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1. Kone 
Pöytä-, katkaisu- ja jiirisaha 

Laadukas ja kestävä saha pöytä-, katkaisu- ja jiirisahaukseen.

Työkalusto (nykyinen):

Terä, jota voidaan säätää kääntämällä puristinta. Kääntöpöytä, 
rasteripöytä, poistoaukko, teräsuojus, pölynkeräyspussi, taittuvat jalat 
tilan säästämiseksi. Sivuohjain ja jiirisahauksen ohjain.

Käyttöalueet:

Ihanteellinen käytettäväksi rakennustyömailla ja verstaissa. 

1.1. Toimituksen sisältö

Kuva 1. 

Kuva 2. 

1. Lastusuojus
2. Lastusuojuksen
kiinnitysruuvi
3. Syöttökapula
4. Hylsyavain
5. Sivuohjain
6. Jiirisahauksen
ohjain
7. Sahanterän suojus
8. Pölynkeräyspussi
9. Sahattavan
materiaalin puristin 
10. Pääkomponentti
(kuva 2)
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1.Halkaisukiila
2.Lastunpoistoaukko
3.Sahanterän suojus
4.Lukkoruuvit
5.Hätäkatkaisin
6.Jalat

1.2. Takuu 
Takuuehdot ovat takuutodistuksen mukaisesti liitteenä.

2. Yleiset turvaohjeet
Käyttöohjeet on luettava perusteellisesti ennen koneen ottamista käyttöön. 
Jos et ole varma koneen liitännästä ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajan edustajaan. 
(huolto-osastoon).

NOUDATA TARKASTI SEURAAVIA OHJEITA TURVALLISUUDEN
TAKAAMISEKSI:

Huomio: Käytä aina vikavirtasuojakytkintä! Huomio!

• Pidä työskentelyalue puhtaana ja siistinä. Sotkuinen työpöytä  
ja työskentelyalue altistavat onnettomuuksille ja loukkaantumisille.

• Tarkkaile ympäristöä, jossa työskentelet. Älä käytä 
sähkökäyttöisiä työkaluja ja laitteita kosteissa ja märissä tiloissa.
Huolehdi riittävästä valaistuksesta. Älä altista sähkötyökalua
työkaluja sateelle tai kostealle ilmalle. Älä käynnistä
sähkötyökalua helposti syttyvien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.

• Älä anna ulkopuolisten käsitellä ja käyttää konetta.
Ulkopuoliset ja sivulliset, ennen kaikkea lapset ja muut koneen
käyttöön kykenemättömät, on pidettävä turvallisen etäisyyden
päässä koneesta.

• Säilytä työkalut turvallisessa paikassa. Säilytä käytöstä poissa
olevat työkalut kuivassa paikassa muiden henkilöiden
ulottumattomissa tai lukitussa paikassa, jos mahdollista.
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• Käytä tehtävään työhön aina asianmukaista työkalua. Älä 
käytä pieniä työkaluja tai laitteita töihin, jotka on tarkoitettu 
tehtäväksi isoilla työkaluilla. Käytä työkaluja niille suunniteltuun 
tarkoitukseen. Pidä työkalut aina puhtaana ja teroitettuna. 

• Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä väljiä vaatteita tai 
koruja, sillä ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Ulkona työskentelyyn 
suositellaan työkäsineitä ja luistamattomia työkenkiä. Suojaa pitkät 
hiukset asianmukaisesti. 

• Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina silmä- ja 
kuulosuojaimia. Pölysuojus on välttämätön. Käytä vahvistettuja 
käsineitä käsitellessäsi teräviä kappaleita ja sahanteriä. 

• Käytä pölynpoistolaitteistoa. Jos pölynkeräys- ja 
pölynpoistolaitteisto on käytettävissä, se on asennettava ja sitä on 
käytettävä oikein. Huolehdi pölyn ja sahauspölyn poistamisesta 
itsestäsi ja muista. 

• Käsittele virtakaapelia oikein: Älä vedä sitä äläkä irrota 
pistoketta pistorasiasta vetämällä kaapelista. Pidä kaapeli etäällä 
lämmönlähteestä, öljystä ja terävistä kulmista. 

• Varmista työstökappaleen kiinnitys. Käytä sopivaa puristinta 
tms. Se on turvallisempaa kuin kappaleen piteleminen käsin.  
Lisäksi molemmat kätesi ovat näin käytettävissä työskentelyyn. 

• Huolehdi aina, että alusta on kunnollinen ja tasapaino säilyy. 
Älä kurkota äläkä kumarru liian kauas sivulle tavoitellessasi jotakin. 

• Poista säätöavaimet ennen työkalun käynnistämistä.

• Välttääksesi tahattoman käynnistämisen varmista, että kytkin on 
poissa päältä ennen pistokkeen liittämistä pistorasiaan. 

• Liitä ulkona käytettävä kone erityisesti ulkokäyttöön tarkoitetuilla ja 
asianmukaisesti merkityillä kaapeleilla. 

• Ole valpas ja katso, mitä olet tekemässä. Käytä tervettä järkeä 
käyttäessäsi työkalua. Älä käytä sähkötyökaluja 
ollessasi väsynyt. 

• Tarkista kaikkien osien kunto. Tarkista kone perusteellisesti 
ennen käyttöä. Onko jokin osa vioittunut? Jos vaurio on vähäinen, 
harkitse, toimiiko kone kuitenkin turvallisesti ja virheettömästi.  
Varmista, että liikkuvien osien säädöt ja asetukset ovat oikeat. 
Toimivatko kaikki osat virheettömästi suhteessa toisiin osiin? Onko 
jokin osa vioittunut? Onko kaikki asennettu asianmukaisesti? 
Täyttyvätkö muut koneen moitteettoman toiminnan ehdot? Kaikki 
vioittuneet suojalaitteet yms. on korjattava tai korjautettava 
valtuutetulla huoltomiehellä, ellei käyttöohjeessa muuta ole 
määrätty. Vaihdata vioittuneet kytkimet valtuutetulla korjaamolla. 
Jos kone on korjattava, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. 

• Sammuta koneen moottori ennen säätö- ja huoltotöitä. Tämä 
koskee erityisesti pyörivän terän vaihtoa. Irrota sähköjohdon 
pistoke aina ennen tällaisia töitä. 

• Noudata varotoimia sähköiskun välttämiseksi. Vältä 
koskettamasta kehollasi maadoitettuja pintoja, kuten vesiputkia, 
lämmittimiä, liettä ja jääkaappia. 
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• Käytä vain hyväksyttyjä osia. Käytä aitoja varaosia tehdessäsi 
huolto- ja korjaustöitä. Ota tätä varten yhteys valtuutettuun 
huoltokeskukseen. 

• Varoitus! Muiden kuin tässä käyttöoppaassa suositeltujen 
lisälaitteiden ja osien käyttäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja 
aineellisia vahinkoja. 

• Huomio: Käytä materiaalin kulkeutumisen syöttökapulaa kaikissa 
töissä. 

3. Käyttöönottoon liittyvät turvaohjeet 

• Irrota työkalun pistoke ennen säätö- ja huoltotöitä. 

• Huomio: Pyörivä terä voi aiheuttaa vakavan käsi- tai 
sormivamman.

• Älä koskaan työskentele ilman teräsuojusta. 

• Tarkista, että työkalun kilvessä olevat tiedot vastaavat 
sähköverkon jännitettä, ennen kuin käytät työkalua ensimmäisen 
kerran. 

• Jos käytät jatkojohtoa, varmista sen soveltuvuus käytettyyn 
tulovirtaan. Johdon halkaisijan on oltava vähintään 1,5 mm2. 

• Pidä työpöytäi ja koko työskentelyalue puhtaana. Poista 
sahauspöly ja muut tarpeettomat esineet. 

• Ole varovainen niissä paikoissa, joissa on kompastumisen vaara 
(esim. syöttökaapeliin).  

• Anna koneella työskentelevän työskennellä rauhassa, jos 
mahdollista. 

• Varmista moottorin ja sahanterän pyörimissuunta. 

• Kun moottori on sammutettu, terään ei saa kohdistaa sivuttaisia 
voimia.

• Käytä aina vain täysin virheettömiä teriä eli teroitettuja, 
murtumattomia, säröttömiä ja vääntymättömiä. Vaihda 
vaurioituneet terät välittömästi. 

• Varmista, että terään merkitty nuoli osoittaa samaan suuntaan kuin 
työkalussa oleva nuoli. 

• Älä poista työkalun suojalaitteita paikoiltaan tai käytöstä. 

• Vaihda vaurioituneet tai vialliset suojalaitteet välittömästi. 

• Jos joudut keskeyttämään sahauksen, tee työ aina loppuun, ennen 
kuin käännät katseesi pois sahasta. 

• Aseta sahattava kappale aina työpöydälle. Älä käytä sahaa koskaan 
niin, että sahattava kappale on pöydän ulkopuolella. 

• Varmistu, että kätesi ovat koko ajan tukevasti paikoillaan, jotta ne 
eivät luisu kosketuksiin sahanterän kanssa. 
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• Jos työstettävä kappale on pitkä, käytä lisätukia sahanterän
kiinnijuuttumisen estämiseksi. 

• Sahattavassa kappaleessa ei saa koskaan olla nauloja eikä muita 
vastaavia vieraita esineitä. Seiso aina terän vieressä. 

• Älä koskaan ylikuormita sahaa, sillä muutoin se käy tavallista 
hitaammin ja ylikuumenee. 

• Älä koskaan sahaa useita kappaleita samanaikaisesti. 

• Käytä aina syöttökapulaa.

• Sammuta työkalun virta ja irrota pistoke, ennen kuin poistat lastuja, 
puunpaloja tai kiinnijuuttuneita kappaleita. 

• Sammuta virta ja irrota pistoke pistorasiasta aina myös 
poistaessasi työstettävän kappaleen työpöydältä. 

• Koneen säätäminen, mittaaminen, puhdistaminen ym. on sallittua 
vain moottorin ollessa sammutettuna ja pistokkeen ollessa 
irrotettuna pistorasiasta. 

• Älä jätä työskentelyaluetta valvomatta, ennen kuin olet 
sammuttanut moottorin ja irrottanut pistokkeen pistorasiasta. 

• Kaikki turva- ja suojalaitteet on asennettava takaisin paikoilleen 
huollon ja korjauksen jälkeen. 

• Käyttäjän on ehdottomasti oltava selvillä työpaikan turvamääräyksistä 
ja kaikista muista yleisistä määräyksistä. 

• Työkalua saa käyttää vain asianmukaisen pölynpoistolaitteiston 
kanssa. 

• Tämän pöytä-, katkaisu- ja jiirisahan saa liittää vain 230 V:n / 16 
A:n virtalähteeseen.  

• Käytä virtakaapelia vain sille määriteltyyn tarkoitukseen. 

• Huolehdi, että alusta on turvallinen ja tasapaino säilyy työskentelyn 
aikana. 

• Tarkista turvalaitteet aina ennen koneen käyttöä. Varmistu, että 
myös vain hieman vaurioituneet osat toimivat moitteettomasti. 

• Tarkista, että kaikki liikkuvat osat toimivat täysin virheettömästi. 
Ole erityisen tarkka vaurioituneiden ja kiinnijuuttuvien osien 
kanssa. Osien on oltava kunnolla paikoillaan, ja niiden on 
täytettävä kaikki virheettömän toiminnan ehdot. 

• Jos tässä käyttöohjeessa ei muuta mainita, vaurioituneet osat ja 
turvalaitteet on korjautettava tai vaihdatettava valtuutetussa 
huoltoliikkeessä. 

• Vaihdata vioittuneet kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä. 

• Tämä kone vastaa kaikkia asiaankuuluvia turvamääräyksiä. 
Konetta saa korjata pätevä sähköasentaja valtuutetussa 
huoltoliikkeessä alkuperäisiä varaosia käyttäen. Tämän määräyksen
noudattamatta jättäminen aiheuttaa onnettomuusvaaran. 
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• Tällä koneella saa urittaa, loveta jne. vain, jos työpenkin 
yläpuolella käytetään asianmukaisia lisäsuojuksia. 

• Sahaa ei saa käyttää minkäänlaiseen iskemiseen (esim. 
pilkkomiseen).  

 

3.1. Toimet hätätilanteessa 
Anna asianmukaista ensiapua loukkaantuneelle ja kutsu paikalle 
lääkintäalan ammattilainen mahdollisimman pian. Huolehdi, ettei 
loukkaantunut henkilö vahingoita itseään enempää, ja rauhoittele häntä. 

 

3.2. Koneessa olevat merkinnät 
 

Symbolien merkitys 
Jäljempänä kuvattuja symboleja käytetään kaikkialla tässä käyttöoppaassa 
ja/tai koneessa: 
 

Tuoteturvallisuus 

  

    

Tuote vastaa 
asiaankuuluvia 
EU-standardeja 

Suojaeristys     

 

Kiellot 
 

 
     

Yleinen kielto 
(yhdistettynä 

toiseen 
kuvaan) 

Älä kurkota 
pyöriviä 
osia kohti. 

    

 

Varoitus 

 
     

Varoitus/ 
huomautus 

Varo 
vaarallista 
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Määräykset 

 

 

     

Käytä 
suojalaseja. 

Käytä kuulo-
suojaimia.
  

Lue 
käyttöohje 

ennen 
koneen 
käyttöä.

Käytä 
kypärää. 

Käytä 
suoja-

käsineitä. 

 

 

Ympäristönsuojelu 

 

 

   

Hävitä jäte 
asianmukaisesti 

suojellaksesi 
ympäristöä. 

Toimita 
pahvipakkaukset 

kierrätykseen. 

Toimita vialliset ja/tai 
käytöstä poistetut 

sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet 

valtuutettuun 
keräyspisteeseen. 

Vihreä piste – 
Duales 
System 
Deutschland 
AG 

 

Pakkaus 

 
     

Suojaa 
kosteudelta. 

Säilytä 
pystyssä. 

    

 

Tekniset tiedot 

 

 

 
Liitäntä Moottoriteho Nopeus 

kierr./min 
Sahanterä Äänen 

lähtötaso 
Sahaussyv

yys 90° 

 
     

Sahaussyvyys 
45° 

Paino     
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3.3. Määritelty käyttö 
Pöytä-, katkaisu- ja jiirisaha on tarkoitettu puun ja pehmeän muovin 
pitkittäis- ja sivuttaissahaukseen sekä katkaisuun ja jiiraukseen. Sahalla ei 
saa sahata kaarevaa materiaalia (putkia, pyöreitä esineitä). Myös metallin 
sahaaminen on kielletty. 

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat yleisesti voimassa 
olevien tai tämän käyttöohjeen määräysten noudattamatta jättämisestä. 

3.4. Termien määrittely 

• Sahan akseli 

 Akseli, johon terä on kiinnitetty. 

• Katkaisusahaus 

 Puukuitujen sahaaminen pystysuoraan. 

• Viistosahaus 

 Sahaaminen vinoon kulmaan leikattavan kappaleen pintaan 
 nähden. 

• Jiirisahaus

 Sahaaminen vinoon kulmaan leikattavan kappaleen etureunaan 
 nähden. 

• Kaksoisjiirisahaus

 Viisto- ja jiirisahauksen yhdistelmä. 

• Nopeus 

 Pyörivän kappaleen tekemien kierrosten määrä minuutissa. 

• Sahauslinja

 Kohta, jossa sahan terä kulkee sahattavassa kappaleessa tai 
 sahapenkissä, myös  sahanterän jo leikkaamassa sahattavan 
 kappaleen osassa. 

• Haritus 

 Mitta, jonka verran sahan hammasta käännetään sivulle terän 
 leveyden yli. 

• Sahattu sauma 

 Välys, jonka pyörivä terä muodostaa sahattuun materiaaliin. 

• Virheellisesti asetettu kallistuskulma 

 Huonosti asetettu terä. 

• Pihka
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 Puussa oleva kuivunut pihka. 

• Sahattava materiaali 

 Kappale, jota sahataan. 

 

3.5. Vaarat ja suojatoimet 
 
3.5.1.  Mekaaniset vaarat 
 

 

Vaara Kuvaus Suojatoimet Jatkotoimet 

(Pois) 
leikkautuminen 

Pyörivät osat 
aiheuttavat 

loukkaantumisva
aran. 

Pyörivän 
sahanterän 

koskettaminen 
voi aiheuttaa 

vakavia 
vammoja. 

Varo pieniä osia. 
Käytä aina sahan 

mukana 
toimitettuja 
lisälaitteita. 

Älä koskaan 
kosketa 

sahanterää sen 
pyöriessä. 

Kulunut tai 
vioittunut työkalu 
on vaihdettava 

välittömästi. 

Tarttuminen, 
kiertyminen 

Löysät vaatteet ja 
korut voivat 

tarttua pyöriviin 
osiin. 

Käytä aina 
vartalonmyötäisiä 

vaatteita ja 
suojaa hiuksesi 

hiusverkolla. 

 

 
3.5.2. Sähkön aiheuttamat vaarat 
 

 

Vaara Kuvaus Suojatoimet Jatkotoimet 

Suora 
sähkökosketus 

 

Epäsuora 
sähkökosketus 

Viallinen kaapeli 
tai pistoke voi 

aiheuttaa 
sähköiskun. 

Avointen tai 
viallisten 

rakenteiden 
sähköä johtavat 

osat voivat 
aiheuttaa 

onnettomuuden. 

 

Anna ammattilaisen 
vaihtaa viallinen 

kaapeli/pistoke. Käytä 
konetta vain, jos se on 

liitetty 
vikavirtasuojakytkimen 

kautta.  

Irrota pistoke aina 
ennen huoltotöitä. 

Käytä konetta vain, jos 
se on liitetty 

vikavirtasuojakytkimen 
kautta.  
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3.5.3. Melun aiheuttama vaara 
 

Vaara Kuvaus Suojatoimet Jatkotoimet 

Kuulon 
heikentyminen 

Pitkään jatkuva koneen 
käyttö voi heikentää 

kuuloa. 

Käytä 
kuulosuojaimia. 

 

 

3.5.4. Materiaalien ja muiden aineiden 
aiheuttamat vaarat 

 
Vaara Kuvaus Suojatoimet Jatkotoimet 

Koskettaminen, 
sisäänhengittäminen 

Runsas 
pölymäärä voi 

vaikuttaa 
keuhkoihin. 

Jos 
pölynpoistosta ei 
ole huolehdittu, 

muodostuu 
terveydelle 
haitallista 

sahauspölyä. 

Käytä sahatessasi 
aina 

hengityssuojainta. 
Asenna 

pölynpoistolaitteisto ja 
käytä sitä. 

 

 
3.5.5. Ergonomisten periaatteiden laiminlyönti 

 

Vaara Kuvaus Suojatoimet Jatkotoimet 

Henkilökohtaisten 
suojavarusteiden 

käytön 
laiminlyönti 

Työskentelemine
n koneella ilman 
asianmukaisia 
suojavarusteita 
voi aiheuttaa 

vakavia ulkoisia 
ja sisäisiä 
vammoja. 

Käytä aina 
vaadittavia 

suojavarusteita ja 
työskentele 

varoen. 

 

Riittämätön 
paikallisvalaistus 

Riittämätön 
valaistus 
aiheuttaa 
vakavan 

turvallisuusriskin.

Huolehdi 
riittävästä 

valaistuksesta 
aina käyttäessäsi 

konetta. 
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3.5.6. Muut vaarat 
 

Vaara Kuvaus Suojatoimet Jatkotoimet 

Sinkoilevat 
esineet  

Sahaamisen 
aikana terä tai 

mekaaniset 
hiukkaset voivat 

vaurioittaa silmiä.

Käytä 
sahatessasi aina 

suojalaseja. 

 

 

3.5.7. Hävitys 
Ohjeet koneen hävittämiseksi on esitetty kuvin koneen tai pakkauksen 
kyljessä. Katso kunkin symbolin merkitys luvusta ”Koneessa olevat 
merkinnät”. 

 

3.6. Käyttäjää koskevat vaatimukset 
Koneen käyttäjän on luettava käyttöohje huolellisesti ennen koneen 
käyttämistä. 

 

3.6.1. Pätevyys 
Koneen käyttöön ei vaadita erityistä pätevyyttä, paitsi ammattilaisen 
antama yksityiskohtainen opastus. 

3.6.2. Vähimmäisikä 
Konetta saavat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet henkilöt. 

Poikkeuksena ovat tätä nuoremmat harjoittelijat, jotka käyttävät konetta 
ammatillisessa koulutuksessa opettajan valvonnassa tarkoituksenaan 
hankkia koneenkäyttötaidot. 

3.6.3. Koulutus 
Koneen käyttöön vaaditaan ammattilaisen antama pätevä opastus tai 
käyttöoppaan tunteminen. Erikoiskoulutusta ei vaadita. 

 

4. Tekniset tiedot 
 

Syöttöliitäntä 230 V / 50 Hz 

Maksimiulostulo 1 800 W / P1 

Moottorin nopeus 4 800 min-1 

Suojaustyyppi IP 33 

Suojausluokka II 

Sahanterän läpimitta / hampaita 250 x 20 mm / 60 hammasta 
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Maksimisahaussyvyys, 0°/0° 20 x 175 mm 

Maksimisahaussyvyys, 45°/45° 50 x 120 mm 

Maksimisahaussyvyys, 45°/45° 30 x 120 mm 

Maksimisahaussyvyys, 45°/45° 50 x 115 mm 

Paino noin 32 kg

Mitat (P x L x K) mm 800 x 630 x 820 

EAN-koodi

Tilausnumero 

5.  Kuljetus ja säilytys 

• Puhdista kone perusteellisesti ennen pitkäaikaista varastointia.  

• Työnnä terä aina sisään ennen koneen varastointia 
onnettomuuksien välttämiseksi. 

• Suojaa kone sään vaikutuksilta muovisuojuksella, pahvilla tai muulla 
vastaavalla.

83010450 
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6. Kokoonpano ja käyttöönotto 
 

1. vaihe   
 

 
Kuva 4 

Kuva 5 

 
 
Käännä 
pääelementti (kuva 
4) taaksepäin. Näin 
jalat on helpompi 
asettaa 
työskentelyasentoon 
(kuva 5). 

 

2. vaihe   

Kuva 6 
Kuva 5 

 
Irrota lukkoruuvit 
(kuva 6), jotta 
voit vetää jalat 
ulos 
(kuva 7). 
Kiinnitä sitten 
työpöydän jalat 
kiristämällä 
ruuvit. 

 

3. vaihe  

 
Kuva 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aseta pääelementti lopuksi takaisin pystyasentoon 
(kuva 8). 
 
 

 
16 
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4. vaihe: Käyttäminen pöytäpyörösahana 

 
Kuva 9 

 
 
 
 
 
Kun haluat käyttää sahaa pöytäpyörösahana, paina 
vipua (kuva 9/B) alas ja käännä pöytä ympäri, 
kunnes kuulet napsahduksen. 
 

 

5. vaihe: Käyttäminen pöytäpyörösahana 

 
Kuva 10 

 
Kuva 11 

 
Kuva 11 

 
Kuva 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irrota sitten siipiruuvi (kuva 10/C), jolla halkaisukiila on 
kiinnitetty. 
Halkaisukiilan kiinnityssylinterissä (kuva 11/D) on kaksi 
uraa, minkä vuoksi asennusvaihtoehtoja on kaksi. 
Paina sahan kahvan vipua, joka varmistaa teränsuojuksen 
(kuva 11a/E), työnnä teräsuojusta ylöspäin ja aseta 
halkaisukiila kuvan 12 osoittamalla tavalla. Kiinnitä lopuksi 
siipiruuvi takaisin paikalleen.  

 
Huomio: Varmista aina, että halkaisukiilan etäisyys 
terästä on riittävä. 

 
17 
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6. vaihe: Käyttäminen pöytäpyörösahana

Kuva 13

Ruuvaa ruuvi (kuva 13/D) kiinni ohjaimeen niin, että 
saha on kallistettuna alas. 

7. vaihe: Käyttäminen pöytäpyörösahana

Kuva 14

Paina vipu (kuva 14/F) alas ja käännä pöytää, kunnes
kuulet napsahduksen.

8. vaihe: Käyttäminen pöytäpyörösahana

Kuva 15

Teränsuojuksessa olevaa nuppia (kuva 15/B) 
painamalla terä voidaan kiinnittää halkaisukiilaan. Jos 
pölynpoistolaitteisto ei ole käytössä, liitä pöydän 
alapuolella oleva pölynkeräyspussi poistoaukkoon.

9. vaihe: Käyttäminen pöytäpyörösahana

Kuva 16

Jiirisahauksen ohjain (kuva 16/D) tai sivuohjain
(kuva 16/E) kiinnitetään kuvan 16 osoittamalla 
tavalla.
Saha on nyt valmis käytettäväksi pöytäsahana.
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10. vaihe: Käyttäminen katkaisu- tai jiirisahana 

Kuva 17

Kun haluat käyttää sahaa katkaisu- tai jiirisahana, paina
vipua (kuva 17/F) pöydän vapauttamiseksi. Sen jälkeen
pöytä voidaan taittaa ylös. Kun pöytä on käännetty
kokonaan ylös, kuuluu napsahdus.

11. vaihe: Käyttäminen katkaisu- tai jiirisahana 

Kuva 18 Kuva 19

Paina oranssia nuppia
(kuva 19/G), käännä sitä ja
anna sen painua
paikalleen. Aseta
sahayksikkö sen jälkeen
pystyasentoon.

12. vaihe: Käyttäminen katkaisu- tai jiirisahana 

Kuva 20

 Huomio 

Ota syvyydenrajoitin käyttöön kääntämällä vipua (kuva 
20/H).

13. vaihe: Käyttäminen katkaisu- tai jiirisahana 

Kuva 21 

Kuva 22 

Huomio
Halkaisukiilaa siirretään käyttämällä siipiruuvia (kuva 
21/N). Halkaisukiila asetetaan taaksepäin siten, että se on 
rinnakkain terän kanssa, ks. kuva 22. Tähän tarvitaan 
vastakkaista uraa, ks. 5. vaihe ”Käyttäminen
pöytäpyörösahana” (kuva 23). 

Kuva 23
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14. vaihe: Käyttäminen katkaisu- tai jiirisahana 

 
Kuva 24 

 
 
 
 
 
 

 Huomio  
 

Kiristä korkeudensäätöruuvi tiukkaan (kuva 24/I) ja kierrä 
se oikealle ääriasentoon (pöytäsahaustoimintoon nähden 
vastakkainen asento). 

 

15. vaihe: Käyttäminen katkaisu- tai jiirisahana 

 
Kuva 25 

 
Kuva 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aseta lastusuojus katkaisu- ja jiirisahausta varten 
kääntöpöydän alapuolelle kuvan osoittamalla tavalla 
(kuva 25/J). Lastusuojus ripustetaan sahapenkissä 
olevaan kahteen kiinnityssilmukkaan ja ruuvataan sitten 
kiinni vastakkaiselta puolelta kahdella ruuvilla (kuva 
26/K). Jos lastunpoistolaitteisto ei ole käytössä, liitä 
lastunkeräyspussi jompaankumpaan poistoaukoista. 
Saha on nyt valmis käytettäväksi katkaisu- ja 
jiirisahana. 
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7. Käyttö 
 
 
 
Irrota saha verkkovirrasta, ennen kuin teet minkäänlaisia 
asetuksia. 

 
 

7.1. Leikkauskulman asetus 
 

 
Kuva 27 

 
Kuva 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Terän säätö näkyy asteikolla 0°–45°. 
Leikkauskulmaa voidaan muuttaa 
irrottamalla turvalukitusvipu (kuva 27/H) ja 
kallistamalla sahaa. 

• Terän säätöä voidaan muuttaa irrottamalla 
ruuvi (kuva 28/J) ja kääntämällä sahaa. 

 
7.2. Koneen kytkeminen päälle ja pois päältä 
 

 
Kuva 29 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Saha kytketään päälle painamalla vihreää I-
painiketta. 

• Saha kytketään pois päältä painamalla 
punaista 0-painiketta. 

 
Sahassa on hätäpysäytyskytkin. 
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7.3. Pitkittäisleikkaukset 
 

 
Kuva 30 
 

 
 
 
 

• Aseta rinnakkaisohjain vaaditulle 
etäisyydelle terästä. 

• Aseta työstettävä kappale 
tukipinnalle. Kappaleen on 
oltava lappeellaan työpöydällä. 

 

 Huomio: Pysyttele turvallisen 
etäisyyden päässä terästä. 

 
7.4. Viistoleikkaukset 
 

 
Kuva 31 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kiinnitä työstettävä kappale 
puristimen avulla kuvan 
osoittamalla tavalla. 

• Irrota turvalukitusvipu ja säädä 
tarvittava kulma.  

• Huolehdi, että halkaisukiila on 
koko ajan kohdakkain terän 
kanssa. 

• Lukitse turvalukitusvipu.  
• Käynnistä saha, paina sitä 

varovasti alaspäin ja sahaa. 

 



FI 

 
23 

7.5. Poikittaisleikkaukset 
 

 

Kuva 32 

 
 
 
 

• Aseta poikittaisohjain 
jompaankumpaan pöydän 
urista ja säädä tarvittava 
kulma. 

• Käynnistä saha ja käytä 
poikittaisohjainta 
siirtämään työstettävä 
kappale varovasti 
pyörivälle terälle. 

 

Huomio: Pidä 
kappaleesta aina tukevasti kiinni. 
Älä koskaan sahaa kappaletta, 
josta et saa kunnollista otetta. 

 
7.6. Halkaisukiilan asettaminen 
 

 

Kuva 33 
 
Suurin leikkaus: 
Työpöydän ja halkaisukiilan yläreunan välinen etäisyys on noin 10 
cm. 
Sinkkaus: 
Halkaisukiilan kärki on 2 mm sahan hampaan kärjen alapuolella. 
Halkaisukiilan ja terän välinen etäisyys on 3–8 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Irrota halkaisukiilan ruuvi 
(kuva 33/0) kiilan 
siirtämiseksi halutun 
leikkaustyypin 
mukaisesti. 

• Kiristä sitten ruuvi. 
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7.7. Sinkkaus 

Huomio: Pidä kappaleesta tukevasti kiinni. Älä koskaan 
sahaa kappaletta, jota pidät huonosti kiinni.

Kun sinkkaus on valmis, suojus on asetettava takaisin
paikalleen.

• Siirrä halkaisukiilaa
alaspäin niin, että
halkaisukiilan kärki on 2 
mm sahan hampaan
kärjen alapuolella.

• Halkaisukiilan ja terän 
välisen etäisyyden on 
oltava 3–8 mm.

• Aseta poikittaisohjain
jompaankumpaan
pöydän urista ja säädä
tarvittava kulma.

•
säädettävä vinoon, 
poikittaisohjainta ja 
teräsuojusta on 
käytettävä.

7.8. Lastunpoisto 

Kuva 34 

• Jos sahaa käytetään ahtaissa tiloissa, se 
on liitettävä asianmukaiseen
pölynpoistojärjestelmään tai 
toimitukseen sisältyvä pölynkeräyspussi
on kiinnitettävä lastunpoistoaukkoon
(kuva 34/J).

24

Jos terä on
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Kuva 35 

7.9. Käyttäjän turvaohjeet

• Asenna kaikki turva- ja suojavarusteet paikoilleen ennen sahan
käynnistämistä.

• Älä koskaan leikkaa puuta niin pieniksi paloiksi, että et pysty 
pitämään paloista turvallisesti kiinni.

• Huolehdi, että terä pääsee kääntymään esteettä. 

• Ole erityisen tarkkana, jos sahattavaa puuta on käsitelty tai 
työstetty etukäteen. Puussa voi olla esimerkiksi nauloja ja ruuveja,
ja ne on poistettava ennen työn aloittamista. 

• Ennen kuin käynnistät sahan pääkytkimestä, varmistu että terä ja 
sahan liikkuvat osat on kiinnitetty kunnolla.

• Varoitus! Jos olet epävarma jostakin sahan käyttöön liittyvästä
asiasta, kysy neuvoa valtuutetun huoltoliikkeen asiantuntijalta.

• Älä käytä sahaa, ennen kuin olet lukenut käyttöoppaan
huolellisesti läpi. 

• Noudata kaikkia käyttöoppaan turvaohjeita.

• Huolehdi myös muiden henkilöiden turvallisuudesta.

7.10. Vaiheittaiset ohjeet

Pöytäpyörösaha

1. Aseta ohjaimet haluamasi leikkauksen mukaisesti.

2. Käynnistä saha.

3. Liu’uta työstettävää kappaletta hitaasti ja tasaisesti terää kohti 
käyttäen liukulaitetta.

25
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4. Sammuta saha ja odota, että terä pysähtyy. 

5. Poista kappale. 

Katkaisu- ja jiirisaha 

1. Aseta saha haluamasi leikkauksen mukaisesti. 

2. Aseta työstettävä kappale puristimeen (ks. myös kuva 29). 

3. Käynnistä saha. 

4. Työnnä sahaa hitaasti ja varovasti alaspäin ja sahaa haluamallasi 
tavalla. 

5. Sammuta saha ja odota, että terä pysähtyy. 

6. Poista kappale. 
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8. Häiriöt – Syyt – Vianmääritys 
 
HUOMIO: TARKISTA AINA ENSIN LÄMPÖSUOJA! 
 
Ongelma Syy Vianmääritys 

Moottori ei 
käynnisty. 

1. Moottori ei saa virtaa. 
2. Lämpötunnistin on 
keskeyttänyt virransyötön. 

1. Tarkista virransyöttö ja 
virtajohto. Ota yhteyttä 
sähköalan ammattilaiseen. 
2. Odota 5–10 minuuttia, ja 
käynnistä saha uudelleen.  

Moottori 
sammuu 
sahauksen 
aikana. 

1. Moottorin lämpötunnistin 
on viallinen. 
2. Moottorin suojakatkaisin 
katkaisee virran 
ylikuormituksen vuoksi. 

1. Anna sähköalan 
ammattilaisen vaihtaa 
lämpötunnistin. 
2. Odota 5–10 minuuttia, 
kunnes moottori jäähtyy, ja 
käynnistä saha sitten 
uudelleen. 

Ylikuormitus. 1. Syöttöjohto on liian pitkä 
tai sen halkaisija on liian 
pieni. 
2. Sahanterä ei ole riittävän 
terävä. 
3. Terän hampaiden 
viistous ei ole oikea. 

1. Jatkojohdon koon on oltava 
1,5 mm2. 
2. Teroita terä. 
3. Anna ammattilaisen viistota 
hampaat. 

Työstettäväss
ä 
kappaleessa 
on 
palamisjälkiä. 

1.   Terä on tylsynyt. 1.   Teroita tai vaihda terä. 

 
9. Tarkastukset ja huolto 
 

Irrota saha verkkovirrasta ennen tarkastus- ja huoltotöitä. 

• Puhdista muoviosat kostealla liinalla. Älä käytä pesuaineita, 
liuottimia tai teräviä työkaluja. 

• Pyyhi lika pois työpöydältä ja suihkuta pinnalle hoitosuihketta. 

• Jos moottorin jarrutusaika on yli 10 sekuntia, valmistajan tai 
valtuutetun liikkeen on vaihdettava jarrun kulutusosat. 

• Poista pöly tuuletusaukoista ja liikkuvista osista ennen jokaista 
käyttökertaa. Käytä tähän pehmeää harjaa. 

• Öljyä kaikki liikkuvat metalliosat säännöllisesti. 
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9.1. Sahanterän vaihtaminen 

Huomio! Kytke saha pois päältä ja irrota se verkkovirrasta ennen 
teränvaihtoon liittyviä huolto- ja säätötoimia. 

• Paina vipua (kuva 33/X) alaspäin ja pidä se painettuna, jotta terä 
lukkiutuu. 

• Löysää terän ruuvi hylsy- tai kiintoavaimella ja irrota se kiertämällä 
myötäpäivään. 

• Irrota terä navasta ja nosta se ylös. 

• Puhdista uusi tai teroitettu terä ja napa huolellisesti ennen terän 
kiinnittämistä paikalleen. 

• Kiinnitä ja varmista terä pyörittämällä sitä vastapäivään. 

• Huomio: Varmista oikea pyörimissuunta! Hampaiden kärkien on 
osoitettava pyörimissuuntaan eli eteenpäin. Katso terään ja 
suojukseen merkittyjä nuolia.  

• Ennen kuin otat sahan uudelleen käyttöön, tarkista, että kaikki 
turva- ja suojalaitteet toimivat moitteettomasti. 

• Tärkeää: Kun kiinnität terää paikalleen, pyöritä sitä ensin kädellä 
nähdäksesi, että se pyörii esteettä. 

• Liitä saha verkkovirtaan ja anna sen käydä hetken aikaa ennen 
käyttöä. 

 

 

Kuva 33 

 

Kuva 34 
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9.2. Tarkastuksiin ja huoltoon liittyvät 
turvaohjeet 

Saha toimii kuvatulla tavalla vain, jos sitä huolletaan asianmukaisesti. 
Riittämätön ja epäasianmukainen huolto ja käsittely voivat aiheuttaa 
onnettomuuksia ja loukkaantumisia. 

 

9.3. Tarkastus- ja huoltovälit 
 
Aikaväli Kuvaus Muita 

tietoja 

Jokaisen 
käytön 
jälkeen 

• Poista pöly tuuletusaukoista ja pyörivistä 
osista. 

 

Jokaisen 
käytön 
jälkeen 

• Poista pöly kaikkialta sahasta.  

Säännöllisesti • Öljyä liikkuvat metalliosat. Yleisöljy 
Säännöllisesti • Tarkista, että kaikki ruuvit on kiristetty. 

Ne voivat löystyä tärinän vaikutuksesta. 
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