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ITACHI
Batteridriven cirkelsd g
Batteridrevet rundsav
Batteridrevet sirkelsag
Akkutoiminen pyorosaha
Cordless Circular Saw

C 18DSL

Lds bruksanvisningen noga igenom fore verktygets anvendning.

Les instruktionerne ngje igennem,'f@r maskinen tages i brug.
Les grundig og forst6 anvisningene fOr bruk.

Lue ohjeet huolellisesti ennen kiiyttoii.
Read through carefully and understand these instructions before use.
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Svenska
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Dansk

Stod brddan eller panelen i niirheten av For at undga tilbageslag. skal pladen eller
sk6rytan, for att undvika bakslag.
panelet n@r snittet understottes.
Underst6t ikke pladen eller panelet fjern
FtpO il!.u brddan eller panelen l6ngt bort
lran sKarvtan.
fra snitstedet.
ryPISI( ILLUSTRATION AV KORREKT
TYPISK ILLUSTRATION AF

Norsk
For A unngi tilbakeslag m6 planken eller
panelet n@r snittetstedet understlttes.
Planken eller panelet

fjernt fra

sn

ittstedet.

HAN DU NDERSTOTTELSE

@

Skruvstiid

Skruesti

a,

Upplacldningsbart batteri

Genopladeligt batteri

Oppladbart batteri

I a^

Smekl6s

Sperrehake

o

Batteriskydd

Batterideksel

Batteri deksel

@

Poler

Terminaler

Tilkobli ngspunkter

ro\

Ventilationsh6l

Ventilations6bhinger

Ventilasjons hull

@

Dra ut

Trak

Dra ut

@

Tryck in6t

Leg

@

Handtag

H6ndtag

H6ndtak

@

Tryck

Tryk

Trykk

@

Laddare

Opladeapparat

Lader

@

Signallampa

Kontrollampe

Pilotlys

@

Ledning

Linje

Linje

@

Timmer

Emne

Arbeidsstvkke av tre

@

Bottenplatta

Base

G ru n

@

Arbetsbdnk

Arbejdsbenk

Arbeidsbenk

@

S6gblad

Savblad

Sagblad

@

Vingemutter

@

ud
i

ikke underst@ttes

ET TYPISK EKSEMPEL PA KORREKT

HANDIJTOD.

k

mi

HANDSTOTTE
Skrusti kke

Sett

i

nflate

@

Vingmutter
Vingbult

@

Markeringslinje

Vingem0trik
Vingebolt
Markeringslinie

@

Frdmrer skala ndr s6gbladet inte lutas

Skala foran n6r ikke vinkelindstillet

Frontskala uten helning

@

Skala foran ved indstilling til 45"

Frontskala ved 45" helninq

Boltknoooen

Knottbolt

Anslag

F0rer

Afbryderl6s
Kontakttrigger

BryterlAs

@

Friimre skala vid 45 graders lutning
Vinqbult
Styrnirrg (Anslag)
Strombrytarl6s
Awrycl<are (strombrytare)

@

Knapp for kvarvarande batteri
batteri

Indikatorkontakt for resterende
batteriniv6

lndikatorbryter for gjenverende

Indikeringslampa for kvarvarande
batteri

Indikatorlampe for resterende
batteri

Indikatorlampe for gjenverende
oaneflntva

@

Viinster bult

Venstre bolt

Sekskantbolt

@

L6sspak

L6segreb

Sperrespak

@

Hylsnyckel

N0gle

Fastn0kkel

@

Undre skyddsspak

Nederste afskerm ni ngsstan g

Soake for nedre vern

@

Sdgskydd

Savdeksel

Sagdeksel

@

Mellanldgg (B)

Underlagsskive (B)

@

MellanlSgg (A)

Mellemlegsskive (B)
Mellemleqsskive (A)

@

S6gspindel

Spindel

Underlagsskive (A)
Spindel

@

LampkApa

Lampedeksel

Lampedeksel

@

Konvex

Konveks

Konveks

@

Skyddsk6pa

Kasse

Hus

@

Konkav

Konkav

Konkav

@

Lampfattningens baksida
Lampfattning

Bagside af fatning

Muffens bakside
Muffe

€0

@
@

@

@

Fatn i ng

Vingebolt
Avmerkingslinje

Startbryter
Darre fl n tva

@

Glodlampa

Lyspere

Lyspere

@

Vinkelhake

Vindel

Vinkel

@

Spdrskruv som stiillskruv

Magasinholje

Stilleskrue
Deksel

Stoppeskrue med spor

@
@

Sdgspiinssan arsats

St0roppsam lingsett

St@voppsamler

@

Skruv

Skrue

Skrue

I

Deksel

Svmboler

Svmboler

Symboler

Anovansel

Avanrurruc
Nedan visas de symboler
som anviinds for maskinen.
Se till att du forstAr vad de
betyder innan verktyget
anvdnds.
Lds alla sdkerhetsvarningar
och alla instruktioner.
UnderlAtenhet att folja

varningarna och
instruktionerna nedan kan
resultera i elstotar, brand
och/eller allvarliga skador.

Det fllgende viser symboler,
som anvendes for maskinen.

Var sikker p6, at du forstSr

deres betydning, inden du
begynder at bruge maskinen.

sikkerhedsadvarsler og
instruktioner.
Det kan medftre elektrisk

stod, brand og/eller alvorlig
personskade, hvis alle
advarslerne og

Anovnnsel

Fglgende symboler brukes for
maskinen. Sgrg for 6 forst6
betydningen av disse
symbolene fgr maskinen tas i
bruk.
Les alle advarsler og

sikkerhetsinstruksjone,r.
Hvis du ikke fglger alle
advarsler og instruksjoner kan
bruk av utstyret resulterre i
elektrisk stgt, brann og/eller

alvorlig personskade.

nstru ktionerne nedenfor
ikke overholdes.
i

Ha alltid ogonskydd.

Brug altid
beskyttelsesbriller.

Gdller endast EU-ldnder
Elektriska verktyg f6r inte
kastas i hush6llssoporna !

Kun for EU-lande
Elvarkt@j m6 ikke

Enl gt di rektivet 2002/96/EG
som avser Sldre elektrisk
och elektronisk utrustning
och dess tillSmpning enligt
nationell lagstiftning ska
uttjdnta elektriska verktyg
sorteras separat och ldmnas
till miljovdnlig 6tervinning.

affa ld

i

Seu raavassa

on ndytetty

koneessa kSytetyt symbol it.
Varmista, ettd ymmdrrdt
niiden merkityksen ennen
kuin aloitat koneen kdyton.
Lue kaikki turvallisuutta
koskevat varoitukset ja
kaikki ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei
noudateta, on olemassa
sdhkoiskun, tulipalon jaltai
vakavan henkilovahingon
vaara.
Kdytd aina suojalaseja.
Koskee vain EU-ma
Ald hevitA sdhkotyokat ua
taval isen kotitalousjdtteen
I

mukana!
Vanhoja sdhko- ja
elektronii kkala itteita
koskevan EU-direktiivin
2002l96lETY ja sen
maakohtaisten sovel I usten

mukaisesti keytetyt
sdhkotyokalut on
toi m itettava ongel majAtteen
kerdyspisteeseen ja
ohjattava
ym pdristoystdvdl I iseen
kierrdtykseen.

Ha alltid p6 deg vernebriller.

bortskaffes som almindeligt
!

I henhold

direktiv

til det europaiske

20021961EF om

bortskaffelse af elektriske og

elektroniske produkter og

Kun for EU-land
Kast aldri elektroverktply
h ushold ningsavfallet I
I henhold til EU-direktiv
20021961EF

om kasserte

elektriske og elektronis;ke
produ kter og di rektivets
iverksetting i nasjonal rett,
mA elektroverktoy sonr ikke
lenger skal brukes, sannles
separat og returneres til et

galdende national
lovgivning skal brugt
elverktgj indsamles separat
og bortskaffes pd en m6de,
miljgvennlig
der sk6ner miljoet mest
gjenvinningsa nlegg.
muligt.
Svmbols
A wnnrurruc
The following show symbols
used for the machine. Be
sure that you understand
their meaning before use.
Read all safety warnings
and all instructions.
Failure to follow the
warnings and instructions
may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

Always wear eye
protection.
Only for EU countries
Do not dispose of electric

tools together with
household waste material

!

In observance of European
Directive 20021961EC on
waste electrical and
electronic equipment and its

implementation in
accordance with national
law, electric tools that have
reached the end of their life
must be collected separately
and returned to an

environmentally compatible
recycling facility.

i

Svenska

J

(Oversiittning av originalinstruktionerna)

b) Anviind personskyddsutrustning. Ha alltid

ALLMANNA SAKERHETSVARNINGAR FOR

rigonskydd.
Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask,
glidfria sbkerhetsskor, hjdlm eller horselskydd for

ELFKTRISilIA VERKTYG

Ivnnrulruc;
Liis aila siikerrhetsvarningar och alla instruktioner.

Underlltenhet att folja varningarna och instruktionerna
nedan kan resultera i elstotar, brand och/eller allvarlioa

c)

Spara alla varnin gar och instruktionerfrirframtida referens.
ryc ket

" e Ie

ktr

is

kt ve rktyg " i va r n i n g a r

eldrivna (m,ed sladd)

eller

h d nvi s a

r

ti I t d

1)

ri g,a e I I e r m o rka

a

rbetsp I atser

i

n

bj

olyckor.

d) Avliigsna eventuell justeringsnyckel eller
skruvnyckel innan du startar det elektriska

Siikerhet pA arbetsplats
a) HAll arbetsplatsen ren och vdlbelyst.
R o

omkopplaren eller kraftansluta det elektriska
verktvget dd omkopplaren dr pd inbjuder till

itt

batteridrivna (sladdlost)

elektriska verktyg.

u d e r ti I I o

I

verktyget,
En skruvnyckel eller nyckel som lamnats kvar pd
en roterande del av det elektriska verktyget kan

ycko r.

b) Anviind inte elektriska verktyg i explosiva
omgirrrningar, som t ex i niirvaro av antiindliga

vdtskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg bildar gnistor som kan antdnda

resultera i personskador.
e) Striick dig inte frir l6ngt. St6 alltid stadigt pi

damr,net eller 6ngorna.

c) Hill

barn och kringst6ende pA avst6nd ndr du
arbetar med ett elektriskt verktyg.
Distritktioner kan fd dig att tappa kontrollen.

2)

f)

Elektrisk siikerhet
a) Det elektriska verktygets stickpropp mAste matcha

uttaget.
Modilfiera aldrig stickproppen.

Anviind inte adapterstickproppar

b)

till

jordade

elektriska verktyg.
Omodifierade stickproppar och matchande uttag
minslcar risken for elstotar.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t ex
rtir, vdrmeelement, spisar och kylsk6p.
Det finns okad risk for elstotar om din kropp iir

jorda'C.

c)
d)

Utstitt inte elektriska verktyg fcir regn eller vdta.
Om vatten kommer in i ett elektriskt verktyg okar
risken for elstotar.
Misstrandla inte sladden. Anviind aldrig sladden
for att biira, dra eller dra ur sladden till det elektriska
verkt,yget,
HAll sladden borta frin viirme, olja, skarpa kanter
eller rcirliga delar.
Skaditde eller tilltrasslade sladdar okar risken for

e)

elstol:ar.
Anviirnd en fcirldngningssladd som dr liimplig frir

utomhusbruk niir du arbetar med det elektriska
verkt'yget utomhus.
Anvd,ndning av en sladd som dr l|mplig for

f)

3)

utomhusbruk minskar risken for elstotar.
Om du inte kan undvika att anvdnde ett elektriskt
verkt'yg p6 en fuktig plats, anvdnd ett uttag med
jordferlsbrytare.
Anvdndning av en jordfelsbrytare minskar risken
for e,lektrisk stot.

Personlig siikerhet
a) Var vaksam, se upp med vad du gtir och anviind

sunt fornuft ndr du arbetar med ett elektriskt

verktyg.
Anvdrnd inte elektriska verktyg niir du iir trcitt, drog-

eller alkhoholpAverkad eller har tagit mediciner.

Ett ogonblicks ouppmdrksamhet under arbetet
kan resultera i allvarliga personskador,
7

i liige av innan du ansluter det elektriska
verktyget till str<imskiillan och/eller batteriet, tar
upp eller biir verktyget.
Att bdra det elektriska verktyget med fingret pd
st6r

skador.

U tt

ti I ld m pl i g a forhd I landen mi nska r personskado rna.
Forebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren

g)

fcitterna och h6ll balansen.
Pd sd si)tt fAr du btittre kontroll over det elektriska
verktyget i ovdntade situationer,
Klii dig korrekt. Ha inte pA dig vida, lcisa kliider
ellersmycken. H6ll h6ret, kliiderna och handskarna
borta fr6n rcirliga delar.
Vida kl6der, smycken eller l6ngt hdr kan fastna
i de rorliga delarna.

Omtillbehcirforanslutning avdammuppsugningsoch damminsamlinganordningar ing6r, se dA till
att dessa anordningar ansluts och anvdnds pA
korrekt sdtt,
Anvdndning av damminsamling kan ntinska

dammrelaterade faror.

4) Anviindning och skcitsel av elektriska verktyg
a) Tvinga inte det elektriska verktyget. Arnviind
korrekt verktyg frir det du ska giira.

Korrekt verktyg gor arbetet bdttre och sakrare
med den hastighet som det dr avsett for.
b) Anviind inte det elektriska verktyget om
omkopplaren inte kan vridas Fr6n eller Till,
Elektriska verktyg som inte kan kontrolleras med
omkopplaren dr farliga och mdste repareras.
c) Dra ut sladden ur uttaget och/eller batteriet fr6n
det elektriska verktyget innan du grir justeringar,
byter tillbehcir eller magasinerar det elektriska
verktyget.
S d d a n a f o re byg g a n d e s a ke rh ets 6tg i) rd e r rn i n s k a r
risken for att det elektriska verktyget startar
oavsiktligt.
d) Frirvara elektriska verktyg som inte anvdnds utom
riickhill ftir barn och l6t inte personer som iir
obekanta med verktyget eller dessa instruktioner
anviinda verktyget.
Elektriska verktyg 6rfarliga i hdnderna pd otrdnade
anvtindare.

e) Underh6ll elektriska verktyg. Kontrollera

med

avseende pA felaktig inriktning eller om rorliga
delar kdrvar, om delar har spruckit samt alla andra
tillst6nd som kan p6verka verktygets drift.
Om verktyget iir skadat se till att det repareras
innan du anviinder det.
Mdnga olyckor fororsakas av dAligt underhAllna
verktyg.

l_ sr,"nrr,"
f)
g)

Hill skdrverktygen skarpa och rena.
Korrekt underhdllna skdrverktyg med skarpa
sktireggar kdrvar inte och er bftare att kontrollera.
Anvdnd det elektriska verktyget, tillbehor och

ienlighet med dessa
instruktioner, samtidigt som du tar
hArdmetallskdr etc.

Det 6r viktigt att arbeta omsorgsfullt for att minimera

e)

arbetsfcirhAllanden och det arbete som ska utfiiras
med i berdkningen.

Att anvdnda det elektriska verktyget for andra
dndamdl 6n det dr avsett for kan resultera i farlioa

f)

situationer.

5)

Anvdndning och v6rd av batteriverktyg

a) Ladda endast med laddare som angetts

av

tillverkaren.
En laddare som passar for en typ av batteri kan
orsaka brandfara om den anvand med ett annat
batteri.

b) Anvdnd verktyg endast med specifikt

c)

skada eller brand.
Ndr ett batteri inte anvdnds fcirvara det

frin

annan,

Kortslutning av batteripolerna kan orsaka

brdn nskada eller brand.

d) Vid oriktigt

h)

Q

frinskitjt

andra metallfrirem6l sd som gem, mynt,
nycklar, spikar, skruvar eller andra metallfrirem6l
som kan orsaka anslutning fr6n en pol till en

handhavande kan vdtska komma ut

frin batteriet; undvik kontakt. Om kontakt av
misstag sker, spola med vatten. Om vdtska
kommer i iigonen srik medicinsk hjiilp,

6)

Lat en kvalificerad reparatcir utfijrra service

pi ditt

reservdelar.
Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid
6r sdkert och fungerar som det ska.
FOREBYGGANDE ATGARD

H6ll b,arn och briickliga personer p6 avst6nd.
Ndr verktygen inte anv?inds ska de f<irvaras utom rdckhAll
fcir barn och brdckliga personer.
SAKE:RHETSANVISNINGAR FOR SAMTLIGA
SAGAR
VARNINGI
a) Hell hiinderna borta fr6n skdrytan och s6gklingan. H6ll
di rn f ria hand pA verlctygets ha ndtag el ler pi motork6pan.
Om bdda handerna hdller i sdgen kan de inte skadas av
sdgklingan.
b) Stick inte in hdnderna under arbetsstycket.
Klingskyddet kan inte skydda dig mot sAgklingan
under arbetsstycket.

c) Stiill in skdrdjupet i forh6llande till arbetsstyckets

tjocklek.
Mindre dn en hel tand av sdgklingans tdnder fdr vara
syn i g u nde r arbetsstycket.
Kapa aldrig ett arbetsstycke genom att h6lla det i
handen eller mot ett ben, Fiist arbetsstycket i ett
I

d)

stabilt underlag.

Anvdnd aldrig slipskivor
Om en slipskiva brister, kan maskinisten eller andra
personer som befinner sig i arbetsomrddet skadas
allvarligt,

till kast och 6tgdrder for att forhindra det:
- kast dr en plotslig reaktion p6 err fastklSmd,
hoppande eller skev sAgklinga, vilket leder till att

-

elektriska verktyg och anviind bara identiska

Brickorna och bultarna dr specialdesignade for din sdg
for att ge basta prestanda och siikerhet under arbetet.

Orsaker

Service

a)

alltid s6gklingor med rdtt storlek och form
(diamantformad kontra rund) med bAg{ormade h6l.
Klingor som inte passar till sAgen roteriTr excentriskt
och gor arbetet svdrkontrollerat.
Anvdnd aldrig skadade eller felaktiga brickor eller
bultar.

YTTERLIGARE SAKERHETSANVISNII\IGAR FOR
SAMTLIGA SACNN

Vdtska som ldckerfrdn batterietkan orsaka irritation

eller brdnnskador.

Anviind alltid klyvsttid elleren rakstyrlinjal vid klyvning.
Detta forbdttar exaktheten vid klyvning, och minskar
risken for att sdgklingan ska fastna.

s) Anviind

avsedda

batteri.
Anvdndning av annat batteri kan orsaka risk for

risken att rdka ut for personskador, aitt sdgklingan
fastnar och att tappa kontrollen.
H6ll alltid elektriska verktyg i de isoleracle handtagen
ndr du utfiir ett arbete diir skdrverktyget kan komma
i kontakt med en dold ledning eller den ergna sladden.
Kontakt med en "stromforande" ledning kan ocksd
gora verktygets metalldelar "stromforande" och ge
anveindaren en elektrisk stot.

-

s6gen lSmnar arbetsstycket okontrollerrat och kastas
mot anvdndaren;
om s6gklingan kldms fast eller hoppar till p6 grund

av att virket nyper, s6 tjuvstoppas sAgklingan och
motorns kraft fororsakar att verktyget kastas bak6t

mot anvdndaren;
om sdgklingan blir sned eller skev under anvdndning,
s6 kan tdnderna vid sdgklingans bakre del arbeta

sig in iarbetsstyckets yta, vilket leder till

att
s6gklingan lyfts upp ur sAgsk6ran och kastas bak6t

mot anvdndaren.

Kast dr ett resultat av oriktig anvdndning av sSgen och/
eller felaktigt tillvdgag6ngssdtt eller eftersatt underh6ll.

Undvik kast genom att folja

nedanst6ende

forsikthetsAtgdrder.

ett fast grepp med bida hiinderna om sigen och
h6ll armarna sA att de kan ta emot kraftern vid ett kast.
Sti med kroppen p6 endera sidan omr sAgklingan,

a) Ta

aldrig i linje med den.

Ett kast kan leda till att sdgen hoppar bakdt, men
kraften kan kontrolleras av anvdndaren om siirskild
forsiktighet iakttas.

hill s6gen kvar i arbetsstycket
tills att sAgklingan har stannat helt, orn s6gklingan
har fastnat eller om du av n6gon anledningen vill
avbryta ett skdr.

b) Sldpp startknappen och

Ftirs<ik aldrig att ta bort s6gen frdn arbetrsstycket eller

att dra sAgen bakit medan sigklingan roterar eller dA
ett kast skulle kunna ske.
Undersok arbetsstycket och vidta dtgdrder for att
undvika att sdgklingan fastnar.

Svenska
c)

_l

Centrera sigklingan i sdgskAran infiir omstart av
sigen i ett arbetsstycke. Kontrollera di att s6gens
tdnder inrte sitter fast i materialet.
Om sdgk'lingan sitter fast, kan den arbeta sig uppdt i

arbetsst\rcket eller fororsaka ett kast ndr sdgen startar
igen.
d) Stritta upp stora skivor frir att minska risken frir kast
och ftir att sigklingan kldms fast.
Stora skivor har en bendgenhet att bdgna under sin
egen vikt. Stod mdste ddrfor placeras under skivan pd
bAda sidor ndra skdrlinjen och ndra skivans kant.
e) Anviind inte skia eller skadade sigklingor.
SIoa elle,r felaktiga sdgklingor dstadkommer smala
spdr, vilka kan orsaka stark friktion, att sdgklingan
fastnar och att ett kast sker.
Lisspakarna firr sAgdjup och vinkelinstiillning miste
vara ordentligt 6tdragna innan s6gningen p6biirjas.
Om sdgk'lingans instdllning dndras under sdgnineng
kan det leda till tvara stopp eller kast.
s) Var extra ftlrsiktig vld "instick" i vdggar eller andra

2.

laddning.

SAKERHE'I'SANVISNINGAR FOR SAGAR MED
INPEND[-ANDE KLINGSKYDD
a)

Kontrollera fore varje anvdndning att klingskyddet
fungerar som det ska. Anviind inte sigen om skyddet
inte ror sig fritt eller stdngs omedelbart, Kltim aldrig
fast klingskyddet i rippet liige.
Om sdgen hartappats av misstag kan skyddet ha blivit
deformerat.

Ta

i

greppet och dra tillbaka klingskyddet samt

kontrollera i alla vinklar och skd)rdjup att skyddet ror
sig fritt och inte ror vid varken sdgklingan eller ndgon
annan

4.

7.

d.

c)

fjiidring. Om skyddet och
fjddern inte fungerar tillfredsstdllande, mAste service
utfiiras innan sigen anviinds.
Klingskyddet kan gd trogt pd grund av skadade delar,
kl i bbiga avl ag ri ng a r el le r fi berda m m.
Klingskyddet f6r endast dras tillbaka manuellt vid

speciella arbetsmoment som infiir "instick" och
"tvAdimensionellsigning".Ta forst i greppet och dra
tillbaka klingskyddet och sldpp sedan klingskyddet
direkt nrdr sigklingan kommer i kontakt med
arbetsstvcket.
Vid all annan sdgning ska klingskyddet fungera

d)

automatiskt.
Se alltid

till att klingskyddet tiicker s6gklingan innan

s6gen sdtts ner pa arbetsbanken eller golvet,

En oskyddad, avstannande sdgklinga leder till att
sdgen forflyttar sig bakdt och skdr i allt som kommer
i dess vt)g.
Tiink pd tttt det tar tid for sdgklingan att stanna efter det
att startknappen har sldppts.

SKYDDSA'TGARDER VID ANVANDNING AV
DEN BAT:TERIDRIVINA CIRKELSAGEN

1.

10.

11.

12.
13.

Temperaturen vid batteriuppladdningen skall ligga
omkring 10'C - 40"C. Om batteriet laddas i en
temperatu r som u nderskrider 1 OoC, kan det
resultera i overladdning som kan skada verktyget.

i

anvanonrng.
H6ll alltid ett stadigt grepp om verktygets handtag.

I

annat fall kan motkrafter leda till bristfSlligt
resultat och t.o.m. olycksfall.
Anvdnd inte blad som 5r deformerade eller
spruckna.

4A

tc.

Anvdnd inte blad av snabbst6l.

Anvdnd inte blad som inte motsvarar den
karakteristik som specificeras i dessa instruktioner.

16. Stoppa inte

dtzl.

b) Kontrollera klingskyddets

Ladda inte mer 5n tv6 batterier i folid.
till att inga frdmmande foremil- hamnar
verktyget genom batterioppningen eller uttagen.
Ta aldrig isdr varken det uppladdningsbara batteriet
eller laddningsaggregatet.
Se till att det uppladdningsbara batteriet inte
kortsluts. Det resulterar i hog elektrisk spdnning
och overhettning, som kan skada batteriet.
Se till att batteriet inte fattar eld, vilket kan leda
till att det exploderar.
L6ngvarig anviindning utan uppeh6ll kan leda till
overhettning av verktyget, vilket kan skada motorn
och strombrytaren. Se till att l6ta verktyget vila
ca 15 minuter med ieimna mellanrum.
Se till att inga forem6l eller frdmmande dmnen
hamnar i laddningsaggregatets ventilationsh6l.
lsSttning av metallforem6l eller lettant6ndliga objekt
i ventilationsh6len kommer att resultera i elektriska
overslag och skador p6 laddningsaggregatet.
Laddningsaggregatet skadas ndr du anvdnder ett
urladdat batteri.
Kasta inte bort det urladdade batteriet med soDor.
56 snart batteriets efterladdningstid blir for kort
for verktygets praktiska anvrindning, skall du fora
eller skicka batteriet till 6terforsdliaren.
Bdr.. oro.nskydd for att skydda horseln vid

Se

okiinda yrtor.

Den utsk,iutande sdgklingan kan stota pd foremdl som
i sin tur 1'ororsakar ett kast.

Batteriet kan inte laddas itemoeraturer
som
'pA
overstiger 40"C. En temperatur
20 - 25'C
rekommenderas for bdsta laddningsresultat.
L6t aggregatet vila i ca. 15 minutei mellan varje

17.
18.
19.

s6gbladen genom att anbringa tryck
frdn sidan p6 skivan.
Se till att s6gbladen altid dr vassa.
Se till att sdkerhetsk6pan ror sig lStt och fritt.
Anvdnd aldrig cirkels6gen med sdkerhetskepan

zv.

oppen.
Se till att skyddssystemets returmekanism fungerar
p6 rdtt sdtt.

21.

569bladet m6ste vara tunnare 5n spaltkniven och

22.

s6gtdnderna) vara storre dn spaltknivens tjocklek.
S6ga aldrig med cirkels6gen nrir sdgbladet iir vdnt

23.

Se

urskdrningens bredd, eller s6 m6ste s6gsp6ret (med

upp6t eller 6t sidan.
till att det inte finns frdmmande foremSl s6som
spikar och dylikt i arbetsstycket.
zLt. Spaltkniven skall alltid anvdndas, med undantag
for ndr ett h5l oppnas mitt i det bearbetade
materialet.
25. SSgbladet bor vara fr8n 165 mm till 150 mm.
26. Akta dig for bakslag vid bromsning
Denna cirkelsAg har en elektrisk broms som kopplas
in ndr startomkopplaren slSpps fri. H6ll ett stadigt
tag i sSgen vid bromsning p6 grund av att s6gen
kan sl6 bak6t ndr bromsen tar.
27. Undvik att s6ga i ett tillst6nd ddr bottenplattan har
lyft frAn arbetsstycket.
Om.s6gbladet fastnar eller k6rvar eller om
s6gningen av ndgon annan anledning miste
avbrytas, s6 sldpp avtryckaren och h6ll cirkels6gen
still i arbetsstycket tills sdgbladet stannat helt.
Forsok aldrig att avlSgsna s6gen fr6n arbetsstycket
eller dra tillbaka den medan s6gbladet roterar,

Svenska
eftersom det kan orsaka bakslag. Undersok vid
behov orsaken till det problem som uppst6tt och
vidta ldmpliga 6tgdrder for att undvika att det
26.

29.

?n

31.

c

upprepas.

o

uppst6r. Storre pJneler har en tendens att ge efte"r
for sin egen vikt. Se till att stodja panelen

C

Stod stora paneler ordentligt, for att minimera
risken for att sAgbladet klSms fast och bakslag

underifr6n p6 bdda sidor om skdrytan, b6de i
ndrheten av skairytan och i ndrheten av panelens
dndar, enligt Bild 1.
For att ytterligare minimera risken for fastkldmning
eller bakslag bor sAgen vila mot den storre delen
och den mindre bit som ska sigas av, d6 s6gningen
krdver att cirkels6gen vilar mot arbetsstycket.
Var extra forsiktig vid s6gning i vdggar eller andra
blinda omrdden. Det utskjutande sdgbladet kan
stota mot forem6l som orsakar bakslao.
Placera aldrig en hand eller fingral bakom
cirkels6gen (Bild 3). Om bakslag uppst6r kan s6gen
ldtt kastas bak6t och over handen eller fingrarna,
vilket med stor sannolikhet leder till olycksfall.
VARNINGI Det er yttert viktigt att stodja
arbetsstycket och h6lla i cirkelsAgen ordentligt, for
att inte forlora kontrollen over s6gen och fororsaka
olycksfall. Bild 4 illustrerar ett typiskt handstod av

2.

4.
E

o.

11.

10.

HAND!

33.

For att forlSnga livstiden 6r litiumjonbatteriet utrustat
med en skyddsfunktion som stoppar utmatning.
I hdndelse av 1 till 3 som beskrivs nedan, vid anvdndning
av denna produkt, dven om du trycker p6 knappen kan
det hdnda att motorn stannar. Detta dr inget fel utan ett
resultat av skyddsfunktionen.
1. Niir kvarvarande batterikraft tar slut stannar
motorn.
I detta fall ladda omedelbart upp det.
2. Om verktyget dr overbelastat kan motorn stanna.
Om s6 h6nder sldpp knappen p6 verktyget och ta
6tgdrda orsaken till overbelastningen. Ddrefter kan
du fortsdtta igen.
3. Om batteriet overhettas under for hog belastning
kan batteriet ta slut.
Om detta hdnder, sluta anvdnda batteriet och l6t
det svalna. Du kan anvdnda det ioen ndr det
sval nat.

Vidare, var god beakta foljande varningar
foreskrifter.

och

VARINING

n

g.

Anvdnd inte batteriet med polerna omvdnda.
Anslut inte direkt till ett elektriskt uttag eller uttaget
for cigarettdndare i en bil.
Anvdnd inte batteri for andra syften dn de som
Om batteriladdningen inte lyckas avslutas trots att
den angivna laddningstiden passerat, stoppa
omedelbart vidare laddning.
hogtrycksbeh6lla re.
H6ll borta frAn eld sA snart l6ckage eller illaluktande
lukt upptdcks.
Anvdnd inte pA plats ddr stark statis;k elektricitet
SKAOAS.

Om batteriet ldcker, luktar illa, blirvarmt, missfdrgat
eller missformerat eller pA n6got sdtt rupplevs som
onormalt vid anvdndning, laddning eller forvaring,

ta

omedelbart bort det fr6n verktyget eller

batteriladdaren och sluta anviinda

olet.

OBSERVERA

1.

bristfdllig.

VARNING FOR LITIUMJONBATTERI

i

Anvdnd inte uppenbarligt skadat batteri eller batteri
som 5r deformerat.

Utsdtt inte batteriet for hoga temperaturer eller
hogt tryck sA som i en mikrov8gsugn, hArtork eller

brdddnde s6gas av p6 korrekt sdtt, medan Bild 6
illustrerar en
ilrustrerar
ett retaKttgt
felaktiqt satt.
felaktigt
sdtt. :Spdnn
Sodnn fast arbetsstycket,
arbetsstvcket.
om
det ar
dr kort
Kort eilgr
litet.
eller rttet.
m oer

och kan leda till allvarliga olycksfall. (Bild 7)
Byt ut kolborstarna sA fort bromsfunktionen blir

spikar etc.).
Gor inte h6l i batteri med skarpa forermAl s5 som

anges.
7.

q

Forsok aldrig anvdnda cirkelsAgen upp och ner i
ett skruvstdd. Detta sdtt att sAga dr ytterst farligt

Forvara inte batteri som inte anvdnds; o6 en olats
ddr de utsetts for spAn och smuts.
Innan forvaring av ett batteri avlaigsna eventuellt
spdn och smuts som har fastnat p6 det och forvara
det inte tillsammans med metallforern6l (skruvar,

p6frestn

?

FORSOK
ORSOK ALDRIG HALLA FAST
FI
KoRTA DELAR FoR

32.

batteriet.

spik, sl6 med hammare, stampa p6 eller kasta
foremAl pA eller utsatt batteriet for fysisk

cirkelsdgen.
Placera den bredare delen av basplattan p6 den
del av arbetstycket som har fast stod, och inte p6
den del som kommer att falla ner ndr s6gningen

dr klar. Som exempel illustrerar Bild 5"hur'en

till att eventuellt spAn och smuts som faller p6
det elektriska verktyget vid arbete inte samlas p6
Se

2.

Om vdtska som ldcker fr6n batteriert kommer i
ogonen gnid inte ogonen och skolj dem vdl med
friskt rent vatten fr6n en kran or:h kontakta
omedelbart medicinsk hjdlp.
Om inget gors kan vdtskan orsaka ogonproblem.
Om vdtskan kommer i kontakt med clin hud eller
dina kldder, tvdtta omedelbart v6l merl rent vatten

3.

s6 som fr6n en kran.
Det finns en chans att det kan orsaka hudirritation.
Om du upptdcker rost, d6lig lukt, civerhettning,
missf6rgning, deformering och/r,'ller andra
ovanligheter ndr du anvdnder batteriet for forsta
96ngen anvdnd det inte utan ldmna tillbaka det
till din 6terforsdljare eller handlare.

VARNING

Om ett elektriskt ledande forem6l vidror polerna p6
litiumjonbatteriet kan en kortslutning uppst6 vilket kan
leda till brand. Observera foljande vid forvaring av batteriet.

C
C

Placera inte elektriskt ledande slkdr, spikar,
stAlvajrar.,. kopparvajrar eller andra vairar i

rorvanngsladan,

i det elektriska
verktyget eller fcirvara det sdkert genom att trvck
in det i batteriskyddet till dess att v-entilationshAien
doljs f<ir att frirebygga kortslutning. (Enligt
Bild 8)
Antingen installera batteriet

For att forebygga ldckage frdn batteri, vdrmeutveckling,

rok, explosion och eldsv6da, var god beakta foljande

forsikti g hets6tgdrder.

1.
O

Se till att sp6n och smuts inte samlas pA batteriet.
Vid arbete se till att spAn och smuts inte faller

pA batteriet.

10
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TEKNISKA DATA
Verkyg
Modell

C18DSL

Tomg6ngsvarvtal
Kapacitet

Skiirdjup

3400 min-l
57 mm
40 mm
BSL1830: Li-ion, 18 V (3,0 Ah 10 celler)
12 V, 5W
3,2 kg

90'
450

Uppladdn i rrrgsbart batteri
Glodlampa

vikt
Laddningsaggregat
Modell

UClSYRSL

V 1g V
0,6 kg

14,4

Ladd ningsspdn ni ng

vikt

STANDARD TILLBEHOR

C18DSL
(2LSCK)

O Sdgblad (monterad
6
fS

pA verktyget) ........

Hrrlsnrrnkcl

I

1

Anslao

1

@ Laddningsaggregat (UC1 SYRSL)

Batferi {BSl 1830)
fn) Ratteriskrrdd

..1

t
1

0)

Vdska

1

6
Gt

Hvlsnvckel
Anslao

1

C18DSL
(NN)

Rett

11

till iindringar av standard tillbehor

forbeh6lles.

Svenska
EXTRA TILLBEHOR (sdljes separat)

ANVANDNINGSOMRADE

1. Batteri

S6gning av olika sorters trd.

(BSL1B30)

HUR DU DEMONTERAR/IVIONTERAIT
BATTERIET

1.

Demontering av batteriet
Fatta ordentligt tag i handtaget och try,:k p6 batteril6sen for att demontera batteriet (se Elild 8 och 9).

VARNING

2.

Se till att batteriet inte kortsluts.
2. Montering av batteriet
Sett i batteriet sd att batteripolerna vdnds At rdtt

h6ll (se Bild

S6gblad

Anvdndning ..... 569ning av olika sorters tre

Yttre diam.

H6ldiam.

Tander

165 mm
165 mm

16 mm
20 mm
30 mm

24

165 mm

3.

BATTERILADDNING
Fore anvdndning av den batteridrivna vinkelslipen bor
batterierna laddas p6 foljande sdtt.
1. Anslut laddarens ndtkabel till ett ndtuttag.
Signallampan p6 laddaren blinkar irott (med
ensekunds intervaller) efter ndtkabelnrs anslutning.
2. Sdtt i batteriet i laddaren.
SAtt i batteriet ordentligt i laddaren sii att strecket

24

z4

Mellanliigg(A)

....for 16 mm (SAgblades inre diameter)
....for 20 mm (569blades inre diameter)
....for 30 mm (SSgblades inre diameter)

4.

3.

Siigsp6nssamlarsats
SAgspAnsuppsamlaren samlar upp sSgsp6n ndr en
dammsugare dr ansluten till det elektriska verktyget.
(Hur du ansluter sdgsp6nsuppsamlaren)
Skruva loss M4-skruven som h6ller skyddet med en
krysskruvmejsel och avlSgsna skyddet (Bild 27).
Fdst s6gsp6nsuppsamlaren p6 det elektriska
verktyget med M4-skruven (Bild 28).
Anslut dammsugaren till sSgsp6nsuppsam laren.
RAtt till dndringar av extra tillbehor forbeh6lles.

Indikeringslampan

Fore

lyser eller blinkar

laddning

I

Under p6g6en- Lyser
de laddning

lyser gront,

(2)

de

i

(1) Hur signallampan lyser/blinkar till

Hur signallampan lyser/blinkar till fore laddningsstart, under pdgSende laddning och t;fter slutford
laddning visas i nedanstAende Tabell 1.

L

I

I

ih6llande

I

I

0,5

I

Flimrar Lyser 0,1 sekund. Lyser inte
sekund. (sl6ckt 0,1 sekund)

0,1

Fel

i

batteriet eller laddaren

TIITIITTTITII

Overhettad
beredskapslSge

Ang6ende

Laddningen setts igAng efter batteriets isdttning
laddaren. Signallampan lyser i rott. 56 fort batteriet
har laddats upp helt blinkar signallermpan i rott
(med ensekunds intervaller). (Se Tabrell 1)

sekund. (sldckt 0,5 sekund)

ladda
Indikeringslampan

11.

Laddning

Blinkar Lyser 0,5 sekund. Lyser inte

fullbordad

G6r inte att

blir synligt, se Bild 10,

Tabell 1
Signallampans indikationer
Blinkar Lyser 0,5 sekund. Lyser inte 0,5
sekund. (slSckt 0,5 sekund)

rott.

Laddningen

9).

Lyser

Lyser ih6llande

laddningsbara batteriernas

temperaturer
Temperaturerna for laddningsbara batterier visas i
Tabeff 2, och batterier som blivit varma skall svalna

innan de laddas igen.

Batteriet overhettat,
Kan inte ladda (laddning kommer att borja
ndr batteriet svalnat),

Tabell

2

Laddning av batterier som bliv'it for varma

Laddningsbara batterier

Temperaturer vid
vilka batterierna
kan labbas

BSLl 830

0"c

- 40'c

12

svenska__l
(3) Betrdffande laddningstiden
Laddninl3stiden kommer att vara enligt vad som
visas i Tabell 3, i forh6llande till laddare och batteri.

VARNING

Se alltid till att timrets kvarvarande del efter
sdgningen 6r ordentligt fastsatt och h6lls kvar p6
arbetsbdnken.

Tabell 3 Laddningstid (Vid 20"C)
Laddare
Batteri

UClSYRSL

BSL183O

Ca. 45

min.

ANMARKNING:

4.
5.

SAGENS JUSTERING FORE DESS
ANVANDNING
OBSERVERA!

Ta alltid ut batteriet fore
1. Justering av skdrdjup

HSll handtaget med ena handen samtidigt som du

Laddningstiden kan variera enligt
omgivningstemperaturen och ndtspdnningen.
Dra ut larddarens ntitkabet ur ndtuttaget.
Fatta ett stadigttag i laddaren och dra ut batteriet ur

laddarenr.
ANMARKNINJG:

Efter anrriindning skall du forst ta ut batterierna ur
laddarenr och sedan forvara dem p6 ltimpligt sdtt.

lossar vingbulten enligt Bild

ur helt.
Vid forsta tendensen till att uteffekten hos det
batteridrivna verktyget blivit l5gre, m6ste arbetet
avbrytas och batteriet laddas upp. Vid fortsatt drift,
sA att hratteriet laddas ur och inte 16ngre leder
elektrisk spdnning, kan batteriet skadas och dess

livslSngcl bli kortare,
(2) Ladda inte upp varma batterier.

Ett laddningsbart batteri dr varmt efter att det
anvdnts. Om ett sddant batteri laddas upp genast
efter batteriets bruk, forsbmras de kemiska iimnena
i batteriet varvid batteriets livsldngd forkortas. L6t
batteriet forst svalna. Ladda upp det forst efter att
det svalnat.

VARNING

O
O

O

Ntir batteriladdaren anvdnts kontinuerligt blir den
varm och kan ddrmed vara orsaken till felen. LAt
den vila 15 minuter mellan laddningarna
Om batteriet laddas ndr det iir varmt, p6 grund av
batteriets frekventa anvdndning eller p.g.a. solljus,
lyser pilotlampan gron.
Batteriet Iaddas inte. L6t i sAdana fall batteriet svalna
fore ladrining.
Om signallampan flimrar i rott (med 0,2-sekunders
intervaller) mAste batteriets isdttningsoppning
kontrolleras for frdmmande dmnen, som meste tagas
bort. Ndr det inte finns n6gra friimmande tjmnen
i isdttningsoppningen 5r det troliga felet fel i batteriet
eller i laddaren. For s6vSl batteriet som laddaren

till

Hitachis representant for kontroll.

FORE AN\/ANDNING
Arbetsstart och kontroll av arbetsmiljri
Kontrollerra arbetsmiljons lSmplighet genom att folja
de nedanst6ende forsiktighets6tgdrderna.
2. Se till att du har en passande arbetsbdnk av trd
(Bild 12)
Ldgg tirrrret p6 arbetsbdnken for s6gning beroende
p6 att blirdet s6gar igenom timret. Om du anvdnder
en fyrkanrtig kubb som arbetsbiink, skall du se till
att underlaget under kubben dr jdmnt s6 att den
ster stadigt.
En ostabil arbetsbdnk kan vara orsak till olvcksfall.

2. Justering av lutningsvinkel

Lossa vingbulten p6 den snedstaillda skalan enligt
Bild 14 och s6gbladet kan sedan stSllas till maximalt

50' vinkel i forh6llande till bottenplattan. Dra 6t
bulten ordentligt efter justeringen.

ANMARKN!NG

Graderingen pA den snedstdllda skalan

pe

bottenplattan utgor endast en grov vdgledning. For

snedstdlld s6gning bor onskad vinkel mellan

3.

basplattan och sdgbladet stiillas in med hjdlp av en
gradskiva e.dyl.
Justering av anslag (styrning) (Bild 16)
SkdrlSget kan justeras genom att anslaget flyttas till
hoger eller vdnster efter att vingbulten lossats.
Anslaget kan monteras antingen p6 verktygets
vdnstra eller hogra sida.

ANVANDNING

1. Anvdndning av strtimbrytare (Bild 17)

(avtryckare och lysknapp)
(1) Cirkels6gen dr utrustad med ett strombrytarl6s for
sdker anvdndning. Strombrytarl6set finns vid sidan

om handtaget.
om avtryckaren trycks in i ett ldge d5r
strombrytarl6set skjuts ipilens riktning kan
huvudstrombrytaren sl6s till (liiget ON).
Strombrytarl6set fungerar iiven som lysknapp.
Lampan tdnds genom att stSlla strombrytaren
(lysknappen) i ett visst ldge.
(2) Efter att strombrytaren slagits till (ldget ON) fortsdtter
cirkels6gen att gA och lampan att lysa sd ldnge
avtryckaren h6lls intryckt.
(3) Efter att avtryckaren sldppts kan strombrytaren sl6s

ifr6n (ldget OFF). Strombrytarl6set 6terg6r d6 till
ursprungligt ldge samtidigt som lampan slScks.

OBSERVERA

O H6ll inte fast och fdst inte strombrytarlSset. H6ll

dessutom fingrarna borta fr6n avtryckaren, ndr

1.

t5

13.

Skiirdjupet justeras genom att bottenplattan flyttas
till onskat ldge. Anvdnd vingbulten for att pA detta
sdtt justera skdrdjupet och dra sedan 6t vingbulten
ordentligt.

Hur batteriets brukstid frirldngs
(1) Ladda upp batteriet innan det laddats

justering.

cirkels6gen bdrs omkring. I annat fall finns det risk
for att strombrytaren sl6s till (l2iget ON) av misstag,

C

vilket kan leda till olycksfall.
Anvtind lampan endast under p6g6ende sdgning.
Om lampan lyser i andra lSgen finns det risk for
att strombrytaren sl6s till (ltiget ON) av misstag,
vilket kan leda till olvcksfall.

l_su"nrr,u
o

Om cirkels6gen ldmnas liggande i ett visst ldge med

batteriet isatt finns det risk for att strombrytarlAset
kommer i kontakt med golvet och/eller vdggen, s6

att lampan tends och fortsdtter lysa. Se till att
undvika detta, eftersom det inte tar mer 5n ca 3
timmar for ett fulladdat batteri att laddas ur vid
2.

oavbruten belysning med lampan.
Om indikeringen ftir kvarvarande batteri
Ndr knappen for kvarvarande batteri trycks in
kommer indikeringslamporna att lysa upp och
indikera hur mycket som finns kvar. (Bild 18)
Ndr knappen for kvarvarande batteri slSpps kommer
indikeringslamporna att slockna. Tabell 4 visar
statusen p6 indikeringen och hur mycket energi
som finns kvar i batteriet.

Det finns tillr6ckligt med energi kvar

mj

batteriet.

t!,|

ft

ol
dl
ol
ql

i

Hdlften av batteriets energi 5r

forbrukad.
Batteriet eir ndstan helt urladdat.
Ladda batteriet sA snart som mojligt.

Eftersom indikeringen for kvarvarande energi kan
skilja sig beroende pA omgivningstemperaturen och

batterikarakteristiken bor detta enbart ses som en
referens.
OBS

C

O

p6gdende sAgning kan resultera i orimlig pdfrestning

av motorn. Forsok alltid att sAga rakt och forsiktigt.
C Om cirkelsAgen anvdnds oavbrutet under 16ng tid,
genom att byta ut det ena batteriet efter det andra
mot ett reservbatteri, kan motorn ldtt overhettas. Se
till att l6ta sdgen vila ett tag, om dess ytterholje
blivit varmt.
o Undvik att s6ga i ett tillst6nd d6r bottenplattan er
upplyft fr6n arbetsstycket, eftersom det annars finns

risk for att motorn l6ser sio.

MONTERING OCH DEMONTERING I\V
SAGBLAD
VARNING
Se till att strommen dr avslagen (att strombrytaren
st6r i ldget OFF) och ta ut batteriet, for att undvika

Tabell4
Lampstatus Kvarvarande energi

ol

o Vridning av eller vAldsamt tryck pA s;6gen under

Utsdtt inte indikeringspanelen for hArda stotar och
skada det ej.
Det kan leda till oroblem.
For att spara batteri kommer indikeringslamporna
bara att lysa medan knappen h6lls intryckt.

olycksfa ll.

1. Demontering av sigblad
(1) Stell in skdrvolymen i maximildget och

ddrefter loss sexkantbulten och brickan (B) med
hylsnyckeln.

(3) Lyft bort s6gbladet medan du h6ller i skyddsk6pans
nedre spak s6 att den nedre skyddsk6pan dr helt
och h6llet indragen i sjdlva sAgk6pan (Bild 21).
2. Montering av s6gblad
OBSERVERA

Om den v6nstra bulten skruvas 6t av n6got annat
verktyg dn den medfoljande hylsnyckerln finns det
risk for att den dras 6t for h6rt eller ftrr lost, vilket
kan resultera i olycksfall.
(1) Rengor noggrant bort varje s6gsp6n som samlats
p6 s6gspindeln, bulten och mellanldggen.

(2)

3. SAgning
OBSERVERA

Bekrdfta att sSgbladet rir ordentligt fastspdnt.
Kontrollera att vingmuttern for justering av
slitsdjupet och vingbulten for justering av
lutningsvinkeln 6r sdkert atdragna.
(1) Stell bottenplattan p6 arbetsstycket och anpassa

VARNING

Som visas

i Bild 22

VARNING

Kontrollera efter sAgbladets montering att l6sspaken
har dragits 6t ordentligt.

BYTE AV GLODLAMPA

O

OBSERVERA!

C

roterar med dess fulla rotationshastighet.

du hor ett ovanligt ljud under sAgningen, skall du

genast fristSlla startomkopplaren.
Ta ut batteriet ur cirkels6gen efter avslutat arbete.

(A)

(3) Riktningen av pilen p6 sAgbladet skall overrensstijmma
med riktningen av den pil som finns prA s6gkApan,
s6 att sAgbladet roterar i rdtt riktning.
(4) Dra for hand 6t den vdnstra bulten sorn h6ller fast
sAgbladet s6 h6rt det g6r. Tryck sedan in l6sspaken,
l6s spindeln och dra ddrefter At den viinstra bulten
ordentligt.

O Innan du borjar s6ga, skall du se till att s6gbladet
Om s6gbladet stannar under pdg6ende sdgning eller

skall mellanl6ggets

utskjutande mellandel, vars diameter dr lika l6ng
som sAgladets inre diameter, och den konkava sidan
av mellanlSgget (B) fdstas p6 s6gblaclets sidor.
* Det finns tv6 typer av mellanldgg (A,), ett for ett
sdgblad med en h6ldiameter pA 16 mm och ett
for ett med en hAldiameter pA 30 rnm. (En typ
av mellanldgg levereras med sdgen.)
Kontakta affdren ddr s6gen koptes, n6r
hAldiametern pA s6gbladet inte stdmmer overens
med det pA mellanldss (A).

C
C

sdgbladet och mdrklinjen till mdrket p6 bottenplattans
framkant (Bild 15).
Anvdnd den storre inskdrningen som styrning ner
bottenplattan inte 6r vinklad (Bild 15, Bitd 19 (A)).
Anvdnd den lilla framskalan som styrning ndr
bottenplattan st6r i 45 graders vinkel (Bild 1b, Bild
1e (B)).
(2) Kontrollera att strombrytaren dr i ldget ON innan
du borjar s6ga. Ndr du trycker pA startomkopplaren,
stells strombrytaren i liiget ON och n dr du 6terstdller
startomkopplaren, stdlls strombrytaren i ldget OFF
(strommen sl6s av).
HAll sdgen rak och s6ga med jdmn hastighet for
bdsta mojliga resultat.

placera

cirkels6gen upp och ned enligt Bild il0.
(2) Tryck in lAsspaken for att l6sa spindeln och skruva

C

C

till att batteriet tas ut ur cirkels6gen, innan
glodlampan byts ut.
Glodlampan dr mycket het strax efter att den
slocknat. Se till att glodlampan svalnat ordentligt,
innan den byts ut, for att undvika brAnnskada.
Se noga

14

svenska__l
O Var noga med att byta ut glodlampan mot en ny
glodlampa med overensstrimmande form p6 sockeln
och korrekt mdrkdata (12V,5 W). Se till att den nya
glodlampan siitt i ordentligt och p6 korrekt sdtt, for
att den inte ska lossna och/eller orsaka overhettning.

7. Fcirvaring

8.

1. Demontrlring av glcidlampa

(1) Ta bort den konvexa delen p5 lampkdpan fr6n den
konkava delen pi handtagskApan och dra sedan ut

lampk6pan

i

pilens riktning enligt Bild

23.

(2) Tryck p6 lampfattningens baksida och ta tillsammans

bort b6de lampfattningen och glodlampan fr6n

handtagrskdpan (Bild 24),

(3) Ta loss glodlampan fr6n lampfattningen (Bild 25);

2.

Montering av glcidlampa

Sdtt i en ny glodlampa genom att utfora dtgdrderna
for demontering i omvdnd ordning,
ANMARKNINGAR
C Fdst glorjlampan

C

i lampfattningen genom att skjuta
in den tills den stoter emot lampfattningen l6tt.
Fdst lampfattningen

i

handtagsk6pan genom att

anpassa lampfattningen till helet i holjet samtidigt
som lampfattningens baksida observeras enligt Bild
25. Skjut in lampfattningen tills den stoter emot
handtagr;k6pan ldtt.

UNDERHALL OCH OVENSYru
Ta alltid ut batteriet fore inspektion eller underh6ll.

1. Kontroll av sAgblad

Byt ut eller slipa s6gbladet s6 snart det dr slott eller

slitet, eitersom anvdndning av ett slott s6gblad
srinker arbetseffektiviteten och kan ocks6 resultera
motorns funktionsavbrott.

Anvdndning av ett slott s6gbad leder till okad reaktiv
kraft vid sdgning. Undvik ddrfor att anveinda ett slott
sAgblad.

Kontroll av monteringsskruvar
Se till att varje monteringsskruv

dr

ordentligt

6tdragen. Kontrollera skruvarna med jdmna
mellanrum. Slarv kan resultera

3.

i

olycksfall.

Motorns underh6ll

Motorn dr elverktygets viktigaste del.
Utsdtt inte den for olja eller vdta sA att den skadas.
4.

Kontroll av prestanda och underh6ll av skyddskdpa
H6ll skyddsk6pan i gott skick sA att problemfri
anvdndning alltid sdkerstdlls. Se till att reparation

utfors omg6ende

i

hdndelse av tekniskt fel.

5. Justering av bottenplattans och sigbladeta
vinkelriithet

Vinkeln rnellan bottenplattan och sAgbladet har stdllts
in p6 90'. Om vinkelrdtheten 96r ur ldge breoende
p6 en eller annan orsak, kan den justeras p6 foljande
sdtt:
(1) Viind upp bottenplattan (Bild 26) och lossa vingbulten.
\21 Sdtt en l'inkelhake mot bottenplattan och s6gbladet,
Anvdnd en skruvmejsel for att vrida pi sttillskruven
med sp6r, s6 att du kan flytta pA bottenplattan tills
vinkeln blir den riitta.

6. Borttorkning av s6gdamm

SSgdamm kan torkas bort fr6n plastholjet med hjtilp

av en ren trasa fuktad i tv6lvatten.
Anvdnd inte blekningsmedel, klor, bensin eller
thinner, eftersom det kan skada plasten.
lc

Servicelista

A:
B:
C:

Det. nr
Kodnr
Brukat nr

D: Anm.
OBSERVERA

Reparationer, modifieringar och inspektioner av
Hitachis elverktyg fir endast utforas av en av Hitachi
a u ktoriserad serviceverkstad.
Vi rekommenderar att denna servicelista leimnas in
tillsammans med verktygetsom referens, d5 verktyget
liimnas in for reparation eller annat underh6lltill en av
H itach i au ktoriserad serviceverkstad.
Vid anvdndning och underh6ll av elverktyg miste de
sdkerhetsbesteimmelser och standarder som qiiller i
respektive land iakttas.
Hitachis elverktyg forbdttras och modifieras stendigt
for att inkludera de senaste tekniska framstegen.
Pi grund av detta kan det htinda att vissa ting (sisom
t.ex. kodnummer och/eller utforande) Sndras utan
foregAende meddelande.
ANMARKNING

OBSERVER/\

2.

serviceverkstad.

MODIFIERINGAR

OBSERVER/\

i

9.

Forvara cirkels6gen pA en plats dAr temperaturen
understiger 40"C och utom rdckh6ll for barn,
Service och reparation
Alla elverktyg av hog kvalitet krdver forr eller senare
service eller utbyte av delar till foljd av slitage fr6n
normal anvtindning. For att garantera att endast
iikta utbytesdelar anvdnds m6ste all service och
reparation utforas av en av Hitachi auktoriserad

Beroende p5 HITACHIs kontinuerliga forsknings-och
utvecklingsarbete, forbeh6ller HITACHI rdtten till
iindringar av tekniska data utan foreg6enda meddelande.
Information angiende buller och vibrationer
Uppmdtta viirden har bestdmts enligt EN60745 och
faststdllts i enlighet med ISO 4871.
A-vtigd ljudeffektniv6: 103 dB (A)
A-v6gd ljudtrycksnivA: 92 dB (A)
Osiikerhet KpA: 3 dB (A)
Anveind horselskydd.

Vibration totalvijrden (triax vektorsumma) har besteimts
enligt EN60745.
Vid s6gning av sp6nskiva:
Vibrationsavgivning vdrde €lh = 2,0 mlsz
Osiikerhet K = 1.5 m/s'z

l_s*,"nrr,"
Det angivna totalvdrdet for vibrationer har mdtts enligt en
standardtestmetod och kan anvdndas vid jdmforelse av
verktyg.
Det kan ocks6 anveindas vid prelimindruppskattning av
exponering.
VARI\ING
O Vibrationsavgivning under verkligt anviindande av
elverktyget kan skilja sig frSn det angivna totalvardet
beroende pA det saitt som verktyget dr anvdnt p6.
O ldentifiera sdkerhetsdtgdrder som kan utforas for att
skydda operatoren som baseras pd en uppskattning
av utsettning i verkligheten (tar med i berdkningen
alla delar av anvdndandet sA som niir verktyget 5r
avstiingt och nrir det kors pA tomg6ng utover ut
d5 startomkopplaren anvdnds),

lo

