Hållare för vedkubben 
7. Strömställare 
8. Motor 
9. Elanslutningsskåp 
10. Hjul ENDAST för kortare förflyttning. 
11. Hydraulstartspak 
12. Skydd för manöverspak 
13. Avluftningsskruv 
14. Dräneringsskruv med nivåsticka 

 
Innan vedklyvens motor startas skall 
avluftningsskruven lossas ett par varv för att 
tillåta luft att strömma in och ut ur oljetanken. 
 
Kontrollera regelbundet att luften kan strömma obehindrat. 
 
Innan förflyttning av vedklyven skall avluftningsskruven stängas för att undvika oljespill. 
 

OM AVLUFTNINGSSKRUVEN INTE ÖPPNAS KOMMER LUFTEN I 
TANKEN ATT OMVÄXLANDE KOMPRIMERAS OCH 
AVKOMPRIMERAS NÄR KOLVEN ARBETAR. DETTA KAN LEDA 
TILL ATT HYDRAULSYSTEMETS PACKNINGAR SPRÄNGS OCH 
FÖRORSAKA PERMANTENT SKADA PÅ VEDKLYVEN. 
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15. Tryckregleringsventil 
 

ÄNDRA INTE INSTÄLLNINGEN PÅ 
TRYCKREGULATORNS 

JUSTERINGSSKRUV! 
 
Tryckregulatorn har justerats vid tillverkningen 
innan leveransen och tryckregulatorns justerskruv är 
redan justerad och fastlimmad. till en högsta 
klyvkraft av 4 ton och därefter låsts med lim 
Justeringen utfördes av en kvalificerad tekniker med 
hjälp av precisionsinstrument. 
 
Ej auktoriserad justering kan medföra att 
hydraulpumpen inte lämnar tillräckligt tryck eller 
FÖRORSAKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR SÅVÄL SOM SKADOR PÅ MASKINEN. 
 

KOPPLINGSSCHEMA / HYDRAULKRETSSCHEMA 
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HANDHAVANDE 
 
Vedklyven är försedd med “ZHB” styrsystem som kräver 
tvåhandsmanövrering. Vänstra handen manövrerar 
hydraulkontrollen, och högra handen manövrerar 
strömställaren. Kolven stannar om något av 
manöverorganen släpps. Återgår till utgångsläget först när 
båda manöverorganen släppts. 
 
Hydraulstartspaken är försedd med ett säkerhetslås för att 
undvika oavsiktlig kolvrörelse. Den hydrauliska 
manöverspaken måste föras bakåt med pekfingret innan 
hydraulstartspaken kan föras framåt. 

 
Låt inte kolven arbeta under tryck längre än 5 

sekunder vid klyvning av mycket hårda träslag. 
 
Efter 5 sekunders belastning börjar hydrauloljan överhettas vilket kan skada maskinen. Försök vrida 
vedkubben 90° och se om den kan klyvas i den riktningen. Om klyvningen ändå inte lyckas skall 
kubben lämnas okluven för att inte skada maskinen. 
 
 
Lägg alltid vedkubben plant på klyvbordet och stödplåten. 
Se till att kubben inte kan vridas, lyftas eller glida under 
klyvningen. Tvinga inte klingans övre del att klyva 
kubben. Detta kan bryta klingan eller orsaka skador på 
maskinen.  
 
 
 
Klyv vedkubben i fibrernas längdriktning. Placera inte kubben tvärs över klyven och lämna den för 
att klyvas så. Detta medför stor olyckrisk och kan skada maskinen. 
 
Försök aldrig klyva flera kubbar samtidigt. De kan slungas upp från maskinen och skada dig. 
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ATT LOSSA EN FASTNAD VEDKUBBE 
 

• Släpp båda manöverspakarna.  
• För in en träkil under den fastnade kubben när 

kolven återgått till utgångsläget och stannat. 
• Starta klyvaren för att tvinga in kilen under 

vedkubben. 
• Upprepa denna procedur med trubbigare kilar tills 

kubben lossats helt. 
 

 
 
 
 
Försök inte slå loss en fastnad vedkubbe med hammare eller 
slägga. Detta kan skada maskinen eller leda till att kubben 
slungas ut och orsakar en olycka. 
 
 
 
 
 

BYTE AV HYDRAULOLJA 
 
Hydrauloljan skall bytas var 150:de driftstimme. Bytet utförs på följande sätt: 
 

• Försäkra Dig om att samtliga rörlig delar har stoppat och att 
stickkontakten dragits ur vägguttaget.  

• Skruva ut dräneringsskruven med nivåstickan och ta ut den helt. 
• Lyft vedklyvarens motorända så att oljan dräneras i ett kärl med 

minst 4 liters volym. Låt all olja rinna ut ur maskinen.  
• Lyft klyvarens stödbensända.  
• Fyll systemet med ny hydraulolja till den mängd som anges i 

ovanstående specifikationer för respektive modell. (Tekniska data) 
• Torka nivåstickan ren, för in den i dräneringshålet och skruva fast 

skruven för hand.  
• Skruva ut nivåstickan och kontrollera att oljenivån är mellan de två 

markeringarna på stickan.  
• Torka åter av stickan innan den skruvas fast. Drag fast med en 

skiftnyckel innan vedklyven sänks till horisontalt läge. 
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Kontrollera regelbundet att oljenivån är mellan de två markeringarna på stickan. Fyll på olja om 
nivån sjunit under den undre markeringen Fyll på olja när nivån sjunkit under den undre 
markeringen. 
 
Nedanstående oljor rekommenderas för vedklyvens hydraulsystem: 
 
SHELL Tellus 22 
MOBIL DTE 11 
ARAL Vitam GF 22 
BP Energol HLP-HM 22 
 

SKÄRPNING AV KLINGAN 
 
Efter en tids användning skall klingans egg skärpas med en finhuggen fil. Bryna eggen efter 
skärpningen för att avlägsna råeggen. 

FELSÖKNING 
 

PROBLEM TROLIG ORSAK REPARATION 

Motorn startar 
inte: 

Säkringen i elanslutningsskåpet har 
löst ut för att skydda vedklyven från 
skador. 

Kontakta auktoriserad elektriker för öppning 
av elanslutningsskåpet och för anslutning av 
överbelastningsskydd*.  

Vedkubbarna 
klyvs inte 

Vedkubben är felaktigt placerad på 
klyvbordet Se avsnittet "Handhavande". 

Träslaget i vedkubben är för hårt för 
maskinens klyvkapacitet 

Minska kubbens diameter innan den 
placeras på vedklyvaren 

Klingans egg är oskarp Se avsnittet "Skärpning av klingan".   
Oljeläckage Lokalisera läckorna och kontakta 

återförsäljaren. 
Ej auktoriserad justering av 
tryckregulatorn. Lägre arbetstryck 
har ställts in 

Kontakta återförsäljaren. 

Kolven rör sig 
ojämnt och med 
onormalt ljud eller 
vibration 

Låg oljenivå eller luft i 
hydraulsystemet 

Kontrollera oljenivån och fyll på om så 
erfordras. 
 
Kontakta återförsäljaren. 

Oljeläckage runt 
hydraulcylinderns 
kolv eller andra 
punkter 

Luft i hydraulsystemet Skruva ut avluftningsskruven (3–4 varv) 
innan vedklyven används. 

Avluftningsskruven var inte stängd 
vid förflyttning 

Drag fast avluftningsskruven innan 
vedklyvaren flyttas. 

Dräneringsskruven är inte 
fastdragen Drag fast dräneringsskruven. 

Manöverventilen eller dess 
packningar är slitna Kontakta återförsäljaren. 
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BESKRIVNING AV DELAR 
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MONTERINGSANVISNINGAR FÖR UNDERREDET  
 

1. Placera fyrkantsröret (C) i den mittersta öppningen (D) i röret (A).  
 
 
 
 
 

 
2. Placera maskinen på underredet och montera därefter 

fast benen (E) på maskinen.  
Kontrollera att den mindre stålstången (F) sitter i det 
andra hålet (G). 
Sätt därefter benen (E) i fyrkantsrörets två hål (H) och 
skruva (I) tillräckligt medsols.  

 
 
 
 

3. Skruva två bultar (J) medsols.  
 

4. Montera handtaget på maskinen.  
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Vid kassering av produktförpackningen, följ de lokala föreskrifterna för deponering och 
återvinning. 
 
Apparaten bör inte kastas tillsammans med hushållssoporna utan lämnas vid separat 
återvinningscentral för el- och elektronikprodukter. För ytterligare information se 
www.serty.fi 

Produktens garantitid är 12 månader från inköpsdatumet. 
Importören ansvarar för ersättning av icke fungerande utrustning eller delar, vad gäller material- 
och tillverkningsfel, om de vid en undersökning konstateras felaktiga. 
I samband med garantikrav ska köparen visa kassakvitto, faktura, garantibevis eller leveranssedel. 
Produkten återlämnas i sin helhet tillsammans med en beskrivning av felet. 
Garantin gäller inte om maskinen har öppnats, delar bytts ut, den har reparerats eller dess 
uppbyggnad modifierats.  
Garantin gäller inte vid yrkes- eller uthyrningsanvändning.  
Garantin täcker inte skador som uppkommit på grund av normal förslitning, felaktig användning 
eller felaktig hantering. Garantin täcker inte transport, transportskador eller några indirekta 
kostnader. 
 
Garantireparationer får endast utföras av serviceverkstad som auktoriserats av importören. 
   
Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

Importör: VKO FIN-63610 
 

 
 
EU-importör: Veljekset Keskinen Oy 
  Onnentie 7 
  63610 TUURI 
 
vi försäkrar att Utrustning: Meister vedklyv 1500 W 
  Typkod:  DBB5109(LS5T-52H) 
 
uppfyller kraven enligt följande direktiv: 
 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC, 2002/95/EC 
och uppfyller följande samordnade standarder:  
EN55014-1:2006, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2006,  
EN61000-3-3:2008, EN60204-1:2006+A1:2009, EN609-1:1999+A1:03+A2:09,  
EN60335-1:2002+A11,A1:04+A12,A2:06+A13:08, EN60335-1:2002/FprAF:2009, 
EN62233:2008. 
 
20.10.2011 


