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SSE 1100

SSEP 1400 MVT

*1) Serial Number: 06177.. *1) Serial Number: 06178..

P1

W

1100

1400

P2

W

550

600

n0

min-1 (rpm)

0 - 2600

0-2800

l

mm (in)

28 (1 3/32)

32 (1 1/4)

m

kg (lbs)

3,9 (8.6)

4,6 (10.1)

ah,CW / Kh,CW

m/s2

14 / 1,5

12,9 / 1,5

LpA / KpA

dB (A)

89 / 3

93 / 3

LWA / KWA

dB (A)

100 / 3

104 / 3

n0 min-1 (rpm)
SSEP 1400 MVT
1

1600

2

1800

3

2000

4

2300

5

2500

6

2800

*2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EC (->19.04.2016), 2014/30/EU (20.04.2016->)
*3) EN 60745-1: 2009+A11: 2010, EN 60745-2-11:2010

2015-07-03, Volker Siegle
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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Originalbruksanvisning
1. Försäkran om
överensstämmelse
Vi försäkrar och tar ansvar för att tigersågarna med
typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i
gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk
dokumentation *4) - se sidan 3.

2. Använd maskinen enligt
anvisningarna
Tigersågen är avsedd för sågning i trä, metall, plast
och liknande material som hårdgummi, glasfiber
mm.
Vid mycket slitage (t.ex. vid konstruktion/lagning av
lastpallar) gäller endast garantin till viss del.
Användaren ansvarar själv för skador som orsakas
av felaktig användning.
Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall
samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas.

3. Allmänna
säkerhetsanvisningar
Följ anvisningarna i textavsnitten med
den här symbolen, så förebygger du
personskador och skador på elverktyget!
VARNING – Läs igenom bruksanvisningen
för att minska risken för skador.
VARNING! Läs igenom alla
säkerhetsanvisningar och anvisningar.
Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar
kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra
skador.
Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar
för framtida bruk.
Se till så att dokumentationen följer med
elverktyget.

4. Särskilda
säkerhetsanvisningar
Håll maskinen i de isolerade greppen när du
jobbar med verktyg som kan komma i kontakt
med dolda elledningar. Vid kontakt med en
strömförande ledning kan även metalldelar bli
strömförande, vilket kan leda till elstöt.
Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning
eller underhåll.
Använd alltid skyddsglasögon, skyddshandskar
och skyddsskor vid arbete med maskiner.
Under längre arbetsperioder skall hörselskydd
användas. Längre påverkan av buller kan ge
hörselskador.
32

Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller
gasledningar på det ställe som ska bearbetas
(använd t.ex. en metalldetektor).
Använd bara vassa, oskadade sågklingor. Repiga
sågklingor, och sådana vars form ändrats, får inte
användas.
Dra alltid bort anslutningsledningen bakåt från
maskinen.
Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda
händerna, stå stadigt och koncentrera dig på
arbetet.
Arbeta bara med påsatt anslag.
Vid sågning måste anslaget ligga ordentligt an mot
arbetsstycket.
Vid sågning av vattenrör, se till att röret inte
innehåller något vatten.
Såga inte i extremt små arbetsstycken.
Spänn fast arbetsstycket ordentligt, t.ex. med hjälp
av spännanordningar. Håll aldrig fast arbetsstycket
med handen eller foten.
Var försiktig så att händerna inte kommer in i
sågområdet eller rör vid sågbladet. Håll aldrig
handen under arbetsstycket.
Risk för skador på grund av vassa sågblad!
Rör aldrig ett sågblad som är i rörelse!
Ta endast bort spån och liknande när maskinen står
stilla.
Sågbladet kan bli varmt när du sågar. Använd
arbetshandskar!
Förhindra oavsiktlig start: stäng alltid av maskinen
när kontakten dras ur, eller vid strömavbrott.
LED-lampa (6): Rikta aldrig optiska instrument rakt
in i LED-strålen.
Minska belastning genom damm:
Partiklar som uppstår vid arbeten med denna
maskin, kan innehålla cancerframkallande
ämnen eller ämnen som orsakar allergiska
reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och
andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana
ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i
mursten, betong eller liknande.), tillsatser för
träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa
trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten.
Risken beror på hur länge användaren eller
personer som befinner sig i närheten exponeras för
dessa ämnen.
Dessa partiklar får inte hamna i din kropp.
Beakta följande anvisningar för att minska risken:
Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär
lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som
filtrerar mikroskopiska partiklar.
Följ gällande bestämmelser för respektive material,
personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler
för olycksförebyggande, avfallshantering).
Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår,
undvik att de lagras i den omgivande miljön.
Använd lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre
partiklar okontrollerat i omgivningen.
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Anslut lämpligt dammutsug.
Minska dammbelastningen genom att vidta följande
åtgärder:
- Rikta inte partiklarna från maskinen eller
maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot
personer i närheten eller mot avlagrat damm.
- Använd en utsugsanordning och/eller en
luftrenare.
- Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och
dammsug för att hålla rent. Sopning eller
luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp.
- Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska
inte blåsas, slås eller borstas rena.

5. Översikt
Se sida 2.
1 Strömbrytare
2 Låsknapp för kontinuerlig användning
3 Vrede för inställning av maximal sågfrekvens *
4 Skjutreglage för inställning av pendelrörelse *
5 Spak för sågbladsinspänning
6 LED-lampa *
7 Sågbladsinspänning
8 Sågblad (skaftform: universal-skaft)*
9 Anslag
10 Knapp för inställning av anslag
11 Främre handtag
12 Bakre handtag
* beroende på utförande/ingår inte

6. Montering,
Driftstart, inställning
Kontrollera först att spänningen och
frekvensen på märkskylten stämmer överens
med nätströmmen och nätfrekvensen du ska
använda.
Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med
en max. aktiveringsström på 30 mA.
6.1

Montera och demontera sågblad
Risk för skador på grund av vassa sågblad!
Sågbladet kan bli varmt när du sågar. Använd
arbetshandskar!
Dra ur kontakten.
För att kunna komma åt sågbladets
snabbinspänning (2) kan det vara nödvändigt att
justera anslaget (9).
1 Fäll upp spaken (5) till sågbladets inspänning
och håll kvar.
2 Skjut in sågbladet (8) ända in till anslaget eller
dra ut det.
3 Släpp spak (5).
4 Kontrollera att sågbladet sitter säkert fast.
Obs! Om ett sågblad skulle brytas av och inte går
att ta bort från sågbladets snabbinspänning: Fäll
upp spaken (5) till sågbladets inspänning och håll
kvar. Tag spetsen på ett sågblad och haka fast i den
avbrutna delen och drag ut den. Ett fintandat
sågblad för metall är mest lämpligt.

6.2 Inställning av anslaget
Genom förskjutning av anslaget (9) kan sågdjupet
begränsas (t ex vid sågning i en vägg).
Justera placeringen av anslaget (9) då och då, så
att sågbladet slits jämnt.
1 Tryck på knappen (10) och skjut anslaget (9) i
önskad riktning.
2 Lossa knappen (10), flytta anslaget tills det
hakar i.
Kontrollera att anslaget (9) sitter ordentligt
fast. Det måste haka fast.

7. Användning
7.1 Ställa in pendelrörelse (SSEP 1400 MVT)
Genom sågbladets pendelrörelse ökar
sågkapaciteten (särskilt vid mjuka material som trä
och plast). Dessutom skonas sågbladet genom
pendelrörelsen genom att det vid återgång lyfts bort
från arbetsstycket.
Ställ in den pendling du vill ha med skjutreglaget (4).
Rekommenderade inställningsvärden:
0 = Pendelrörelsen är frånkopplad.
för tunt material, smala kap, snäva kurvor
1 = för hårda material (t.ex. stål, masonit)
2 = för tjocka material (t.ex. trä, plast)
3 = maximal pendelrörelse
för snabba kap (t.ex. i barrträ)
Du får lättast fram optimal inställning genom att
prova dig fram.
7.2

Ställa in maximal sågfrekvens
(SSEP 1400 MVT)
Ställ in maximal sågfrekvens med vredet (3). Det
kan du göra även när maskinen är igång.
Rekommenderade inställningsvärden:
trä ............................................................ = 6
lätt mursten ............................................... = 5 - 6
mjukt, olegerat stål.................................... = 3 - 4
aluminium ................................................. = 3 - 5
plast.......................................................... = 1 - 4
rostfritt stål ................................................ = 1 - 2
Du får lättast fram optimal inställning genom att
prova dig fram.
7.3

Slå på/av, kontinuerlig användning
Undvik oavsiktlig start: slå alltid av
strömbrytaren när du drar ut kontakten ur
uttaget eller om strömmen bryts.
Start: Tryck in strömbrytaren (1). Du ändrar
sågfrekvensen genom att trycka in strömbrytaren.
Stopp: släpp upp strömbrytaren (1).
Kontinuerlig användning: Vid kontinuerlig
användning kan du låsa den intryckta strömbrytaren
(1) med låsknappen (2). Stanna maskinen genom
att trycka in strömbrytaren (1) en gång till.
Vid kontinuerlig användning fortsätter
maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid
maskinen med båda händerna i handtaget, stå
stadigt och koncentrera dig på arbetet.
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7.4 Arbetsanvisningar
Sågning:
Använd ett sågblad som är anpassat för det
material som ska sågas.
SSEP 1400 MVT: Ställ in pendelrörelse utifrån
användning.
Anpassa sågfrekvensen till materialet som sågas.
SSEP 1400 MVT: Ställ in maximal sågfrekvens
utifrån användning.
Håll maskinen så att anslaget (9) trycks mot
arbetsstycket. Starta inte maskinen förrän
sågbladet ligger an mot arbetsstycket.
När sågbladet är i rörelse, se till att dess spets aldrig
kommer i kontakt med marken eller något föremål
(risk för kast!)
Undvik onödigt hårt tryck på sågbladet (särskilt vid
långa sågblad).
Om sågbladet kläms fast måste maskinen
omedelbart stängas av. Vidga sågspalten något
med ett lämpligt verktyg och drag ut maskinen.
Stoppa maskinen när sågsnittet är färdigt. Vänta
tills maskinen stannat och ta först då bort den från
sågsnittet och lägg den åt sidan (risk för kast!).
Doppsnitt:
Doppsnitt får bara utföras vid mjuka material som
trä och plast. Använd endast korta sågblad.
Håll maskinen med båda händerna i handtagen, stå
stadigt och koncentrera dig på arbetet.
Ställ skjutreglage (4) i läge ”0” (pendelrörelse
stängs av).
Se bild B, sid. 2:
Håll maskinen så att kanten på anslaget (9) trycks
mot arbetsstycket. Sågbladet ska inte gå emot
arbetsstycket. Slå på maskinen. Använd sedan
anslagets kant som vridpunkt och räta långsamt
upp maskinen så att sågbladet skär in i
arbetsstycket.
7.5

Väggnära sågning
Ställ skjutreglage (4) i läge ”0” (pendelrörelse
stängs av).
Se bild D, sid. 2.
Om du sågar nära väggen kan du sätta in sågbladet
med tänderna vända uppåt (tvärtemot normalt
arbetsläge) i sågbladets inspänning. Säkerställ att
pendelrörelsen inte är på.

8. Råd och tips
För att såga en snäv kurva: Använd ett smalt
sågblad.
Vid sågning i metall: Lägg en sträng kylsmörjmedel
(använd kylsmörjstift 6.23443) längs såglinjen så
ökas sågbladets livslängd.

9. Underhåll
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Använd tryckluft och blås regelbundet maskinens
bakre luftningsspår rena.

Sågbladets snabbinspänning (2) skall regelbundet
blåsas ren med tryckluft. Får ej smörjas med olja
eller fett.

10. Tillbehör
Använd bara Metabo-originaltillbehör.
Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och
specifikationerna i den här bruksanvisningen.
Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på
www.metabo.com eller i katalogen.

11. Reparationer
Reparation av elverktyg får endast utföras av
behörig elektriker!
Metabo-elverktyg som behöver repareras ska
skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser,
se www.metabo.com.
Du kan hämta reservdelslistor på
www.metabo.com.

12. Miljöskydd
Följ nationella miljöföreskrifter för
omhändertagande och återvinning av uttjänta
maskiner, förpackningar och tillbehör.
Gäller endast för EU-länder: Släng inte
uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt
EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och
elektronikprodukter samt enligt harmoniserad
nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för
miljövänlig återvinning.

13. Tekniska data
Förklaringar till uppgifterna finns på sida 3.
Förbehåll för tekniska ändringar.
P1
= nominell effektförbrukning
P2
= avgiven effekt
I
= strömstyrka
= sågfrekvens vid tomgång
n0
s
= slaglängd
m
= vikt utan sladd
Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745.
Maskinen har skyddsklass II
~ Växelström
I den tekniska datan ovan tas även hänsyn till
toleranserna (motsvarande respektive gällande
standard).
Utsläppsvärden
Dessa värden medger en bedömning av
elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena,
elverktygets skick och hur verktygen används kan
de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna
även med pauser och perioder med lägre
belastning. Använd de uppskattade värdena för att
ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex.
organisatoriska åtgärder.
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Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar)
räknas fram enligt EN 60745:
ah,CW =vibrationsemissionsvärde
(Såga i trä)
Kh, CW=onoggrannhet (vibrationer)
Typisk A-värderad bullernivå:
LpA
= ljudtrycksnivå
= ljudeffektnivå
LWA
KpA, KWA = onoggrannhet
Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A).
Använd hörselskydd!
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