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(Översättning av ursprungliga instruktioner)

ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR
FÖR ELEKTRISKA VERKTYG

c)

VARNING
Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna
nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga
skador.
Spara alla varningar och instruktioner för framtida
referens.

d)

Uttrycket ”elektriskt verktyg” i varningarna hänvisar till ditt
eldrivna (med sladd) eller batteridrivna (sladdlöst) elektriska
verktyg.
1) Säkerhet på arbetsplats
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Röriga eller mörka arbetsplatser inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
omgivningar, som t ex i närvaro av antändliga
vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg bildar gnistor som kan antända
dammet eller ångorna.
c) Håll barn och kringstående på avstånd när du
arbetar med ett elektriskt verktyg.
Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen.

e)

f)

g)

2) Elektrisk säkerhet
a) Det elektriska verktygets stickpropp måste
matcha uttaget.
Modifiera aldrig stickproppen.
Använd inte adapterstickproppar till jordade
elektriska verktyg.
Omodifierade stickproppar och matchande uttag
minskar risken för elstötar.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t
ex rör, värmeelement, spisar och kylskåp.
Det finns ökad risk för elstötar om din kropp är
jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller väta.
Om vatten kommer in i ett elektriskt verktyg ökar
risken för elstötar.
d) Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden
för att bära, dra eller dra ur sladden till det
elektriska verktyget.
Håll sladden borta från värme, olja, skarpa
kanter eller rörliga delar.
Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för
elstötar.
e) Använd en förlängningssladd som är lämplig för
utomhusbruk när du arbetar med det elektriska
verktyget utomhus.
Användning av en sladd som är lämplig för
utomhusbruk minskar risken för elstötar.
f) Om du inte kan undvika att använde ett elektriskt
verktyg på en fuktig plats, använd ett uttag med
jordfelsbrytare.
Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för
elektrisk stöt.
3) Personlig säkerhet
a) Var vaksam, se upp med vad du gör och använd
sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt
verktyg.
Använd inte elektriska verktyg när du är trött,
drog- eller alkoholpåverkad eller har tagit
mediciner.
Ett ögonblicks ouppmärksamhet under arbetet kan
resultera i allvarliga personskador.
b) Använd personskyddsutrustning. Använd alltid
skyddsglasögon.
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Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask,
glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för
tillämpliga förhållanden minskar personskadorna.
Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren
står i läge av innan du ansluter det elektriska
verktyget till strömkällan och/eller batteriet, tar
upp eller bär verktyget.
Att bära det elektriska verktyget med fingret på
omkopplaren eller kraftansluta det elektriska
verktyget då omkopplaren är på inbjuder till olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skruvnyckel innan du startar det elektriska
verktyget.
En skruvnyckel eller nyckel som lämnats kvar på
en roterande del av det elektriska verktyget kan
resultera i personskador.
Sträck dig inte för långt. Stå alltid stadigt på
fötterna och håll balansen.
På så sätt får du bättre kontroll över det elektriska
verktyget i oväntade situationer.
Klä dig korrekt. Ha inte på dig vida, lösa
kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och
handskarna borta från rörliga delar.
Vida kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de
rörliga delarna.
Om tillbehör för anslutning av dammuppsugningsoch damminsamlingsanordningar ingår, se då
till att dessa anordningar ansluts och används
på korrekt sätt.
Användning av damminsamling kan minska
dammrelaterade faror.

4) Användning och skötsel av elektriska verktyg
a) Tvinga inte det elektriska verktyget. Använd
korrekt verktyg för det du ska göra.
Korrekt verktyg gör arbetet bättre och säkrare med
den hastighet som det är avsett för.
b) Använd inte det elektriska verktyget om
omkopplaren inte kan vridas Från eller Till.
Elektriska verktyg som inte kan kontrolleras med
omkopplaren är farliga och måste repareras.
c) Dra ut sladden ur uttaget och/eller batteriet
från det elektriska verktyget innan du gör
justeringar, byter tillbehör eller magasinerar det
elektriska verktyget.
Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att det elektriska verktyget startar
oavsiktligt.
d) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn och låt inte personer
som är obekanta med verktyget eller dessa
instruktioner använda verktyget.
Elektriska verktyg är farliga i händerna på otränade
användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera med
avseende på felaktig inriktning eller om rörliga
delar kärvar, om delar har spruckit samt alla
andra tillstånd som kan påverka verktygets drift.
Om verktyget är skadat se till att det repareras
innan du använder det.
Många olyckor förorsakas av dåligt underhållna
verktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena.
Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa
skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera.
g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör
och hårdmetallskär etc. i enlighet med
dessa instruktioner, samtidigt som du tar
arbetsförhållanden och det arbete som ska
utföras med i beräkningen.
Att använda det elektriska verktyget för andra
ändamål än det är avsett för kan resultera i farliga
situationer.
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5) Användning och vård av batteriverktyg
a) Ladda endast med laddare som angetts av
tillverkaren.
En laddare som passar för en typ av batteri kan orsaka
brandfara om den använd med ett annat batteri.
b) Använd verktyg endast med specifikt avsedda
batteri.
Användning av annat batteri kan orsaka risk för
skada eller brand.
c) När batteriet inte används förvara det frånskilt
från andra metallföremål så som gem, mynt,
nycklar, spikar, skruvar eller andra metallföremål
som kan orsaka anslutning från en pol till en
annan.
Kortslutning av batteripolerna kan orsaka
brännskada eller brand.
d) Vid oriktigt handhavande kan vätska komma
ut från batteriet; undvik kontakt. Om kontakt
av misstag sker, spola med vatten. Om vätska
kommer i ögonen sök medicinsk hjälp.
Vätska som läcker från batteriet kan orsaka irritation
eller brännskador.

8. Använd öronskydd för att skydda din hörsel under
arbetet.
9. Fatta inte tag i borrskäret under arbetets gång eller
omedelbart efter slufört arbete så att du bränner dig, iom,
att borskäret blir mycket hett.
10. Fatta alltid tag i såväl handtaget som stödhandtaget,
när du arbetar med hammarborren, så att inte den
motståndskraft som alstras blir anledning till olycksfall.
11. Ta loss batteriet från sågen eller ställ omkopplaren i låst
eller frånslaget läge, innan justering, byte av tillbehör
eller förvaring av sågen påbörjas.
12. Montering och demontering av sågbladet
○ Du måste vara helt säker på att omkopplaren är avstängd
och att batteriet har tagits ut för att förhindra olyckor.
○ Dra två eller tre gånger för hand i ryggen på sågbladet för
att kontrollera att det sitter fast ordentligt. Om det klickar
till och spaken flyttar sig en aning när du drar i sågbladet,
så betyder det att bladet är korrekt monterat (Bild 3).
○ Se till att hålla i ryggen på sågbladet för att dra i det. Om
någon annan del av sågbladet hålls kan det lätt resultera
i en olycka.
○ Om det avbrutna sågbladet är gömt inuti den lilla skåran
i tryckkolven: haka tag i sågbladet med hjälp av spetsen
på ett annat sågblad för att ta ut det avbrutna sågbladet
(Bild 4).
○ Använd tryckluft eller en borste till att avlägsna sågspån,
jord, sand, fukt o.s.v. efter att sticksågen använts, så att
sågbladets monteringsmekanism kan arbeta smidigt.
○ Se till att smörjning runt sågbladshållaren utförs med
jämna mellanrum enligt Bild 5. Använd skärvätska eller
liknande med smörjande egenskaper.
○ Kontinuerligt bruk av verktyget utan rengöring och
smörjning av området för montering av sågbladet
kan resultera i glapphet i spakrörelsen på grund av
sågdamm och sågspån som ansamlas. Om det skulle
vara fallet, dra då gummikåpan som sitter på spaken
i den riktningen som pilen visar i Bild 5 och ta bort
gummikåpan från spaken. Använd därefter tryckluft eller
dylikt för att rengöra insidan av sågbladshållaren och
applicera sedan lämpligt mängd smörjmedel.
Gummikåpan sätts tillbaka genom att viss kraft brukas
när den trycks fast på spaken. Försäkra dig samtidigt om
att det inte finns något avstånd mellan sågbladshållaren
och gummikåpan, och kontrollera dessutom att området
där sågbladet är monterat fungerar utan problem.
○ Använd inga sågblad med ett utslitet sågbladshål. I annat
fall kan sågbladet lossna och orsaka personskador.
13. När fotplattan ställs in, var noga med att strömbrytaren
är avslagen och batteriet är borttaget för att undvika
olyckor.
14. Kontrollera att batteriets isättning i verktyget har skett
på korrekt sätt. Slarvig istättning kan medföra risk för
olycksfall beroende på att batteriet faller ut ur verktyget.
15. Bär inte sticksågen med fingrarna på avtryckaren,
eftersom det kan resultera i en oförutsedd olycka till följd
av plötslig motorstart.
16. Var noga med att inte låta sågspån, jord, fukt o.s.v. tränga
in i maskinen genom tryckkolvsdelen under pågående
sågning. Rengör alltid sticksågen före användning, om
sågspån eller annat ansamlats i tryckkolvsdelen.
17. Den främre skyddskåpan får inte tas bort eftersom det
kan orsaka en olycka.
Håll alltid maskinen genom att greppa tag i överdelen på
den främre skyddskåpan.
18. Tryck fotplattan stadigt mot arbetsstycket under
användning.
19. Välj ett sågblad av så passande längd som möjligt.
Idealet är att den del av sågbladet som sticker ut från
sågfoten, medan sågbladet vid sågning befinner sig
längst in i maskinen, är längre än tjockleken på det
arbetsstycke som ska sågas .

6) Service
a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service
på ditt elektriska verktyg och använd bara
identiska reservdelar.
Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid är
säkert och fungerar som det ska.
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD
Håll barn och bräckliga personer på avstånd.
När verktygen inte används ska de förvaras utom
räckhåll för barn och bräckliga personer.

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR
BATTERIDRIVEN STICKSÅG
1. Håll i elverktygets isolerade greppytor när du utför
arbeten under vilka skärtillbehöret riskerar att
komma i kontakt med dolda sladdar.
Om skärtillbehöret kommer i kontakt med en
strömförande sladd kan detta göra frilagda metalldelar
av elverktyget strömförande och ge dig en elstöt.

YTTERLIGARE
SÄKERHETSVARNINGAR
1. Se till att inga främmande föremål hamnar i verktyget
genom batteriöppningen eller uttagen.
2. Ta aldrig isär vare sig det uppladdningsbara batteriet
eller laddningsaggregatet.
3. Se till att det uppladdningsbara batteriet inte kortsluts.
Kortslutning av batteriet kan orsaka en stor elektrisk
ström och överhettning. Det leder till brännskada eller
skada på batteriet.
4. Kasta inte batteriet i öppen eld. Om batteriet blir bränt
kan det explodera.
5. Så snart batteriets efterladdningstid blir för kort för
verktygets praktiska användning, skall du föra eller
skicka batteriet till återförsäljaren. Kasta inte bort det
urladdade batteriet med sopor.
6. Se till att inga föremål eller främmande ämnen
hamnar
i
laddningsaggregatets
ventilationshål.
Isättning av metallföremål eller lättantändliga objekt
i ventilationshålen kommer att resultera i elektriska
överslag och skador på laddningsaggregatet.
7. När borrhammaren används utan uppehåll, kan det
hända att borrhammaren blir överhettad, vilket leder till
skada i motorn och omkopplaren. Den skall då lämnas i
ca., 15 minuter så att den får kylas ned.
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2. Gör inte hål i batteri med skarpa föremål så som spik,
slå med hammare, stampa på eller kasta föremål på eller
utsätt batteriet för fysisk påfrestning.
3. Använd inte uppenbarligt skadat batteri eller batteri som
är deformerat.
4. Använd inte batteriet med polerna omvända.
5. Anslut inte direkt till ett elektriskt uttag eller uttaget för
cigarettändare i en bil.
6. Använd inte batteri för andra syften än de som anges.
7. Om batteriladdningen inte lyckas avslutas trots att den
angivna laddningstiden passerat, stoppa omedelbart
vidare laddning.
8. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller
högt tryck så som i en mikrovågsugn, hårtork eller
högtrycksbehållare.
9. Håll borta från eld så snart läckage eller illaluktande lukt
upptäcks.
10. Använd inte på plats där stark statisk elektricitet skapas.
11. Om batteriet läcker, luktar illa, blir varmt, missfärgat eller
missformerat eller på något sätt upplevs som onormalt
vid användning, laddning eller förvaring, ta omedelbart
bort det från verktyget eller batteriladdaren och sluta
använda det.
FÖRSIKTIGT
1. Om vätska som läcker från batteriet kommer i ögonen
gnid inte ögonen och skölj dem väl med friskt rent vatten
från en kran och kontakta omedelbart medicinsk hjälp.
Om inget görs kan vätskan orsaka ögonproblem.
2. Om vätskan kommer i kontakt med din hud eller dina
kläder, tvätta omedelbart väl med rent vatten så som från
en kran.
Det finns en chans att det kan orsaka hudirritation.
3. Om du upptäcker rost, dålig lukt, överhettning,
missfärgning, deformering och/eller andra ovanligheter
när du använder batteriet för första gången använd det inte
utan lämna tillbaka det till din återförsäljare eller handlare.

Vid sågning av ett kraftigt rör, ett stort träblock
o.s.v.,
vars
tjocklek
överstiger
sågbladets
räckvidd, kan det hända att bladet kommer i
kontakt med arbetsstyckets innervägg och skadas
(Bild 8).
20. Utsätt aldrig sågbladet för orimlig påfrestning vid
sågning, eftersom sågbladet då lätt kan gå av.
21. Beroende på kombinationen av det material som ska
sågas och det sågblad som används kan det ibland
hända att motorn låser sig. Slå genast av motorn om den
har låst sig.
22. Spänn fast ett arbetsstycke ordentligt före sågning
(Bild 9).
23. Använd lämplig maskinolja (t.ex. turbinolja) vid sågning i
metall. Fetta in arbetsstycket, om inte flytande maskinolja
används.
Sågbladets livslängd förkortas markant, om inte
maskinolja används.
24. Arbeta långsamt vid sågning med snäva cirkelformade
rörelser. För snabba rörelser kan leda till att sågbladet
går av.
25 Undvik instickssågning i metall, eftersom det lätt kan
leda till att sågbladet skadas.
26 Tryck aldrig in avtryckaren med spetsen på sågbladet
pressat mot arbetsstycket, eftersom det lätt kan leda
till att sågbladet skadas samtidigt som det stöter emot
arbetsstycket.
27 Var mycket noga med att hålla i sticksågen ordentligt
och att såga långsamt. Sågbladet kan lätt skadas, om
det vid sågning utsätts för orimlig påfrestning.
28. Användning av batteri under kalla förhållanden (kallare
än 0°C) kan ibland resultera i svagare sågmoment och
nedsatt arbetsförmåga.
Detta är emellertid ett temporärt fenomen, som kommer
att återgå till normalt tillstånd när batteriet blir uppvärmt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR
LITIUMJONBATTERI

VARNING
Om ett främmande elektriskt ledande material kommer i
kontakt med batteriets anslutningar, kan batteriet kortslutas
och förorsaka brand. Vid förvaring av litiumjonbatterier, se till
att följa nedanstående anvisningar.
○ Placera inte ledande föremål som spikar och ledningar i
stål eller koppar i förvaringsfacket.
○ För att undvika kortslutning, montera batteriet i verktyget
eller sätt på batteriskyddet vid förvaring för att dölja
ventilatorn.

För att förlänga livstiden är litiumjonbatteriet utrustat med en
skyddsfunktion som stoppar utmatning.
I händelse av 1 till 3 som beskrivs nedan, vid användning
av denna produkt, även om du trycker på knappen kan det
hända att motorn stannar. Detta är inget fel utan ett resultat
av skyddsfunktionen.
1. När kvarvarande batterikraft tar slut stannar motorn.
I detta fall ladda omedelbart upp det.
2. Om verktyget är överbelastat kan motorn stanna. Om
så händer släpp knappen på verktyget och ta åtgärda
orsaken till överbelastningen. Du kan använda det igen
när det svalnat.
3. Om batteriet överhettas under för hög belastning kan
batteriet ta slut.
Om detta händer, sluta använda batteriet och låt det
svalna. Du kan använda det igen när det svalnat.
Vidare, var god beakta följande varningar och föreskrifter.
VARNING
För att förebygga läckage från batteri, värmeutveckling,
rök, explosion och eldsvåda, var god beakta följande
försiktighetsåtgärder.
1. Se till att damm och smuts inte samlas på batteriet.
○ Vid arbete se till att damm och smuts inte faller på
batteriet.
○ Se till att eventuellt damm och smuts som faller på det
elektriska verktyget vid arbete inte samlas på batteriet.
○ Förvara inte batteri som inte används på en plats där de
utsätts för damm och smuts.
○ Innan förvaring av ett batteri avlägsna eventuellt damm
och smuts som har fastnat på det och förvara det inte
tillsammans med metallföremål (skruvar, spikar etc.).

SYMBOLER
VARNING
Nedan visas de symboler som används för
maskinen. Se till att du förstår vad de betyder innan
verktyget används.
CR14DSL / CR18DSL: Batteridriven sticksåg
Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner.
Gäller endast EU-länder
Elektriska verktyg får inte kastas i
hushållssoporna!
Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska
uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och
lämnas till miljövänlig återvinning.

V

Märkspänning
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n0

Hastighet utan belastning

TEKNISKA DATA

Slå PÅ

Modell

CR14DSL

CR18DSL

14,4 V

18 V

Spänning
Tomgångsvarvtal

Slå AV

0 – 2100 min–1

Slaglängd

28 mm
Rör av mjukt
kolstål

Koppla loss batteriet

Yttre diam. 90 mm

Skäreﬀekt Vinylkloridrör
Trä

Brytare låst

Yttre diam. 90 mm
Djup 90 mm

Mjukt kolstål

Brytare upplåst

Tjocklek 10 mm

Vikt

Batterikapacitet

3,3 kg

3,4 kg

ANMÄRKNING
Beroende på HiKOKIs kontinuerliga forsknings- och
utvecklingsarbete, förbehåller HiKOKI rätten till ändringar
av tekniska data utan föregående meddelande.

Indikatorknapp för återstående batteri
Batteriet är nästan helt urladdat. Ladda batteriet
så snart som möjligt
Hälften av batteriets energi är förbrukad.

BATTERILADDNING

Det finns tillräckligt med energi kvar i batteriet.

Ladda upp batteriet enligt de följande anvisningarna innan
du använder ditt elektriska verktyg.
1. Anslut laddarens nätkabel till uttaget.
Kontrollampan kommer att blinka i rött (med intervaller
på 1 sekund) efter anslutning av nätkabel till laddaren.
FÖRSIKTIGT
Använd inte elkablar om de är skadade. Se till att få
de reparerade omedelbart.
2. Sätt i batteriet i laddaren.
Sätt i batteriet ordentligt i laddaren såsom visas i Bild 2.
3. Laddning
Laddningen sätts igång efter batteriets isättning i
laddaren. Signallampan lyser i rött.
När batteriet blir fullt laddad kommer signallampan att
blinka röd. (Med intervaller på 1 sekund) (Se Tabell 1)
● Signallampans indikationer
Signallampans indikationer visas i Tabell 1, i enlighet med
statusen hos laddaren eller det laddningsbara batteriet.

STANDARDTILLBEHÖR
Förutom huvudenheten (1 enhet) innehåller paketet
tillbehören listade på sidan 178.
Standardtillbehören kan ändras utan föregående meddelande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
○ Sågning av rör och vinkelstål
○ Sågning av timmer
○ Sågning av mjuk kolstålsplåt, aluminiumplåt och
kopparplåt
○ Sågning av plastmaterial, som t.ex. fenolharts och
vinylklorid

Tabell 1
Signallampans indikationer

Signallampa
(röd)

Lyser 0,5 sekunder. Lyser inte 0,5 sekunder.
(släckt 0,5 sekunder)

Före laddning

Blinkar

Under
pågående
laddning

Lyser

Laddningen
fullbordad

Blinkar

Lyser 0,5 sekunder. Lyser inte 0,5 sekunder.
(släckt 0,5 sekunder)

Överhettad,
standby

Blinkar

Lyser 1 sekund. Lyser inte 0,5 sekunder.
(släckt 0,5 sekunder)

Går inte att
ladda

Flimrar

Lyser 0,1 sekunder. Lyser inte 0,1 sekunder.
(släckt 0,1 sekunder)

Lyser ihållande

Batteriet överhettat. Kan inte
ladda. (laddning kommer att
börja när batteriet svalnat).
Fel i batteriet eller laddaren
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● Angående temperaturer och laddningstid för batteriet.
Temperaturer och laddningstider blir som visas i
Tabell 2.
Tabell 2
Laddare

Batteri
Laddningsspänning

V

Vikt

kg

Temperaturer vid vilka batterierna
kan laddas

UC18YFSL
14,4 – 18
0,5

Antal battericeller

Indikator för återstående batteri

11

181

Kontroll och byte av kolborste

12

181

Val av tillbehör

―

182

Användning

Tjocklek
(mm)

Nr. 2

För sågning av stålrör vilkas diam.
inte överstiger 30 mm

2,5 – 6

Nr. 3

För sågning av stålrör vilkas diam.
inte överskrider 30 mm

Under 3,5

Nr. 4

För sågning och grovsågning
av trä

50 – 70

Nr. 5

För sågning och grovsågning
av trä

Under 30

Nr. 8

För sågning av vinylkloridrör vilkas
diam. inte överstiger 100 mm

Bladnr.

4 – 10

4. Dra ut laddarens nätkabel ur nätuttaget.
5. Fatta ett stadigt tag i laddaren och dra ut batteriet
ur laddaren.
ANMÄRKNING
Kom ihåg att dra ut batteriet ur laddaren efter användning
och att spara det.
FÖRSIKTIGT
○ Om batteriet laddas när det är varmt efter att ha legat i
direkt solljus eller då det använts nyligen lyser laddarens
signallampa i 1 sekund och släcks i 0,5 sekunder
(avstängd i 0,5 sekunder). Om detta inträﬀar, låt batteriet
svalna innan du börjar ladda.
○ När signallampan flimrar (med 0,2-sekunders intervaller)
ska batteriets isättningsöppning kontrolleras för
främmande föremål som i så fall måste tas bort. Om
det inte finns några främmande föremål är det troligt
att det är fel på batteriet eller laddaren. Ta den till en
auktoriserad serviceverkstad.
○ Vänta minst 3 sekunder innan du sätter i batteriet igen
för att fortsätta laddningen, eftersom det tar ungefär 3
sekunder för den inbyggda mikrodatorn att upptäcka
att batteriet som laddas med laddaren tagits ur. Om
batteriet sätts i igen inom 3 sekunder kanske det inte
laddas korrekt.

För sågning och grovsågning
av trä
Nr. 9

Bild

Sida

1

179

Laddning

2

179

Montera sågbladet

3

179

Ta bort ett trasigt sågblad

4

179

Underhåll och inspektion av
sågbladets monteringsmekanism

5

179

Inställning av fotplatta

6

179

Startomkopplarens manövrering

7

180

Välj ett sågblad med lämplig längd

8

180

För sågning av rör, tillverkade av
mjukt kolstål, vilkas diam. inte
överstiger 100 mm, när anslaget
används

2,5 – 15
Under 100
2,5 – 6

Nr. 95

For sågning av rostfria stålrör,
viklas diam. inte överstiger 100
mm

Under 2,5

Nr. 96

For sågning av rostfria stålrör,
vilkas diam. inte överstiger 30 mm

Under 2,5

Tabell 4: Sågblad av bimetall
Bladnr.

MONTERING OCH ANVÄNDNING
Åtgärd

180

Tabell 3: HCS Sågblad

ANMÄRKNING
Laddningstiden kan variera beroende på temperaturen
och nätspänningen.

Borttagning och isättning av batteri

180

10

För att garantera bästa möjliga eﬀektivitet och arbetsresultat
är det ytterst viktigt att välja det sågblad som är lämpligast
för typen och tjockleken på det material som ska sågas.
Sågbladets nummer är ingraverat på infattningssidan på
varje blad. Välj ett lämpligt sågblad enligt anvisningarna i
Tabell 3-5.

20
22
30
35
45
60
75

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

9

Instickssågning

VAL AV SÅGBLAD

0oC – 50oC

Laddningstid för batterikapacitet, ca.
(vid 20 oC)
1,3 Ah
1,5 Ah
2,0 Ah
2,5 Ah
3,0 Ah
4,0 Ah
5,0 Ah

Gör fast materialen som ska sågas

Användning

Tjocklek
(mm)

Nr. 101 För sågning av rostfria stålrör med
en yttre diameter på under 60 mm

2,5 – 6

Nr. 102 För sågning av rostfria stålrör
med en yttre diameter på under
100 mm

2,5– 6

Nr. 103 För sågning av rostfria stålrör med
en yttre diameter på under 60 mm

2,5– 6

Nr. 104 För sågning av rostfria stålrör
med en yttre diameter på under
100 mm

2,5 – 6

Nr. 107 För sågning av rostfria stålrör med
en yttre diameter på under 60 mm

Under 3,5

Nr. 108 För sågning av rostfria stålrör
med en yttre diameter på under
100 mm

Under 3,5
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Nr. 109 För sågning av rostfria stålrör med
en yttre diameter på under 60 mm

2,5 – 6

Nr. 110 För sågning av rostfria stålrör
med en yttre diameter på under
100 mm

2,5 – 6

Nr. 121 För sågning och grovbearbetning
av timmer

100

Nr. 131 För sågning och grovbearbetning
av timmer

100

Nr. 132 För sågning och grovbearbetning
av timmer

100

4. Kontroll av kolborstar (Bild 12)
Kolborstarna i motorn är förbruksartiklar och utsätts för
slitage. Byt alltid ut kolborsten mot en ny så snart den
är sliten eller nära avnötningsgränsen ⓐ, eftersom en
sliten kolborste kan vara orsak till motorfel. Se också till
att kolborstarna är rena och rör sig fritt i kolhållarna.
ANMÄRKNING
Se till att använda en ny kolborste tillverkad av HiKOKI
(kodnr 999068) vid byte av kolborste.
5. Byte av kolborste (Bild 12)
Ta ut den förbrukade kolborsten genom att först ta
loss borsthylsan och sedan haka tag i utbuktningen på
kolborsten med en vanlig skruvmejsel eller liknande.
Vid montering av kolborsten, välj riktning så att
kolborstens nagel ⓑ passar med kontaktdelen ⓒ hos
borströret. Tryck sedan in den med ett finger. Slutligen,
montera borsthuven.
FÖRSIKTIGT
Var mycket noga med att skjuta in nageln på kolborsten i
kontaktdelen på borstmunstyckets utsida. (Välj en av de
två naglar som finns tillgängliga.)
Det är ytterst viktigt att detta görs på korrekt sätt. Felaktig
montering kan resultera i att nageln på kolborsten
deformeras, vilket i sin tur kan orsaka tidigt motorfel.
6. Rengöring av utsidan
När elverktyget blir smutsigt, torka av det med en torr
mjuk trasa eller en trasa fuktad i tvålvatten. Använd
aldrig klorlösningar, bensin eller thinner då de smälter
plast.
7. Förvaring
Förvara elverktyget på ett ställe där temperaturen inte
överstiger 40 °C och där inte barn kommer åt den.
ANMÄRKNING
Se till att batteriet är fulladdat om det ska förvaras för
en längre tid (tre månader eller mer). Batterier med lägre
kapacitet kommer kanske att laddas ur om de lagras för
en längre tid.
ANMÄRKNING
Förvaring av litiumjonbatterier.
Se till att litiumjonbatterier är fulladdade innan de
förvaras.
Längre förvaring av batterier med en låg laddning kan
resultera i försämrad prestanda, väsentligt minskad
användningstid för batterier och det kan också leda till
att batterier inte kan behålla en laddning.
Men väsentligt minskad användningstid för batterier kan
återställas genom upprepad laddning och användning
av batterierna två till fem gånger.
Om batteriernas användningstid förblir extremt kort även
efter upprepad laddning och användning, kontrollera
batterierna.

Tabell 5: Val av sågblad för andra material
Material
som ska
sågas
Järnplåt

Materialegenskaper
Mjuk
kolstålplåt

Thickness
(mm)
2,5 – 10
Under 3,5

Ickejärnmetall

Plast (konstharts)

Aluminium,
koppar och
mässing

Fenolplast,
melaminharts
o.s.v.

Vinylklorid,
akrylharts
o.s.v.

5 – 20

Bladnr.
Nr. 2, 101,
102, 103, 104,
109, 110, 131
Nr. 3, 107,
108
Nr. 2, 101,
102, 103, 104,
109, 110, 131
132

Under 5

Nr. 3, 107,
108

10 – 50

Nr. 2, 4, 101,
102, 103, 104,
131, 132

5 – 30

Nr. 3, 5, 8,
107, 108, 109,
110

10 – 60

Nr. 2, 4, 101,
102, 103, 104,
131, 132

5 – 30

Nr. 3, 5, 8,
107, 108, 109,
110

UNDERHÅLL OCH INSPEKTION
FÖRSIKTIGT
Var noga med att stänga av strömbrytaren och ta bort
batteriet före underhåll och inspektion.
1. Kontroll av sågblad
Fortsatt användning av ett slött eller skadat sågblad
minskar sågningseﬀektiviteten och kan också
överbelasta motorn. Byt ut bladet mot ett nytt så snart
det börjar bli för slitet.
2. Kontroll av monteringsskruvar
Kontrollera alla monteringsskruvar med jämna
mellanrum och kontrollera att de är ordentligt fastdragna.
Om någon av skruvarna är lösa, dra omedelbart åt dem.
Om du inte gör det kan det kan det leda till allvarlig fara.
3. Motorns underhåll
Motorns lindning kan sägas utgöra maskinens hjärta.
Var mycket försiktig så att lindningen inte kommer till
skada och/eller utsätts för olja eller vatten.

FÖRSIKTIGT
Vid användning och underhåll av elverktyg måste de
säkerhetsbestämmelser och standarder som gäller i
respektive land iakttas.
Viktigt meddelande för batterier till HiKOKI
batteridrivna elektriska verktyg
Använd alltid anvisade originalbatterier. Vi kan
inte garantera säkerheten och prestanda för våra
batteridrivna elektriska verktyg som används med andra
batterier än de vi anvisat eller när batterier har tagits isär
och modifierats (så som isärtagning och utbyte av celler
eller andra inre delar).
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GARANTI
Vi garanterar HiKOKI Elektriska verktyg i enlighet med
lagstadgade/landsspecifika
bestämmelser.
Denna
garanti täcker inte defekter eller skada på grund av
felaktig användning, missbruk eller normal förslitning. Vid
reklamation, var god att skicka det elektriska verktyget, ej
isärtaget, med GARANTIBEVIS som hittas i slutet på denna
instruktion, till en auktoriserad HiKOKI serviceverkstad.
Information angående buller och vibrationer
Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och
fastställts i enlighet med ISO 4871.
A-vägd ljudeﬀektnivå: 96 dB (A)
Uppmätt A-vägd ljudtrycksnivå: 85 dB (A)
Osäkerhet K: 3 dB (A).
Använd hörselskydd.
Vibration totalvärden (triax vektorsumma) har bestämts
enligt EN60745.
Såga trä:
Vibrationsavgivningsvärde ah, CW = 13,0 m/s2
Osäkerhet K = 2,6 m/s2

Det angivna totalvärdet för vibrationer har mätts enligt en
standardtestmetod och kan användas vid jämförelse av
verktyg.
Det kan också användas vid preliminäruppskattning av
exponering.
VARNING
○ Vibrationsavgivning under verkligt användande av
elverktyget kan skilja sig från det angivna totalvärdet
beroende på det sätt som verktyget är använt på.
○ Identifiera säkerhetsåtgärder som kan utföras för att
skydda operatören som baseras på en uppskattning av
utsättning i verkligheten (tar med i beräkningen alla delar
av användandet så som när verktyget är avstängt och
när det körs på tomgång utöver ut då startomkopplaren
används).
ANMÄRKNING
Beroende på HiKOKIs kontinuerliga forsknings- och
utvecklingsarbete, förbehåller HiKOKI rätten till ändringar av
tekniska data utan föregående meddelande.
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