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Alkuperäiset käyttöohjeet
Sähkökäyttöinen moottorisaha

Lue ja noudata käyttöohjeita ja turvallisuustietoja ennen kuin käytät laitetta
ensimmäistä kertaa.
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Pakkaus
Laite toimitetaan paketoituna, jotta se ei
vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Pakkauksen
raaka-aineet voidaan käyttää uudelleen tai
kierrättää.
Laitetta käytettäessä on noudatettava joitakin
turvallisuustoimia vammojen ja vaurioiden
välttämiseksi.
 Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä
aina. On tärkeää katsoa ohjeita tutustuessasi
laitteeseen, sen oikeaan käyttöön ja tärkeisiin
turvallisuusmääräyksiin.
 Pidä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa
niin, että tiedot ovat aina käytettävissä.
 Jos annat laitteen toiselle henkilölle, luovuta
myös nämä käyttöohjeet.
Emme ota mitään vastuuta vahingoista tai
onnettomuuksista, jotka johtuvat näiden
ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

1. Yleiset
turvallisuusmääräykset
Vastaavat turvallisuustiedot löytyvät ohessa
olevasta esitteestä.
VAROITUS!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja -tiedot.
Näiden turvallisuusmääräysten ja -tietojen
noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan vammaan.
Pidä kaikki turvallisuustiedot ja -ohjeet
suojatussa paikassa tulevaa käyttöä varten.

2. Rakenne ja toimitetut osat
(katso Kuva 1-2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Este
Etummainen käsisuoja
Etummainen kädensija
Taaempi kädensija
Turvalukitus
PÄÄLLE/POIS-kytkin
Öljysäiliön peite
Ketjupyörän peite
Ketjupyörän peitteen kiinnitysruuvi
Ketjun tiukennusruuvi
Ketjuöljyn tasomerkintä
Johdon vedonpoiston pidike
Virtajohto
Taaempi käsisuoja
Leikkuukisko
Sahaketju

17. Leikkuusuoja

3. Oikea käyttö
Moottorisaha on tarkoitettu puiden kaatamiseen ja
runkojen, oksien, puisten palkkien, lautojen ym.
leikkaamiseen ja sitä voidaan käyttää poikittaiseen
ja pitkittäiseen sahaamiseen. Se ei sovellu muiden
materiaalien kuin puun sahaamiseen.
Huomioi, että laitetta ei ole suunniteltu
käytettäväksi kaupallisissa tai teollisissa
sovelluksissa. Takuumme mitätöityy, jos laitetta
käytetään kaupallisissa tai
teollisuusliiketoiminnassa tai vastaavaan
tarkoitukseen.

4. Kokoaminen
Varoitus: Älä liitä moottorisahaa virtalähteeseen
ennen kuin se on kokonaan koottu ja ketjun
tiukkuus on säädetty. Käytä aina suojakäsineitä
työskennellessäsi moottorisahan kanssa vammojen
välttämiseksi.
4.1 Leikkuukiskon ja sahaketjun kokoaminen
 Pura varovaisesti kaikki osat ja varmista, että
ne ovat täydellisiä (kuva 2-3).
 Irrota ketjupyörän peitteen kiinnitysruuvi (kuva
4).
 Irrota ketjupyörä (kuva 5).
 Aseta ketju leikkuukiskossa olevaan uraan
kuten kuvassa on esitetty (kuva 6/kohta A).
 Aseta leikkuukisko ja ketju moottorisahaan
kuten kuvassa on esitetty (kuva 6). Ohjaa
samalla ketju ketjupyörän päälle (kuva 6/kohta
B).
 Kiinnitä ketjupyörän peite kiinnitysruuvilla (kuva
7). Varoitus: Älä tiukenna kiinnitysruuvia
kokonaan ennen kuin olet säätänyt ketjun
tiukkuuden (katso kohta 4.2).
4.2 Sahaketjun tiukentaminen
Varoitus: Irrota laite aina verkkovirrasta ennen kuin
suoritat mitään tarkastuksia tai säätöjä. Käytä aina
suojakäsineitä työskennellessäsi moottorisahan
kanssa vammojen välttämiseksi.
 Löysää ketjupyörän peitteen kiinnitysruuvia
muutaman kierroksen verran (kuva 4).
 Säädä ketjun tiukkuutta ketjun tiukkuusruuvilla
(kuva 8). Ruuvin kääntäminen vastapäivään
lisää ketjun tiukkuutta ja sen kääntäminen
myötäpäivään vähentää ketjun sitä. Sahaketju
on oikealla tiukkuudella, kun se voidaan nostaa
noin 3-4 mm leikkuukiskon keskikohdasta
(kuva 9).
 Tiukenna ketjupyörän peitteen kiinnitysruuvi
(kuva 7).
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Varoitus: Kaikkien ketjun linkkien tulee olla
oikein leikkuukiskon ohjainurassa.
Huomioita ketjun tiukentamisesta:
Sahaketjun tulee olla oikein tiukennettu turvallisen
käytön varmistamiseksi. Sahaketju on oikealla
tiukkuudella, kun se voidaan nostaa noin 3-4 mm
leikkuukiskon keskikohdasta. Koska sahaketju
kuumenee leikkuun aikana ja sen pituus muuttuu
tästä johtuen, tarkista ketjun tiukkuus 10 minuutin
välein ja säädä se uudelleen tarvittaessa. Tämä
koskee erityisesti uusia sahaketjuja. Kun olet
lopettanut työskentelyn, löysää ketjua jälleen, sillä
se lyhenee viilentyessään. Tämä estää ketjun
vahingoittumisen.
4.3 Ketjun voitelu
Varoitus: Irrota laite aina verkkovirrasta ennen kuin
suoritat mitään tarkastuksia tai säätöjä. Käytä aina
suojakäsineitä työskennellessäsi moottorisahan
kanssa vammojen välttämiseksi.
Varoitus: Älä koskaan käytä ketjua, jos sitä ei ole
voideltu sahaketjuöljyllä. Moottorisahan käyttö
ilman ketjuöljyä tai öljyn tason ollessa alle minmerkinnän (kuva 10/kohta B) vahingoittaa sahaa.
Varoitus: Ole tietoinen lämpötilaolosuhteista: eri
ympäristö lämpötiloissa tarvitaan eri voiteluaineita,
joiden viskositeetti on aivan erilaista. Alemmissa
lämpötiloissa tarvitset matalan viskositeetin, jotta
voitelukerros on riittävä. Sama matala viskositeetti
kesällä voi kuitenkin ohentua entisestään
pelkästään ympäristön lämpötilasta johtuen, jonka
takia voitelukerros voi rikkoutua ja aiheuttaa ketjun
ylikuumenemisen ja siten vahingoittumisen. Lisäksi
ketjuöljy voi palaa ja tuottaa tarpeettomia saasteita.
Öljysäiliön täyttäminen:
 Aseta moottorisaha litteälle alustalle.
 Puhdista öljysäiliön korkin (kuva 10/kohta A)
ympärillä oleva alue ja sitten öljysäiliön peite.
 Täytä säiliö sahaketjuöljyllä. Varmista
prosessin aikana, että säiliöön ei pääse likaa,
sillä se voi tukkia öljysuuttimen.
 Sulje öljysäiliön korkki.

5. Käyttö
5.1 Verkkovirtaan liittäminen
 Liitä virtajohto soveltuvaan jatkojohtoon.
Varmista, että jatkojohto soveltuu käytettäväksi
moottorisahan teholuokittelun kanssa.
 Kiinnitä jatkojohto kuten esitetty kuvassa 12,
jotta se on suojattu vetovoimilta ja vahingossa
tapahtuvalta irrottamiselta.
 Liitä jatkojohto ammattilaisen asentamaan,
maadoitettuun verkkovirtaliitäntään.
Suosittelemme sellaisen johdon käyttöä, jonka väri
on kirkas ja helposti havaittavissa, kuten punainen
tai keltainen. Tämä vähentää riskiä, että käyttäjä
vahingoittaa sitä vahingossa moottorisahalla.
5.2 Sammuttaminen ja käynnistäminen
Käynnistäminen
 Pitele moottorisahaa molemmin käsin
kädensijoista kuten esitetty kuvassa 13
(peukalot kädensijojen alla).
 Paina ja pitele turvalukituksen vapautinta (kuva
1/kohta 5)
 Käynnistä moottorisaha PÄÄLLE/POISkytkimestä. Voit sen jälkeen päästää irti
turvalukituksen.
Sammuttaminen
Vapauta PÄÄLLE/POIS-kytkin (kuva 1/kohta 6).
Sisäänrakennettu jarru pysäyttää moottorisahan
hyvin nopeasti. Irrota aina verkkovirtaliitäntä, kun
lopetat työskentelyn, vaikka tauko olisikin lyhyt.
Varoitus: Kanna sahaa aina etummaisesta
kädensijasta. Jos saha on liitetty verkkovirtaan ja
kannat sitä takimmaisesta kädensijasta (jossa
kytkimet sijaitsevat), olemassa on riski, että
vahingossa painat turvalukituksen pois ja
käynnistyspainikkeen päälle saman aikaisesti ja
moottorisaha käynnistyy.
5.3 Turvalaitteet - moottorijarru
Moottori pysäyttää jarruketjun heti, kun
PÄÄLLE/POIS-kytkin (kuva 1/kohta 6) vapautetaan
tai virtalähde keskeytyy. Tämä vähentää
merkittävästi vamman riskiä, joka voi muuten olla
olemassa, jos ketju jatkaisi liikettään
sammuttamisen ja irtoamisen jälkeen.
Ketjujarru
Ketjujarru on turvamekanismi, joka käynnistetään
etummaisen käsisuojan kautta (kuva 1/kohta 2).
Jos takapotku aiheuttaa moottorisahan äkillisen
liikkeen taaksepäin, ketjujarru käynnistyy ja
pysäyttää sahaketjun alle 0,1 sekunnissa.
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Ketjujarrun toiminta tulee tarkistaa tasaisin
väliajoin. Tämä tapahtuu liikuttamalla käsisuoja
(kuva 1/kohta 2) eteenpäin ja käynnistämällä
moottorisaha hetkeksi. Sahaketjun ei tule
käynnistyä.
Vedä etummainen käsisuoja (kuva 1/kohta 2)
takaisin, kunnes se vapauttaa ketjujarrun.
Varoitus: Älä koskaan käytä sahaa, jos
turvallisuuslaitteet eivät toimi kunnolla. Älä koskaan
yritä korjata turvallisuusjärjestelmiä itse - jätä työ
aina meidän huolto-osastomme tai vastaavasti
valtuutetun työpajan tehtäväksi.
Käsisuoja
Etummainen käsisuoja (joka toimii myös
ketjujarruna) (kuva 1/kohta 2) ja takimmainen
käsisuoja (kuva 2/kohta 14) suojaavat
sormivammoilta, jotka johtuvat sahaketjun
rikkoutumisesta ylikuormituksen alla.

6. Moottorisahan kanssa
työskentely
6.1 Valmistelut
Sen varmistamiseksi, että voit työskennellä
turvallisesti, tarkista seuraavat kohdat aina ennen
käyttöä:
Moottorisahan kunto
Tarkista moottorisaha ennen käytön aloittamista
kuoren, virtajohdon, sahaketjun ja leikkuukiskon
vaurioiden varalta. Älä koskaan käytä
moottorisahaa, joka on selvästi vahingoittunut.
Öljysäiliö
Öljysäiliön täyttötaso Tarkista työnkin aikana, että
järjestelmässä on tarpeeksi öljyä. Jotta
moottorisaha ei vahingoittuisi, älä koskaan käytä
sahaa, jos järjestelmässä ei ole öljyä tai jos öljyn
taso laskee alle ”min”-merkinnän (kuva 10/kohta B).
Keskimäärin yksi täyttö kestää noin 15 minuutin
ajan, riippuen taukojen määrästä ja kuormituksesta.
Sahaketju
Sahaketjun tiukkuus, leikkuuosien kunto. Mitä
terävämpi moottorisaha on, sitä helpompi ja
hallittavampi sitä on käyttää. Sama koskee myös
ketjun tiukkuutta. Tarkista jälleen ketjun tiukkuus
työn aikana 10 minuutin välein turvallisuuttasi
parantaaksesi. Uudet sahaketjut varsinkin
laajentuvat enemmän.
Ketjujarru
Tarkista ketjujarrun toiminta kuten kuvattu
kappaleessa Turvalaitteet ja vapauta se sitten.

Turvallisuusvaatteet
Käytä aina soveltuvia, tiukkoja turvallisuusvaatteita,
kuten erityishousuja, jotka suojaavat haavoilta,
turvahansikkaita ja suojakenkiä.
Kuulosuojaimet ja suojalasit
Puita kaadettaessa tai metsätöitä tehtäessä käytä
aina turvakypärää, jossa on sisäänrakennettu
naamasuoja ja kuulosuojaus. Tämä suojaa
putoavilta oksilta ja mahdollisesti takaisin
ponnahtavilta oksilta.
6.2 Moottorisahan peruskäytön oikeiden
toimintojen kuvaus
Puun kaataminen (kuvat 14-17)
Jos kaksi tai useampi henkilö työskentelee samaan
aikaan kaatamisen ja harventamisen parissa, tulee
kaadettavan puun ja harvennettavan puun välillä
olevan vähimmäisetäisyyden olla vähintään kaksi
kertaa kaadettavan puun korkeus (kuva 14). Puita
kaadettaessa tulee varoa, että muut ihmiset eivät
joudu vaaraan, virtajohtoihin ei osuta tai laitteille tai
omaisuudelle ei aiheudu aineellisia vahinkoja. Siinä
tapauksessa, että puu tulee kosketuksiin
virtajohdon kanssa, vastuulliselle sähköyritykselle
tulee ilmoittaa asiasta välittömästi.
Kun työskentelet sahan kanssa kaltevassa
maastossa, moottorisahan käyttäjän tulee seistä
kaadettavaa puuta korkeammalla mäessä, sillä puu
pyörii tai liukuu alamäkeen, kun se on kaadettu
(kuva 15). Ennen puun kaatamista suunnittele ja
ravaa tarpeen tullen pakoreitti. Tämän pakoreitin
tulee johtaa viistossa vastakkaiseen suuntaan kuin
puun odotettu kaatumissuunta - kuten esitetty
kuvassa 16 (A = vaara vyöhyke, B = kaatumisen
suunta, C = pakoalue.
Enne puun kaatamista ota huomioon puun
luontainen kallistuma, suurempien oksien sijainti ja
tuulen suunta, sillä nämä auttavat sinua
määrittelemään oikein puun kaatumissuunnan.
Lika, kivet, irtonainen kaarna, naulat, niitit ja
kaapelit täytyy poistaa puusta.
Kaatoloven tekeminen (kuva 17)
Leikkaa lovi (A) suorassa kulmassa
kaatumissuuntaan 1/3 syvyyteen puun läpimitasta,
kuten esitetty kuvassa 17. Tee ensin alempi,
vaakasuora kaatolovi (1). Tämä estää sahaketjun
tai ohjainkiskon jumittumisen, kun toinen kaatolovi
tehdään.
Kaatoleikkuun tekeminen (kuva 17)
Kaatoleikkuun tulee sijaita vähintään 50 mm
vaakasuoran kaatoloven yläpuolella. Tee
kaatoleikkuu (B) saman suuntaisesti kuin
vaakasuora kaatolovi. Kaatoleikkuun tulee olla niin
syvä, että se jättää ohuen kappaleen (kaatosarana)
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(D), joka voi toimia saranana. Tämä kappale estää
runkoa pyörimästä ja kaatumasta väärään
suuntaan. Älä leikkaa sen lävitse. Kun kaatoleikkuu
on lähellä kappaletta, puun pitäisi alkaa kaatua. Jos
käy selväksi, että puu saattaa kaatua eri suuntaan
kuin halutaan (C) tai jos se alkaa kaatua taaksepäin
ja sahaketju jää jumiin, keskeytä kaatoleikkuu ja
lisää puu-, muovi- tai alumiinikiiloja leikkuun
avaamiseksi ja puun kallistuman ohjaamiseksi,
kunnes se kaatuu haluttuun suuntaan.
Kun puu alkaa kaatua, poista moottorisaha
leikkuusta, sammuta se, aseta se maahan ja poisto
vaaravyöhykkeeltä suunnitellun pakoreitin
mukaisesti. Varo putoavia oksia ja ettet kaadu.
Oksien karsiminen
Tässä tarkoitamme oksien karsimista kaadetusta
rungosta. Oksia poistettaessa jätä alaspäin
osoittavat oksat, jotka kannattelevat puun runkoa,
leikkaamatta, kunnes runko on pilkottu. Pienemmät
oksat tulee poistaa kuten on esitetty kuvassa 18 (A
= leikkuusuunta oksia poistettaessa, B = pidä
poissa maasta! Tukioksat tulee jättää siksi, kunnes
runko on pilkottu) yhdellä leikkuulla alhaalta ylös.
Kaikki jännitteen alaiset oksat tulee sahata alhaalta,
jotta saha ei jää jumiin.
Puun rungon pilkkominen osiin
Tässä käsittelemme prosessia, jossa kaadettu puu
sahataan osiin. Varmista, että seisot tukevasti ja
jaa paino molemmille jaloille. Jos mahdollista,
rungon tulee olla tuettu oksien, palkkien tai kiilojen
varaan. Noudata alla annettuja helppoja ohjeita.
Jos koko rungon pituus on tasaisesti tuettu, kuten
esitetty kuvassa 19, etene sahaamalla ylhäältä
alas. Varo, ettet sahaa maata samanaikaisesti.
Jos puun rungon paino lepää toisen pään päällä,
kuten esitetty kuvassa 20, leikkaa ensin noin 1/3
rungon läpimitasta alapuolelta (A), jotta se ei
pirstoudu. Tee toinen leikkaus ylhäältä (2/3
läpimitasta) ensimmäisen leikkuun korkeudelle (B)
(tämä estää moottorisahaa jumittumasta).
Jos puun rungon paino lepää molempien päiden
päällä, kuten esitetty kuvassa 21, leikkaa ensin
noin 1/3 rungon läpimitasta yläpuolelta (A), jotta se
ei pirstoudu. Tee toinen leikkaus alhaalta(2/3
läpimitasta) ensimmäisen leikkuun korkeudelle (B)
(tämä estää moottorisahaa jumittumasta).
Kun työskentelet sahan kanssa kaltevassa
maastossa, asetu aina puun yläpuolelle rinteeseen,
kuten esitetty kuva 15. Säilyttääksesi täyden
liikehallinnan leikkuun katkaistessa puun, vähennä
painetta leikkuun loppua kohden vapauttamatta
tukevaa otettasi moottorisahan kädensijoista.
Varmista, että moottorisaha ei kosketa maata.
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Kun sahaus on valmis, odota kunnes moottorisaha
on pysähtynyt ennen kuin poistat sen. Sammuta
moottorisahan moottori aina ennen kuin siirryt
puulta toiselle.
6.3 Takapotku
Termillä takapotku tarkoitetaan sitä, kun
moottorisaha yllättäen potkaisee ylös ja taaksepäin.
Tavallisesti tämä johtuu siitä, että leikkuukisko ja
työkappale koskettavat toisiaan tai että sahaketju
on jäänyt jumiin.
Takapotkun tapauksessa syntyy suuria voimia
äkillisesti ja väkivaltaisesti. Tästä johtuen
moottorisaha reagoi yleensä hallitsemattomasti.
Tämä voi usein johtaa erittäin vakaviin vammoihin
työtä tekevälle tai muille läheisyydessä oleville.
Takapotkujen riski on erityisen suuri ristileikkauksia,
kulmaleikkauksia ja pitkittäisiä leikkauksia
tehtäessä, koska estettä ei voida käyttää. Sinun
tulee siksi välttää tällaisia leikkuita niin paljon kuin
mahdollista ja olla erityisen varovainen, kun niitä ei
voida välttää.
Takapotkun riski on suurimmallaan, kun saha on
sijoitettu leikkuuta varten leikkuukiskon kärjen
läheisyydessä, koska vipuvoima on siinä suurin
(kuva 22). Tästä syystä on turvallisinta asettaa
saha tasaisesti ja mahdollisimman lähelle estettä
ennen leikkuun tekoa (kuva 23).
Varoitus:
 Varmista, että ketjun kiristys on aina oikein.
 Käytä vain moottorisahaa, jotka ovat täysin
käyttökunnossa.
 Käytä vain sahaketjua, joka on teroitettu oikein
ohjeiden mukaisesti.
 Älä koskaan käytä sahaa olkakorkeutta
korkeammalta.
 Älä koskaan leikkaa yläreunalla tai kärjellä.
 Pitele moottorisahaa aina tukevasti molemmin
käsin.
 Aina, kun mahdollista, käytä estettä
tukipisteenä.
Jännitteisen puun sahaaminen
Erityistä huolta tulee kiinnittää silloin, kun sahataan
jännitteistä puuta. Jännitteinen puu, jonka jännitys
vapautuu leikkuun aikana, voi joskus reagoida
täysin ennakoimattomasti ja hallitsemattomasti.
Pahimmassa tapauksessa tämä voi hohtaa erittäin
vakaviin tai tappaviin vammoihin (kuva 24-26).
Tällainen työ täytyy jättää vain erityiskoulutettujen
henkilöiden suoritettavaksi.
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7. Tekniset tiedot
Verkkovirta:
230-240 V ~ 50 Hz
Teho:
1800 W
Joutokäyntinopeus:
7800 min-1
Leikkuukiskon pituus
356 mm
Leikuun pituus enintään:
325 mm
Leikkuunopeus rpm:
13,5 m/s
Öljysäiliön kapasiteetti
160 ml
Paino leikkuukiskon ja ketjun kanssa:
5 kg
Suojaluokitus:

II /

Melu ja värähtely
Melu- ja värähtelyarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
LpA äänenpaineen taso
KpA epävarmuus
LWA äänen voimakkuustaso
KWA epävarmuus

85 dB(A)
3 dB
105 dB(A)
3 dB

Käytä korvasuojia.
Melu voi vahingoittaa kuuloa.
Kokonaisvärähtelyarvot (kolmen suunnan
vektoriarvo) on määritelty standardin EN 60745
mukaisesti.
Käsittely kuormituksen alaisena
Värähtelyarvo ah = 5,8 m/s2
K epävarmuus = 1,5 m/s2
Varoitus!
Annettu värähtelyarvo on mitattu standardia
testitapaa käyttäen. Se voi vaihdella riippuen siitä,
miten sähkötyökalua käytetään, ja voi erikoisissa
olosuhteissa ylittää annetun arvon.

Älä ylikuormita laitetta.
Huollata laite tarpeen mukaan.
Sammuta laite, kun se ei ole käytössä.
Käytä suojakäsineitä.

8. Ylläpito
8.1 Sahaketju ja leikkuukiskon vaihtaminen
Leikkuukisko täytyy vaihtaa, jos
 kiskon ohjainura on kulunut;
 kiskon etupyörä on vahingoittunut tai kulunut.
Noudata kohdan ”Leikkuukiskon ja sahaketjun
kokoaminen” mukaisesti.
8.2 Ketjun automaattisen voitelun
tarkistaminen
Automaattinen ketjunvoitelujärjestelmä tulee
tarkistaa tasaisin väliajoin ylikuumenemiselta ja sen
aiheuttaman leikkuukiskon ja sahaketjun
vahingoilta turvaamiseksi. Tee tämä osoittamalla
leikkuukiskon kärki sileää pintaa vasten (lauta,
leikatun puun osa) ja antamalla moottorisahan
käydä.
Jos tämän prosessin aikana näkyy kasvava
öljyjälki, automaattinen ketjunvoitelujärjestelmä
toimii oikein. Jos selvää öljyjälkeä ei näy, katso
ohjeet kohdasta Ongelmanratkaisu. Jos
Ongelmanratkaisussa olevat tiedot eivät auta
korjaamaan tilannetta, ota yhteyttä huoltoosastoomme tai vastaavasti valtuutettuun
työpajaan.
Varoitus: Älä kosketa pintaa leikkuukiskon kärjellä,
kun suoritat testin. Pidä turvallinen etäisyys (noin
20 cm).
8.3 Sahaketjun tiukentaminen
Moottorisahan tehokas käyttö on mahdollista
ainoastaan, jos sahaketju on hyvässä kunnossa ja
terävä. Tämä vähentää myös takapotkun vaaraa.
Sahaketjun voi teroituttaa kenellä tahansa myyjällä.
Älä yritä teroittaa sahaketjua itse, ellei sinulla ole
tarvittavat erikoistyökalut ja kokemus.

Annettua värähtelyarvoa voidaan käyttää laitteen
vertaamiseen toisiin sähkötyökaluihin.
Annettua värähtelyarvio voidaan käyttää haitallisen
vaikutuksen alustavaan arviointiin.
Vähennä melu ja värähtely niin pieneksi kuin
mahdollista!
 Käytä vain laitteita, jotka ovat täysin
käyttökunnossa.
 Ylläpidä ja puhdista laite säännöllisesti.
 Sovella työtapaasi laitteen mukaiseksi.
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9. Puhdistaminen ja säilytys





Puhdista kiinnitysmekanismi tasaisin väliajoin
puhaltamalla se paineilmalla tai puhdistamalla
se harjalla. Älä käytä puhdistustyökaluja.
Pidä kädensijat vapaina rasvasta kunnon
otteen varmistamiseksi.
Puhdista laite tarpeen mukaan kostealla
kankaalla ja tarpeen mukaan miedolla
pesunesteellä.
Jos moottorisahaa ei käytetä pitkään aikaan,
poista ketjuöljy säiliöstä. Upota sahaketju ja
leikkuukisko hetkeksi öljykylpyyn ja kääri ne
öljypaperiin.

Varoitus:
 Irrota laite aina verkkovirrasta ennen kuin
puhdistat sitä.
 Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin puhdistaaksesi sen.
 Varastoi moottorisaha turvalliseen ja kuivaan
paikkaan, joka on lasten ulottumattomissa.

10. Huomioita ympäristön
suojelusta/hävittämisestä
Laite tulee hävittää oikein, kun se saavuttaa
käyttöikänsä lopun. Leikkaa virtajohto irti, jotta sitä
ei voida käyttää vahingossa. Laitetta ei saa hävittää
kotitalousjätteen seassa. Sen sijaan ympäristön
suojelemiseksi se tulee hävittää nimetyn
sähkölaitteiden kierrätys- tai keräyspisteen kautta.
Lisätietoja laitteen hävittämisestä alueellasi saat
paikallisilta viranomaisilta. Pakkausmateriaalit ja
kuluneet lisäosat voidaan hävittää myös kierrätysja keräyspisteissä.
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11. Varaosien tilaaminen
Anna seuraavat tiedot aina, kun tilaat varaosia:
 Työkalun malli/tyyppi
 Yksikön tuotenumero
 Yksikön tunniste
 Tarvittavan varaosan varaosanumero
Viimeisimmät hinta- ja muut tiedot löytyvät
osoitteesta www.isc-gmbh.info.

12. Virtajohdon vaihtaminen
Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, se täytyy
vaihdattaa uuteen valmistajalla tai
jälkimyyntipalvelussa tai vastaavasti koulutettujen
henkilöiden toimesta vaaran välttämiseksi.

FI
13. Ongelmanratkaisu
VAROITUS!
Ennen ongelmanratkaisua sammuta työkalu ja irrota verkkoliitäntä.
Alla oleva taulukko sisältää listan vikojen oireista ja kertoo mitä voit tehdä ongelman ratkaisemiseksi, jos
työkalusi ei toimi oikein. Jos ongelma jatkuu listan läpikäymisen jälkeen, ota yhteys lähimpään
huoltopalvelutyöpajaan.
Syy

Vika

Ratkaisu

Moottorisaha ei toimi
lainkaan.

Pikapysäytysjarru on aktivoitu.

Vedä käsisuoja takaisin
normaaliasentoon.

Ei virtaa.

Tarkista virtaliitäntä

Viallinen virtaliitäntä

Kokeile vaihtoehtoista virtalähdettä ja
vaihda tarpeen tullen

Jatkojohto on vahingoittunut

Tarkista johto ja vaihda tarvittaessa

Viallinen sulake

Vaihda sulake

Virtajohto on vahingoittunut

Pyydä apua asiantuntijaliikkeestä

Irtonainen liitäntä (ulkoinen)

Pyydä apua asiantuntijaliikkeestä

Irtonainen liitäntä (sisäinen)

Pyydä apua asiantuntijaliikkeestä

ON/OFF-kytkin on viallinen

Pyydä apua asiantuntijaliikkeestä

Säiliössä ei ole öljyä

Täytä öljyllä

Öljysäiliön korkin ilmanotto
tukkeutunut

Puhdista öljysäiliön korkki

Öljyntulo tukkeutunut

Puhdista öljyn tulo

Ketjujarru ei toimi

Ongelma etummaisen käsisuojan
kytkinmekanismissa

Pyydä apua asiantuntijaliikkeestä

Ketju/ohjainkisko on kuuma

Säiliössä ei ole öljyä

Täytä öljyllä

Öljysäiliön korkin ilmanotto
tukkeutunut

Puhdista öljysäiliön korkki

Öljyntulo tukkeutunut

Puhdista öljyn tulo

Tylsä ketju

Teroita tai vaihda ketju

Ketju on liian löysä.

Säädä ketjun tiukkuutta.

Tylsä ketju

Teroita tai vaihda ketju

Kulunut ketju

Vaihda ketju

Sahan hampaat osoittavat väärään
suuntaan

Asenna sahaketju uudelleen niin, että
hampaat osoittavat oikeaan suuntaan.

Moottorisaha toimii
epätasaisesti

Sahaketju on kuiva

Moottorisaha tärisee,
värisee tai ei sahaa
kunnolla
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Teknisiä muutoksia voi tapahtua.
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Tuotteiden yhteydessä toimitettujen dokumenttien ja papereiden uudelleen painattaminen tai uudelleen
tuottaminen missään muodossa, kokonaisuudessaan tai osissa, on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n
kirjallisella luvalla.
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Vain EU-maissa
Älä koskaan heitä sähkötyökalua talousjätteeseen.
Euroopan direktiivin 2002/96/EY liittyen vanhoihin sähkö- ja elektronisiin laitteisiin noudattamiseksi ja sen
soveltamisessa kansallisissa laeissa vanhat sähkötyökalut täytyy erottaa muusta jätteestä ja hävittää
ympäristöystävällisesti esim. viemällä ne kierrätettäväksi.
Kierrätys verrattuna palautukseen:
Vaihtoehtona sähkölaitteen palauttamiselle omistajalla on velvollisuus varmistaa, että laite kierrätetään oikein,
kun omistajuudesta luovutaan. Tämä voidaan tehdä luovuttamalla käytetty laite palautuskeskukselle, joka
hävittää sen kansallisten kauppa- ja teollisuusjätteitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tämä ei koske
lisäosiin tai lisälaitteisiin, joissa ei ole sähköosia ja jotka liittyvät laitteeseen.
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Tuotteet vastaavat standardin EN 61000-3-11 ehtoja ja ovat erityisliitäntäehtojen alaisia. Tämä tarkoittaa,
että tuotteen käyttö vapaasti valittavasta liitännästä ei ole sallittua.
Virtalähteen huonoissa olosuhteissa tuotteen jännite voi ailahdella väliaikaisesti.
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan liitännöissä,
a) jotka eivät ylitä sallittua lähdeimpedanssin Z sys = 0,3 ø enimmäisarvoa tai
b) joiden jatkuva jännitteen kantokyky on vähintään 100 A/faasi.
Käyttäjänä sinun tulee varmistaa tarpeen mukaan sähköyhtiöltä, että liitäntä, josta haluat käyttää laitetta,
vastaa yllä annettuja kahta vaatimusta a) ja b).

TAKUUSERTIFIKAATTI
Hyvä Asiakas:
Kaikki tuotteemme käyvät läpi tiukan laatutarkistuksen sen varmistamiseksi, että ne saavuttavat sinut
täydellisessä tilassa. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseesi tulee vika, ota yhteyttä
palveluosastoomme tässä takuukortissa annettuun osoitteeseen. Jos mieluummin haluat soittaa meille,
tarjoamme mielellämme apua alla annetussa palvelunumerossa. Huomioi seuraavat ehdot, joiden mukaisesti
takuuvaatimus voidaan tehdä:
1.

Tämä takuuehdot kattavat lisätakuun oikeutesi, eivätkä vaikuta lakisääteisiin takuuoikeuksiin. Emme
veloita tästä takuusta.

2.

Takuumme kattaa ainoastaan materiaali- tai valmistusvirheet ja rajoittuu näiden virheiden korjaamiseen
tai laitteen vaihtamiseen. Huomioi, että laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi kaupallisissa tai teollisissa
sovelluksissa. Takuumme mitätöityy, jos laitetta käytetään kaupallisissa tai teollisuusliiketoiminnassa tai
vastaavaan tarkoitukseen. Seuraavat ovat myös takuun ulkopuolella: kuljetusvahinkojen korvaaminen,
asennus/kokoamisohjeiden noudattamisesta tai ei-ammattilaisen suorittamasta asennuksesta aiheutuvat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen (esim. liitäntä väärään verkkovirtaan tai
jännitetyyppiin), väärinkäyttö tai sopimaton käyttö (kuten laitteen ylikuormittaminen tai ei-hyväksyttyjen
työkalujen tai lisäosien käyttö), ylläpito- ja turvallisuussääntöjen noudattamatta jättäminen, vieraiden
ainesten pääsy laitteeseen (esim. hiekka, kivet, pöly), voiman tai ulkoisen voiman vaikutukset (esim.
laitteen putoamisesta aiheutuvat vahingot) ja normaali kuluminen, joka johtuu laitteen tavallisesta
käytöstä. Tämä koskee erityisesti uudelleen ladattavia akkuja, joille annamme kuitenkin 12 kuukauden
takuuajan.
Tämä takuu mitätöityy, jos laitetta yritetään muuttaa.

3.

Takuu on voimassa 2 vuoden ajanjakson ajan laitteen ostopäivästä. Takuuvaatimukset tulee tehdä
ennen takuuajan umpeutumista ja kahden viikon sisällä vian havaitsemisesta. Takuuvaatimuksia ei
hyväksytä takuuajan päättymisen jälkeen. Laitteen alkuperäinen takuuaika pysyy voimassa, vaikka sitä
huollettaisiin tai osia vaihdettaisiin. Tällaisissa tapauksissa tehty työ tai vaihdetut osat eivät johda
takuuajan pidentämiseen, ja mikään uusi takuu ei astu voimaan tehdylle työlle tai asennetuille osille.
Tämä koskee myös paikan päällä tehtyjä töitä.

4.

Tehdäksesi takuuvaatimuksen, lähetä viallinen laite ilmaiseksi alla annettuun osoitteeseen. Liitä mukaan
alkuperäinen tai kopio myyntilaskusta tai muusta päivätystä ostotositteesta. Säilytä ostokuittiasi
varmassa paikassa, koska se on ostotositteesi. Olisi avuksi, jos kuvaat ongelman luonteen niin
yksityiskohtaisesti kuin mahdollista. Jos vika on takuumme alainen, kyseinen tuote joko korjataan
välittömästi ja palautetaan sinulle tai lähetämme uuden, korvaavan laitteen.

Tarjoamme toki mielellämme maksullisen palvelun sellaisille vioille, jotka eivät ole tämän takuun alaisia tai
yksiköille, joiden takuu ei ole enää voimassa. Hyödyntääksesi tätä palvelua, lähetä laite
palveluosoitteeseemme.
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