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1 KÄYTTÖKUVAUS 

 
 
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä niin, että 
opit tuntemaan laitteesi kokonaisuudessaan sekä sen 
tarkoituksenmukaiset ja tarkoituksenvastaiset käyttötavat. Säilytä 
nämä ohjeet luotettavassa paikassa tulevaa tarvetta varten. 
Käyttöohje on laitteen sisäinen osa ja sitä tulisi käyttää viitteenä 
laitteen oikeaa käyttöä ja turvallisia olosuhteita varten.  
Käytä laitetta vain ja ainoastaan alapuolella kuvattuihin toimintoihin 
tämän käyttöohjeen mukaisella tavalla. Laitetta ei saa peukaloida tai 
muunnella millään tavalla, käyttää voimakeinoin tai 
tarkoituksenvastaisiin tarkoituksiin. 
 
1.1 KÄYTTÖKOHTEITA ON KUVATTU VASTAAVILLA 
SYMBOLEILLA 
 
Älä koskaan aliarvioi tässä käyttöohjeessa kuvattuja varoituksia 
HUOMIO – VAROITUS. 
Käyttäjän huomion kiinnittämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi 
on vaarallisia toimintoja kuvattu vaaratilanteita osoittavilla 
symboleilla ja huomautuksilla sisältäen toimenpiteet minkä tahansa 
vaaratilanteen välttämiseksi. 
Nämä symbolit ja huomautukset ovat jaettu kolmeen luokkaan ja 
niitä kuvataan seuraavilla sanoilla: 
 

 

VAARA/VAROITUS: vaarallinen toimenpide, joka voi 
aiheuttaa vakavia tapaturmia. 

  

 

VAROITUS: toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa 
vähäisiä tapaturmia tai omaisuusvahinkoja. 

  

 
HUOMAUTUS: tällä symbolilla merkityt huomautukset 
ovat erityisalaa vaativia ja ovat tarkoitettu 
helpottamaan käyttäjän työsuorituksia.  

 
1.2 TURVALLISUUSOHJEET 
 
Laite on suunniteltu ja valmistettu seuraavien voimassaolevien EU-
direktiivien mukaisesti: 98/37/CE - 2006/95/CE - 2004/108/CE. 
Lisäksi yhdenmukaisuuden takaamiseksi on kaikkia tätä tuotetyyppiä 
koskevia teknisiä vaatimuksia ja standardeja noudatettu vastaamaan 
ylläkuvattuja direktiivejä. 
Mukana toimitettu EU-yhdenmukaisuustodistus yhdessä tuotteen 
CE-merkinnän kanssa muodostavat yhdessä yhden laitteen sisäisen 
osan: molemmat varmistavat tuotteen yhdenmukaisuuden edellä 
mainittujen turvallisuutta koskevien direktiivien kanssa. 
 

1.3 TURVAKILVET / HUOMIOTARRAT 
 
Laitteessa olevat turvakilvet/huomiotarrat ja merkinnät ovat sijoitettu 
laitteeseen kuvan 9 mukaisella tavalla:  
 

- Käytä kuulosuojaimia. 
- Käytä kasvosuojainta tai suojalaseja. 

  
- Älä aseta käsiäsi tälle alueelle laitteen 

ollessa käynnissä. Takertumis- ja 
silpoutumisvaara. 

 
1.4 SUOSITELTU JA SUOSITTELEMATON KÄYTTÖTAPA 
 
Tämä vannesaha on suunniteltu ja valmistettu metallien 
sahaamiseen. 
 
Sillä voidaan katkaista tai sahata: 
• YLEISTERÄSTÄ (FE 37…) 
• ERIKOISTERÄSTÄ (C40, 18NiCrMo5...) 
• ALUMIINIA JA SEN METALLISEOKSIA 
• MESSINKIÄ 
• PRONSSIA 
• TERÄSPUTKIA (FE35, FE 52…) 
• OHUTMETALLI- JA ALUMIINIPROFIILEITA 
 
Laite ei sovellu seuraavien materiaalien sahaukseen: 
• PUU JA VASTAAVAT MATERIAALIT 
• LUU JA VASTAAVAT MATERIAALIT 
 
Katso sahaus- ja katkaisutehot, käyttönopeudet ja käytettävät 
terätyypit katkaistavan materiaalin ja sen profiilin mukaisesti 
vastaavasta käyttöohjeen kappaleesta.  (Katso sisällysluettelo). 
 
1.5 NORMAALIT VAROTOIMENPITEET 
 
Älä käytä laitetta erittäin kosteissa paikoissa, tai herkästi syttyvien 
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. 
Älä käytä laitetta ulkona ja epäsuotuisissa ympäristön olosuhteissa 
(esim. räjähdysvaarallinen ympäristö, ukkosen tai sateen aikana). 
Älä käytä laitetta tarkoituksenvastaisesti tai voimakeinoin: liiallinen 
leikkuupaine voi aiheuttaa terän nopeaa kulumista, laitteen 
suorituskyvyn heikkenemistä sekä viimeistely- ja sahaustarkkuuden 
alentumista. 
Vältä laitteen vahingossa tapahtuvia käynnistyksiä: älä pidä 
kahvassa olevaa painiketta painettuna samanaikaisesti kun liität 
laitetta virransyöttöön, ja tarkasta, että pääkytkin on asennossa 0. 
Käytä työhön soveltuvaa vaatetusta. Älä käytä pitkähihaisia paitoja 
tai asusteita kuten, huiveja, vöitä tai koruja jotka voivat takertua 
laitteen liikkuviin ja pyöriviin osiin. 
Käytä aina henkilösuojaimia: turvallisuusstandardien mukaisia 
suojalaseja, oikean kokoisia suojakäsineitä, kuulosuojaimia tai 
korvatulppia, ja tarvittaessa hiusverkkoa. 
Laitteen parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi käytä aina tässä 
käyttöohjeessa suositeltuja työkaluja. 
Älä koskaan irrota virtapistoketta pistorasiasta virtajohdosta 
vetämällä. Suojaa virtajohtoa teräviltä reunoilta ja älä altista sitä 
korkeille lämpötiloille. 
Kaikilla käytettävillä jatkojohdoilla täytyy olla tyyppihyväksyntä ja 
niiden täytyy olla turvallisuusstandardien mukaisia. 
Älä käytä laitetta jos keskittymiskykysi on alentunut tai, jos fyysinen 
kuntosi ei ole hyvä tai jos olet alkoholin ja lääkkeiden vaikutuksen 
alaisena. 
 
 
 
 
 

 
 



3 

1.6 JÄÄNNÖSRISKEJÄ KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET 
 

 

VAROITUS: 
Pidä aina kätesi kaukana työalueelta laitteen 
ollessa käynnissä: vapauta kahvan käyttöpainike 
ennen osan asettamista laitteeseen tai sen 
irrottamista. 

 
Pidä aina työstöstä muodostuneet jäänteet kaukana sahausalueelta. 
Käytä aina kiinnityslaitteita tai puristimia. Sahattavat tai katkaistavat 
osat täytyy aina lukita paikalleen kiinnityslaitteella tai puristimella. 
Irrota virtapistoke aina pistorasiasta ennen minkään huolto- tai 
korjaustoimenpiteen suorittamista. 
Tarkasta, että kaikki suojalaitteet ja suojat ovat hyvässä 
käyttökunnossa ja asennettuna paikalleen ennen minkään 
työsuorituksen aloittamista. 
 
1.7 MELU- JA TÄRINÄTASOJA KOSKEVAT TIEDOT 
 
Tässä käyttöohjeessa kuvatuissa normaaleissa käyttöolosuhteissa 
tämä vannesaha tuottaa vastaavanarvoisen akustisen 
äänenpainetason: 77 dB(A) 
Keskimääräinen säännöllisesti mitattu käsiin ja käsivarsiin 
kohdistuva tärinätaso ei ylitä 2.5 m/s². 
Mittaukset suoritettiin standardien UN17712, ISO 3740, ISO 3746 ja 
EEC 98/37 mukaisesti. 
Kuvatut päästötasot eivät ole välttämättömiä turvatasoja. Vaikka 
päästötasojen ja altistumistasojen välillä on yhteneväisyyksiä, arvoja 
ei voi käyttää tulevien varotoimenpiteiden tarpeiden arviointia varten. 
Muut, käyttäjän altistumistasoihin vaikuttavat tekijät ovat työpaikan 
ominaisuudet, muiden melulähteiden läsnäolo, käynnissä olevat 
koneet jne. 
Altistumistasot voivat myös vaihdella maiden välillä. 
Tämä tieto on välttämätön käyttäjän parempaa arviointia varten 
melusta johtuvista riskeistä ja vaaratilanteista johtuen. 
 

 
HUOMAUTUS: 
Henkilökohtaisia kuulosuojaimia tulisi käyttää, 
kuten esim. kuulosuojaimia tai korvatulppia.

 
1.8 TIETOA ELEKTROMAGNEETTISESTA 

YHTEENSOPIVUUDESTA 
 
Eurooppalaisten turvallisuussäädösten ja erityisesti direktiivin 
2004/108/CE mukaisesti, kaikki laitteet on varustettava 
radiohäiriösuojuksilla sekä ulkoista että laitteen itsensä lähettämää 
radiohäirintää vastaan. 
Tämä laite on varustettu moottorissa ja virransyötössä olevilla 
suodattimilla, joka varmistaa sen, että laite on turvallinen ja täyttää 
yläpuolella kuvatut määräykset. 
Keskimääräinen säännöllisesti mitattu käsiin ja käsivarsiin 
kohdistuva tärinätaso ei ylitä 2.5 m/s². 
Testit suoritettiin direktiivien 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 
55014-1 ja EN 55014-2 mukaisella tavalla. 
 
1.9 LAITEKUVAUS (Kuva 1) 
 
Vannesaha sisältää laiterungon D, moottorin F ja vaihteiston. Suorita 
kiinnitys alustaan kääntämällä kannatinta H. Puristin O on 
valmistettu täysin valuraudasta. Jäähdytysnesteiden keräykseen 
tarkoitettu pohjasäiliö on valmistettu puristetusta teräslevystä. Säiliö 
kiinnitetään laiterungossa R olevaan alustaan N. 
Varaosat, jotka on kuvattu varaosakuvassa: 
A Käyttökahva 
B Teräskiristyslaite 
C Liukuva teräohjain 
D Laiterunko 
E Terä 
F Moottori 
G Ohjauskotelo 
H Kääntyvä kannatin 
I Iskunvaimentaja 
L Jäähdytysnestepumppu 

N Säiliön pohjaosa 
O Puristin 
P Kiinnityslaite 
Q Puristimen nopeus- ja liukusäätö 
R Pylväs 
Z Pääkytkin 
 
PAINO = 265 kg 
MITAT = cm 118 x 150 x H 174 max. kokonaismitat 
PAKKAUSKOKO = cm 87 x 141 x H 168 
 
 

 
2 ASENNUS JA KOKOONPANO 

 
 
2.1 KULJETUS JA KÄSITTELY (Kuva 2) 
 
Koska laite on painava, sitä on siirrettävä ainoastaan tarkoituksen 
mukaisia nostolaitteita käyttämällä. 
 

VAROITUS: 
Älä koskaan yritä nostaa tai siirtää laitetta 
manuaalisesti useamman henkilön toimesta! 

 

 

VAROITUS: 
Tässä käyttöohjeessa kuvatut toimenpiteet 
koskien nostolaitteistoja, laitteen kuljetusta ja 
haarukkatrukilla tai nostimella nostamista on 
suoritettava vain pätevän ja valtuutetun 
henkilöstön toimesta EEC/98/37 standardin 
mukaisesti.

 
Suorita laitteen siirtäminen sen ollessa vielä 
kuljetuspakkauksessaan käyttämällä haarukkanostinta ja 
asettamalla nostimen kaksi haarukkaa kuljetuspakkauksen 
pohjalevyn alapuolelle. 
Siirrä laite varovaisesti välttämällä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat 
aiheuttaa kuorman epätasapainon ja johtaa kuorman kaatumiseen 
tai putoamiseen. 
Poista laite pohjalevyltä pakkauksen purkamisen jälkeen 
löysäämällä neljää kiinnitysruuvia, mutta ei irrottamalla niitä jos 
laitetta kuljetetaan vielä pitkien etäisyyksien ajan. 
Irrota laite levyltä irrottamalla kiinnitysruuvit ja säilytä kiinnitysruuvit 
huolellisesti laitteen tulevia kuljetuksia varten. 
Kun laite on irrotettu pohjalevyltä, voidaan sen käsittelyyn käyttää 
kahta menetelmää: nostaminen riittävän vahvoilla ketjuilla, vaijereilla 
tai valjailla suoraan silmukkanostopulttien kautta, tai yksinkertaisesti 
käyttämällä kuljetuslavaa, joka alustan pohjassa on riittävästi tilaa 
(Kuva 2). 
 

VAROITUS 
Älä koskaan suorita laitteen nostoa suoraan 
rungosta (Kuva 1). 

 

 

VAROITUS 
Ennen laitteen nostamista, tarkasta, että laitteen 
runko on laskettu alas ja lukittu kiinni 
rakenteeseen vaijereilla tai muilla 
kiinnitysvälineillä kuvan 2 mukaisella tavalla.
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2.2 SÄHKÖLIITÄNNÄT 
 
Tarkasta, että käytettävä pistorasia on maadoitettu voimassaolevien 
turvallisuusmääräysten mukaisesti ja että virtalähde on hyvässä 
käyttökunnossa. 
Liitä virtapistoke turvallisuusmääräysten mukaisesti laitteen 
virtajohtoon tarkastamalla, että kelta-vihreä maattojohdin on 
kiinnitetty vastaavalla merkillä merkittyyn liitäntään. 
Tarkasta, että moottorin napaisuus on oikea, varmistamalla, että 
terä pyörii laiterungossa olevan nuolen osoittamaan suuntaan.  
Mikäli näin ei ole, vaihda pistokkeen kaksi vaihetta koskevaan johtoa 
keskenään. 
Ota huomioon, että pistorasian puolelle on kiinnitettävä suojalaite, 
joka suojaa kaikkia johtimia oikosulkuja ja ylikuormitusta vastaan. 
Tämä suojalaite tulisi valita alapuolella kuvattujen laitteen 
sähköominaisuuksien mukaisesti: 
 
Jos järjestelmässä on virtakatkoksia, odota kunnes tilanne palautuu 
normaaliksi. Virtakatkoksen aikana ei laitteessa ole vaaratilanteita 
aiheuttavia tekijöitä. Sähköpaneeli on varustettu nollaustoiminnolla, 
joka estää laitteen automaattisen uudelleenkäynnistymisen. 
 

 

VAROITUS: 
Älä koskaan muuta ylikuormituksen 
suojavarokkeen asetusta ylikuormituksen 
välttämiseksi, joka taas vastaavasti voi aiheuttaa 
moottoripiirien ja muiden mekaanisten osien 
vaurioitumisen. 

 
2.3 LAITTEEN SIJOITUS / TYÖPISTE 
 
Sijoita laite vaaitetulle lattialle niin, että jäähdytysneste pääsee 
virtamaan jäähdytysnestesäiliöön sahaustoimenpiteiden aikana. 
Jotta sahauksen ajaksi varmistettaisiin paras mahdollinen ergonomia 
ja ihanteellinen korkeus, on työpenkki sijoitettava 90 - 95 cm 
korkeudelle lattiasta (katso kuva 1). Huomioi myös nämä kriteerit 
laiterungon korkeutta varten. Katkaise runkoa alhaalla kiinnipitävät 
hihnat ja irrota puukansi, joka suojaa laitetta kuljetuksen aikana. 
 

 

VAROITUS: Lue huolellisesti kahvassa olevat 
kaksi huomiotarraa ennen minkään 
työsuorituksen aloittamista. 

 

 

VAROITUS: Varmista, että laite on sijoitettu 
paikkaan, missä on hyvät ympäristön olosuhteet 
ja valaistus.  Työympäristön yleiset olosuhteet 
ovat erittäin tärkeitä tapaturmien ja 
onnettomuuksien välttämiseksi. Nosta nyt 
laiterunko ja kiinnitä ripustustangon silmukka A 
tapin B syvennökseen. Tämän jälkeen aseta 
joustava rengas C saman tapin vastaavaan uraan 
ripustustangon ulostyöntymisen välttämiseksi.

 

 
3 SÄÄTÖ 

 
 
3.1 TERÄN KIREYDENSÄÄTÖ (Kuva 3) 
 
Käännä säätöpyörää B myötäpäivään, kunnes terän kireyttä 
osoittava merkkivalo syttyy päälle. 
 

VAROITUS: 
Kiristyslaite on varustettu turvarajakytkimellä, 
joka estää laitteen käytön niin kauan, kunnes terä 
on kiristetty oikealla tavalla. 

 
3.2 RAJOITIN (Kuva 4) 
 
Käytä rajoitinta, jos sinun täytyy katkaista useita samanpituisia 
kappaleita. Tällä tavalla vältytään saman mittauksen toistoa 
jokaisella sahauskerralla. 
Tarkasta ennen rajoittimen säätöä, että pääkytkin on asennossa 0. 
Ruuvaa tanko A alustan reikään ja lukitse se paikalleen karatapilla 
B. Löysää käsipyörää C ja aseta rajoitin D oikealle etäisyydelle 
terästä katsottuna. Kiristä käsipyörä C uudelleen. 
 
3.3 SAHAUSKULMA (Kuva 5) 
 
Vannesahalla voidaan sahata erilaisia kulmia 0 – 60 asteen välillä. 
Löysää kahvaa A rungon kääntymisen vapauttamiseksi (Kuva 5). 
Käännä laitteen runkoa vasemmalle, kunnes se jää 
tehdaskalibroituun 60° kulma-asentoon. 
45° viitekulman pika-asetus on myös mahdollinen siirtämällä tappia 
D (Kuva 5) kannatinta kohti. Aseta se takaisin alkuperäiseen 
asentoonsa sen ottamiseksi pois käytöstä. 
Kaikkia muita kulmia varten, sovita kannattimen merkki ja vastaava 
levyn asento keskenään. 
 
3.4 LEIKKUUNOPEUS (Kuva 3) 
 
Vannesahan sisäisellä suojauksella varustettua liukuvaa teräohjainta 
D käytetään sahauksen suorittamiseen ohjaten samalla terän 
tarvittavaa osaa ja suojaamalla terän osaa, jota ei käytetä 
sahauksessa. Löysää kahvaa E ja liu’uta teräohjainta D lähemmäksi 
tai kauemmaksi katkaistavaa osaa kuvan osoittamalla tavalla. 
 

 

VAROITUS: 
Mikäli tätä säätöä ei suoriteta, sahaustoiminnossa 
käyttämätön teräosa on paljaana, jonka 
seurauksena voi muodostua vaaratilanne 
teräkosketuksesta ja vaihteleva sahauslaatu.

 
 

4 KÄYTTÖ 
 

 
4.1 TERÄN JÄÄHDYTYS (Kuva 6) 
 
Vannesahasi on varustettu terän jäähdytysjärjestelmällä, jota 
ohjataan säiliön sisäpuolelle asetetulla moottoripumpulla A. Ennen 
laitteen käyttöä, valmistele 18 litraa 10% öljy-vesiseosta 
valuttamalla suoraan tarvittava määrä öljyä lämpötilaltaan alle 10-
asteiseen veteen. Ravista seosta voimakkaasti ja valuta se 
pumppusäiliöön B. Älä käytä laitetta ilman jäähdytysainetta 
terävaurioiden välttämiseksi. 
 

VAROITUS: 
Tarkasta aina, että voiteluainesuihku kohdistuu 
terää kohti ja että suutin ei avaudu liian paljon 
ennen laitteen ottamista käyttöön.
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Käytä jäähdytysaineille määriteltyä öljytyyppiä (katso 
ÖLJYTAULUKKO). 
 

ÖLJYTAULUKKO 
MERKKI ÖLJYTYYPPI

AGIP OXALIS 
CASTROL SUPER 
CHEVRON EP 

ESSO KUTWELL 
MOBIL SOLVAC 
SHELL DROMUS 
TOTAL LACTUGA 

IP UTENS 
 
4.2 KÄYTTÖ 
 

 

VAROITUS: 
Ennen minkään sahaustoimenpiteen 
suorittamista, tarkasta, että kaikki suojalaitteet ja 
suojat ovat hyvässä käyttökunnossa ja 
asennettuna oikein paikalleen. 

 
YKSIVAIHE-KOLMIVAIHEVERSIOT 
Paina pääkytkimen painiketta Z (Kuva 1). 
(VAIN KOLMIVAIHEVERSIO; Valitse haluttu nopeus 
kolmitiekytkimellä B (Kuva 7)). 
A käynnistyspainike (Kuva 7) 
B kolmitienopeuskytkin (Kuva 7) 
 
Suorita sahaus siirtymällä laitteen eteen ja pitämällä kiinni kahvasta 
oikealla kädelläsi. 
 

 

VAROITUS: 
Pidä vasen kätesi kaukana sahausalueelta ja älä 
yritä kurkotella sahausalueelle sahauksen ollessa 
käynnissä. 

 
Käytä oikean käden etusormeasi ja paina käynnistyspainiketta A 
(Kuva 3) ja laske runkoa tasaisesti alas, kunnes terä koskettaa 
kevyesti sahattavaan työkappaleeseen. Käytä osaan tasaista 
painetta ja suorita sahaus. Vapauta aina painike A (Kuva 3) 
sahaustoimintojen välissä ja kun samanaikaisesti sijoitat uutta 
sahattavaa kappaletta vannesahalle. Älä yritä lukita tai muunnella 
painikkeen toiminnallisia ominaisuuksia millään tavalla. Mikäli laite 
äkillisesti pysähtyy useiden peräkkäisten sahaustoimintojen jälkeen, 
ei tästä tarvitse olla huolissaan. 
Moottorin ylikuumenemissuoja on aktivoinut moottorivaurion 
estämiseksi. Se katkaisee virransyötön jos kelojen lämpötila on 
saavuttanut eristysluokan määrittelemän raja-arvon. 
Tässä tapauksessa vapauta painike A (Kuva 3) ja odota, kunnes 
automaattinen nollaustoiminto on käytössä muutamien minuuttien 
jälkeen. 
 
OHJATTU LASKUVERSIO (Kuva 7) 
A; hätäseispainike (sienen muotoinen) 
B; terän nopeudensäätökytkin 
C; laiterungon laskupainike 
D; laskunopeuden säätönuppi 
E; ohjattu/manuaalinen laskuliikkeen säätökytkin 
 

 

VAROITUS: Ohjauspaneelin ollessa pois päältä tai 
virtakatkoksen aikana, ohjausvartta ei voi laskea 
alas, vaan ainoastaan nostaa ylös. 

 

 

VAROITUS: laitteen ollessa levossa, pidä aina 
laskunopeuden säätökytkin asennossa 0. 

 

 

VAROITUS: tarvittaessa paina hätäseispainiketta 
laitteen sammuttamiseksi. 

 

Ohjattu laskuliikkeen toiminta 
Varmista, että ohjauspaneeli on päällä, kytkin E asennossa 

“OHJATTU LASKU”. Tätä asentoa osoitetaan symbolilla , terän 
kireys on oikea (varren vihreä merkkivalo palaa) ja työkappale on 
lukittu luotettavasti puristimeen (katso käyttöohjeen kohta 4.6 
TYÖKAPPALEEN TARKOITUKSENMUKAINEN KIINNITYS 
PURISTIMEEN). 
Valitse terän sahausnopeus kytkimellä B, aseta terä n. 5mm päähän 
sahattavasta kappaleesta käyttämällä painiketta ”NOPEA LASKU” 
C. 
Säädä laskunopeutta säätönupilla D, käytä painovoimaista 
laskuliikettä painamalla kahvan käynnistyspainiketta ja säätämällä 
laitteen rungon laskunopeutta kääntämällä säätönuppia D.  
Laite pysähtyy automaattisesti työkappaleen sahauksen jälkeen 
(päätyrajakytkimen toimesta). Nosta laiterunko halutulle korkeudelle 
sahauksen toistamiseksi (5 mm työkappaleen yläpuolelle), sijoita 
työkappale uudelleen ja käynnistä jakso painamalla vain kerran 
kahvan käynnistyspainiketta. 
Jos sahattava materiaali muuttuu, varmista, että terä soveltuu ko. 
materiaalille. Säädä laskunopeutta kääntämällä säätönuppia 
ohjauspaneelin kaavion suunnan mukaisesti ja käynnistä 
sahausjakso. 
Käyttö manuaalisessa tilassa 
Varmista, että ohjauspaneeli on päällä, kytkin E asennossa 

“MANUAALINEN LASKU”. Tätä asentoa osoitetaan symbolilla , 
terän kireys on oikea (varren vihreä merkkivalo palaa) ja työkappale 
on lukittu luotettavasti puristimeen (katso käyttöohjeen kohta 4.6 
TYÖKAPPALEEN TARKOITUKSENMUKAINEN KIINNITYS 
PURISTIMEEN). 
Valitse terän sahausnopeus kytkimellä B ja paina kahvan 
käynnistyspainike alas ja pidä sitä alhaalla niin kauan, kunnes 
sahaustoiminto on suoritettu. 
Sahasi ja myös “MANUAALINEN LASKU” toiminnon mukaisesti, 
nopeuden säädin D vaikuttaa laiterungon laskunopeuteen. Kun 
sahaus on päättynyt, nosta laiterunko halutulle korkeudelle 
sahaustoimintojen toistamiseksi. 
 
4.3 TERÄN SISÄÄNAJO 
 
Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, vannesahasi bi-metalliteriä on 
käytettävä lyhyellä aikavälillä.  Tämän takia ensimmäiset kaksi tai 
kolme sahausta tulisi suorittaa aina kuin mahdollista kiinteällä Ø 70-
80 mm kappaleella, käyttämällä kevyttä teräpainetta ja seuraavien 
sahauskertojen tasaista paineen nousua. 
Mittaa oikea paine tässä käyttöohjeessa kuvatussa normaaleissa 
käyttöolosuhteissa (katso leikkuutaulukko) ottamalla huomioon 
esimerkki, missä ensimmäinen sahaus kiinteällä teräksellä (esim. 
C40) Ø 80 mm tulisi suorittaa 5 minuutin aikana. 
Sisäänajon jälkeen samaa kappaletta voidaan sahata 2 minuutin 
aikana. Jos sisäänajo on suoritettu oikein, sahauksen lopputulos ja 
tarkkuus ovat parempilaatuisia ja terä kestää pitempiä käyttöaikoja.  
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4.4 TERÄN VAIHTO 
 
Käytä suojakäsineitä aina teränvaihdon yhteydessä terähampaisiin 
kosketuksen estämiseksi. 
• varmista, että pääkytkin on asennossa 0; 
• käännä käsipyörää B (Kuva 3) vastapäivään niin pitkälle, 

kunnes kiristyslaitteen merkkivalo sammuu; 
• löysää kahvoja D (Kuva 3) teräohjaimien E (Kuva 3) 

siirtämiseksi niin pitkälle kuin mahdollista; 
• löysää käsipyöriä A (Kuva 8) ja poista turvasuojus nostamalla 

sitä ylös istukastaan B (Kuva 8).  
Suojuksien poistaminen kytkee moottorin automaattisesti 
sammuttavan turvamikrokytkimen toimintaan. 
• irrota terä ohjaimista ja juoksupyöristä; 
• aseta uusi terä ohjaimien väliin ja tämän jälkeen juoksupyörien 

päälle; 
• kiristä terä uudelleen; 
• aseta suojus takaisin paikalleen. 
 
4.5 PURISTIMEN KÄYTTÖ (Kuva 5) 
 
Vannesahasi puristimet ovat pikatoimisia, joiden luisti liukuu helposti 
ja nopeasti lukittavan kappaleen käsittelyä varten. 
Lukitse sahattava kappale puristimeen: 
• asetu laitteen eteen; 
• paina vipua E ylöspäin luistin B vapauttamiseksi; 
• kiristä nuppia C, kunnes luisti on sahattavan kappaleen päällä; 
• lukitse kappale leukojen väliin siirtämällä vipua E alaspäin. 
Mikäli samasta tangosta on sahattava lisäkappaleita, sinun täytyy 
vain avata puristin ja lukita se uudelleen vipua E käyttämällä. 
Mikäli esim. tanko on vaihdettava, vapauta ensin vipu E ja tämän 
jälkeen käännä nuppia C vastapäivään. 
 
4.6 TYÖKAPPALEEN TARKOITUKSENMUKAINEN 

KIINNITYS PURISTIMEEN (Kuva 5) 
 
Sahattavat kappaleet tulee kiinnittää suoraan leukojen F väliin ilman 
muiden kohteiden lisäämistä. 
 

 

VAROITUS: 
Älä koskaan pidä työkappaleesta käsin kiinni. 

 
Katso kuvissa esitettyjä malliesimerkkejä, jos sahattavat kappaleet 
ovat profiileja, tasaisia tai erikoisen muotoisia kappaleita. Jos 
leikkausprofiilin paksuus tulee olemaan hyvin ohut, tulisi asentaa 
rajoitin, joka kopioi leikkauksen muotoa itse profiilileikkauksen 
sisäpuolella ja pysäyttää sahauksen puristuessaan leukojen välissä. 
 

 
 

4.7 LEIKKUUKAPASITEETTI 
 
Alapuolella olevassa taulukossa kuvataan leikkuukapasiteetit 90, 45 
ja 60 asteen kulmissa, jotka saavutetaan tämän käyttöohjeen 
kuvaamissa normaaleissa käyttöolosuhteissa ja ilman muiden 
kohteiden asettamista puristimen leukojen väliin. 
 

 
 
4.8 LEIKKUUTAULUKKO 
 

 
 

 
5 LISÄVARUSTEET 

 
 
5.1 TERÄN VALINTA 
 
Vannesahasi on varustettu säädettävällä 2565x27x0.9 mm mm bi-
metalliterällä jonka hammastus on 5/8 hammasta per tuuma. Terää 
käytetään pääasiallisiin sahaustoimenpiteisiin tämän laitteen kanssa. 
Erikoisvaatimuksia varten (katso leikkuutaulukko). 
MATERIAALI: ......... M42 (jousiteräs ÷ teräs HSS) 
LAAJENNUS: ......... mm 2565 
KORKEUS: ............. mm 27 
PAKSUUS: ............. mm 0.9 
HAMMASTUS: ....... standardi 8/12 
 valinnainen I 0/1 4-5/8-4/6 
 

 
6 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 

 
 
6.1 MÄÄRÄAIKAISHUOLTO 
 
Määräaikaishuollon toimenpiteet voidaan myös suorittaa 
käyttöhenkilöstön toimesta edellisissä ja tässä kappaleessa 
kuvattujen ohjeiden mukaisesti. 
 

VAROITUS: 
Irrota laite aina virransyötöstä ennen minkään 
huoltotoimenpiteen suorittamista. 

 
VAROITUS: 
Käytä aina henkilösuojaimia (suojalaseja ja oikean 
kokoisia suojakäsineitä) laitteen 
huoltotoimenpiteiden aikana. 

 
LAITTEEN JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN 
• Tarvittaessa puhdista lastut sahausalueelta ja teräohjaimista. 

Suosittelemme käyttämään imuria tai harjaa. 
 

VAROITUS: 
PAINEILMAN KÄYTTÖ LAITTEEN 
PUHDISTAMISEEN ON KIELLETTYÄ. 

 
 

 
 

LEIKKAUS 
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• Tarkasta säiliön imupumpun oikea korkeus ja varmista, että 
jäähdytysneste virtaa ulos molemmista teräohjaimen 
suuttimista. 

 
VIIKOITTAIN 
• Voitele molempien teräohjaimien luistit ja kannatin sekä 

puristimen ruuvimutteri. 
• Poista lastut jäähdytysnestesäiliön suodattimen alueelta. 
• Puhdista teräohjainlevyt harjalla. 
• Tarkasta, että kaikki laitteen turvasuojat ovat hyvässä 

kunnossa, eheitä ja että käynnistyspainike toimii oikealla 
tavalla. 

• Jos vannesahaa ei käytetä pitkiin aikoihin, puhdista se ja säilytä 
sitä kuivassa paikassa kosteuden ulottumattomissa. Tässä 
tapauksessa suosittelemme laskemaan terän kireyttä 
(löysääminen). 

 
KUUKAUSITTAIN 
• Tarkasta laiterungon palautusjouset ja vaihda ne tarvittaessa. 
 
6.2 JÄÄHDYTYSNESTEEN VAIHTO 
 
Jäähdytysneste on vaihdettava 500 käyttötunnin välein. 
• Irrota virtapistoke pistorasiasta laitteen sammuttamiseksi. 
• Tyhjennä rungon (Kuva 6) sisällä oleva pumppusäiliö ja poista 

myös kaikki lastut sen sisäpuolelta. 
• Valmista uusi jäähdytysseos kohdan 4.2 mukaisella tavalla ja 

valuta se säiliön sisälle. Varmista, että käytetty 
jäähdytysnesteseos hävitetään oikealla tavalla. 

• Katso lisätietoa hävityksestä kappaleesta 6.4. 
 

6.3 HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU 
 
Osto- tai hankintakuitti on esitettävä laitteen kanssa takuunalaisen 
huollon yhteydessä. 
Näiden asiakirjojen puuttuminen mitätöi laitetakuun. 
Mikäli määräaikaishuollon toimenpiteet, takuunalaiset korjaukset tai 
muut korjaustyöt on suoritettava valtuutetun huoltohenkilöstön 
toimesta, ota yhteys jälleenmyyjäsi huoltopisteeseen tai 
jälleenmyyjäsi valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Kun otat yhteyttä 
huolto- ja varaosapalveluun tai jälleenmyyjääsi, ilmoita aina laitteen 
hankintapäivä ja laiterungon CE-kilvessä oleva sarjanumero. 
Ilmoita myös huolto- ja varaosapalveluun varaosien tilaamisen 
yhteydessä laitteen malli, sarjanumero sekä varaosaluettelossa 
oleva varaosanumero. 
 
6.4 LAITTEEN, NESTEIDEN JA PAKKAUSMATERIAALIEN 

HÄVITYS 
 
Jos laite on romutettava tai hävitettävä 
laitteen elinkaaren päättyessä, ota yhteys 
paikalliseen jätteenkäsittelylaitokseen ja 
pyydä lisätietoja hävityksestä 
ympäristösuojelun määräysten mukaisesti. 
Pakkaus on hävitettävä voimassaolevien 
20021961EC määräysten mukaisesti 
toimittamalla se kierrätys- tai 
keräyspisteeseen.

 
2002/96/EC 

Käytettyä jäähdytysnesteseosta ei saa hävittää ympäristöön, koska 
se on luokiteltu ongelmajätteeksi lainmukaisesti, jolloin nämä aineet 
tulee toimittaa ne hyväksyttyyn keräys-, säilytys- tai 
hävityspisteeseen. 
Pyydä lisätietoja käytetyn öljyn hävittämisestä ja kierrätyksestä 
paikalliselta huoltoasemalta. 
 
 

 
 
 

 
7 VIANETSINTÄ 

 
 

ONGELMA KORJAUSTOIMENPITEET
Epätarkka kulma  Käännä säätönuppeja.
Jäähdytysnesteen virtauksen viive 
tai riittämättömyys 

Tarkasta säiliön nesteen pinnantaso, tarkasta onko jäähdytysnesteletkut tukossa tai onko suutin auki.

Vääristynyt sahaustulos Tarkasta laakereiden tila, tarkasta onko luisti sijoitettu sahattavan kappaleen lähelle, tarkasta terän kunto ja 
laatu ja tarkasta, onko terä kiristetty merkkivalon palaessa. Tarkasta viimeiseksi terän pystysuora asento 
puristimen pinnalle asetetulla vesivaa’alla.

Terämurtuma Mikäli tämä esiintyy hitsisauman lähellä, terä on viallinen; jos tämä esiintyy terän takana, tarkasta 
leikkuuparametrit. 

Terähampaan murtuma Tarkasta kaikki leikkuuparametrit, laske leikkuupainetta, laske laskunopeutta ja nosta terän 
pyörimisnopeutta. 

Pysyvä terän kuluminen Tarkasta kaikki leikkuuparametrit, nosta leikkuupainetta, nosta laskunopeutta ja laske terän 
pyörimisnopeutta. 
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VALMISTAJA FEMI S.p.A. 
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Puh. +39-051-941866 - Fax +39-051-6951332 - http://www.femi.it 

vakuuttaa, että: VANNESAHA NG 266DA 
vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia: 

CEE 98/37 - 2004/108 - 2006/95 

Teknisen tiedoston luonut henkilö: 

 



YTKENTÄKAAVIO 

en kytkin 

vaihtokytkin 
ikrokytkin 
nistysmikrokytkin 
n mikrokytkin 
rkkivalo 

n merkkivalo 

ori 
ili 
manuaalinen lasku 

ösuoja 
skupainike 
e 
 



VARAOSAT 



VARAOSAT 


