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KLAPISIRKKELI 700mm
13hp polttomoottorilla

LS-700-13hp / 4508

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

HANDAI IS REGISTERED TRADEMARK
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Takuu ei ole voimassa, jos joku muu kuin jälleen-
myyjän valtuuttama huoltoliike on korjannut lai-
tetta.

Pitääksesi takuun voimassa on tuote ja ostokuitti 
esitettävä jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huol-
toliikkeeseen viimeistään 2 kuukautta vian totea-
misen jälkeen.

Kiitos, että valitsit HANDAI-klapisirkkelin.

Ennen laitteen käyttöönottoa tutustu tähän
omistajan oppaaseen / käyttöohjeeseen
huolellisesti.

Muista noudattaa ohjekirjassa annettuja ohjeita 
ja määräyksiä, jotta laitteesi toimii ja kestää
mahdollisimman pitkään.

Valmistuttaja OVR, 78200 Varkaus, Finland

YLEISET TAKUUEHDOT
Mikäli HANDAI tuotteesi rikkoontuu seuraavista 
syistä: materiaali- ja/tai valmistusvirhe, 12 kuukau-
den sisällä ostopäivästä, lupautuu jälleenmyyjä 
korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen.

Takuu ei kata seuraavia virheitä:
- Normaali kuluminen
-  Väärästä käytöstä tai huollon puutteesta johtuva 
rikkoontuminen
- Vieraat esineet, aineet tai onnettomuustapaus 
ovat vahingoittaneet tuotetta

www.handai . f i

SISÄLLYSLUETTELO
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Lue käyttöohjeet, perehdy niihin 
sekä turvallisuus- ja huolto-ohjei-
siin

Käytä laadukkaita, tukevia ja liu-
kumattomia kenkiä työskennel-
lessäsi.

Käytä aina asianmukaisia
silmä-, kuulo- ja päänsuojaimia

Hiilimonoksidi on MYRKKY! Käytä 
aina asianmukaista hengityssuo-
jainta työskennellessäsi.

Käytä aina asianmukaisia
suojakäsineitä



4

TEKNISET TIEDOT
HANDAI  Klapisirkkeli 700mm, 13hp polttomoottorilla

Tyyppi LS-700-13hp

Moottorin tiedot

Moottorin tyyppi JIANGDONG JF390

Moottorin teho 13 hp / 9,6 kW @ 3600 rpm

Moottorin tyyppi 4-tahtinen, 1-sylinterinen, ilmajäähdytteinen

Iskutilavuus 389 cc

Halkaisija x iskun pituus 82x64 mm

Vääntö Max 26,5 Nm @ 2500 rpm

Moottoriöljyn tilavuus 1.1 litraa

Polttoainesäiliön tilavuus 6.0 litraa

Polttoaineen kulutus 313g / kWh

Polttoaineen tyyppi 98-oktaaninen

Sytytysjärjestelmä Transistoroitu magneetto

Moottorin akselin pyörimissuunta Vastapäivään

Moottorin kuivapaino 25 kg

Moottorin ulkomitat 355x430x410 mm

Klapisirkkelin tiedot

Ulkomitat käyttökunnossa 110x135x112 cm (LxSxK)

Ulkomitat kuljetuskunnossa 78x105x112 cm (LxSxK)

Renkaiden halkaisija 20 cm

Renkaiden tyyppi Umpikumirengas metallivanteella

Max. puun halkaisija 30-230 mm

Katkaisupöydän pituus 70 cm

Katkaisupöydän pituus, tuen kanssa 117 cm

Terän keskireikä 30 mm

Terän halkaisija 700 mm

Pöydän palautusvastus Metallijousi

Vetotapa Hihnaveto

Väri Musta-harmaa

Kuivapaino 115 kg
Tekniset tiedot, selostukset ja kuvitus olivat tarkkoja julkaisuhetkellä, mutta niitä voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta.

Kuvissa voi olla valinnais- ja lisävarusteita, eikä niissä ole välttämättä kaikkia vakiovarusteita.
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TURVALLINEN TYÖSKENTELY

VALMISTELUT ENNEN KÄYTTÖÄ
1. Tarkista etukäteen hyvin alue, jolla aiot laitetta 
käyttää.  Poista siltä katkaistavat puut ja muut yli-
määräiset esineet, jotka saattavat olla tiellä aiheut-
taen henkilövamman.

2. Käytä aina silmien suojana suojalaseja tai sil-
mäsuojaimia laitetta käyttäessäsi, säätäessäsi tai 
korjatessasi. Lentävät ja sinkoilevat esineet voivat 
aiheuttaa vakavan silmävaurion.

3. Käytä tukevia, paksupohjaisia työkenkiä ja ty-
köistuvia housuja ja paitoja. Löysät vaatteet tai 
korut voivat takertua liikkuviin osiin. Älä koskaan 
käytä tätä konetta paljasjaloin tai sandaaleissa. 
Käytä työkäsineitä, kun syötät puita katkaisupöy-
dälle.

4. Varmista koneen käyttöturvallisuus ennen aloi-
tusta tarkistamalla kaikkien pulttien ja ruuvien 
oikea kireys. Tarkasta myös lyhyin väliajoin silmä-
määräisesti, ettei koneessa ole vaurioita.

1. Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia koneen ja käsi-
kirjojen ohjeita, ennenkuin yrität koota ja käyttää 
konetta. Säilytä tämä käsikirja turvallisessa paikas-
sa vastaisen tarpeen varalta ja säännöllistä tarkas-
telua sekä varaosien tilaamista varten.

2. Tutustu kaikkiin hallintalaitteisiin ja niiden oi-
keaan käyttöön. Opettele pysäyttämään ja kytke-
mään laite pois päältä nopeasti.

3. Älä koskaan anna alle 16-vuotiaiden lasten 
käyttää tätä konetta. Yli 16-vuotiaiden lasten pi-
tää lukea ja ymmärtää tämän käsikirjan käyttö- ja 
turvallisuusohjeet, ja heidän vanhempansa on 
koulutettava ja valvottava heitä.

4. Älä koskaan anna aikuisten käyttää laitetta il-
man kunnollista laitteen käyttökoulutusta.

5. Pidä sivulliset, avustajat, lemmikit ja lapset vä-
hintään 5 metrin etäisyydellä koneesta sitä käytet-
täessä. Pysäytä kone, jos joku tulee sitä lähemmäs.

5. Tarkista koneen turvalaitteet ja toiminta aina 
ennen käyttöä.

6. Poista aina sirkkeliin jumiutuneet puut ennen 
seuraavaa katkaisua.

7. Konetta käyttää vain yksi koulutettu henkilö.

8. Moottorin tuottama hiilimonoksidi on näkymä-
tön, erittäin vaarallinen myrkky. Käytä klapisirkke-
liä vain avoimessa, hyvin tuulettuvassa tilassa ja 
kovalla tasaisella pohjalla.

9. TARKISTA, ETTÄ TERÄ EI OTA REUNASUOJUKSIIN 
KIINNI! Korjaa rungon asentoa tarvittaessa,
runko on voinut hieman siirtyä paikoiltaan
kuljetuksen aikana.

6. Älä koskaan käytä klapisirkkeliä sisällä tai pai-
kassa, jossa on huono ilmanvaihto. 

7. Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle 
äläkä katkaisupöydälle tai turvalaitteiden väliin. 
Pyörivään terään osuminen voi katkaista sormet, 
kädet ja jalat.

8. Älä koskaan yritä purkaa tukosta katkaisupöy-
dältä tai turvalaitteiden välistä moottorin käy-
dessä. Sammuta moottori ja odota, että kaikki 
liikkuvat osat pysähtyvät. Irroita tulpan johto aina 
ennen kuin alat irroittamaan tukosta.

9. Käytä aina laadukkaita polttoaineita (väh. 98 ok-
taaninen) ja moottoriöljyjä.
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HUOLTO JA KORJAAMINEN
Puhdista kone aina käytön jälkeen kevyesti pai-
neilmalla tai harjalla. Tarkista terä aina ennen käyt-
töä. Älä aloita puhdistus- tai tarkistustoimenpiteitä 
ennen kuin olet irroittanut laitteen sähköverkosta.

Jos laite on pitkään käyttämättä varastossa, käsit-
tele terä ja työntöjousi kevyesti öljyllä ruostumisen 
estämiseksi. Peitä / suojaa laite aina käytön jälkeen 
sen jäähdyttyä asianmukaisesti pressulla.

Varaosat
Käytä vain ja ainoastaan HANDAI-yhteensopivaksi 
hyväksyttyjä varaosia. Älä koskaan käytä muita 
kuin valtuutetun huoltoliikkeen ja/tai jälleenmyy-
jän yhteensopivaksi ilmoittamia osia.

Voit tiedustella varaosia jälleenmyyjältäsi.

Jätä huoltotoimet aina ammattitaitoisen huolto-
liikkeen tehtäväksi.

Terän vaihto
1) Sammuta klapisirkkelistä virta
2) Irroita teräsuojan lukituspinni ja irroita teräsuoja
3) Irroita sahanpurusuojus
4) Irroita ruuvit ruuvimeisselillä varovasti. Lipsah-
dus voi johtaa vakavaan vammaan
5) Irroita terä paikoiltaan varovasti ja asenna uusi 
terä paikoilleen noudattaen edellä olevia ohjeita 
käänteisessä järjestyksessä. Varmista aina, että te-
rän pyörimissuunta on oikea. Käytä teränvaihdos-
sa aina tarpeeksi vahvoja työhanskoja, jotta vältät 
käsivammat.

MOOTTORIN HUOLTAMINEN
Tarkasta moottorin käyttöohje ja noudata valmis-
tajan ilmoittamia huoltotoimenpiteitä ja -aikatau-
luja. Käytä aina asiantuntevaa huoltoliikettä.
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RÄJÄYTYSKUVA
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OSALUETTELO
Nro Nimi Määrä

1 Pultti 1

2 Tiiviste 1

3 Ulompi puristin 1

4 Sahanterä 1

5 Sisempi puristin 1

6 Avain 1 1

7 Suojuskansi 1

8 Iso kuusioavain 1

9 Löystymätön mutteri 20

10 Irroitettava suojuksen kansi 1

11 Muovinen suojusnauha 1 2

12 Muovinen suojusnauha 2 2

13 Muovinen suojusnauha 3 2

14 Muovinen suojusnauha 4 2

15 Ristiuppokantaruuvi 18

16 Aluslevy 2

17 Ristiuppokantaruuvi 18

18 Sahan terän suojukset 1

19 Työtason suojus 1

20 Kahva 1

21 Nuppi 1

22 Tukikokoonpano 1

23 Normaali mutteri 2

24 Aluslevy 24

25 Pultti 2

26 Koukku 1

27 Jousi 1

28 Jousiputki 1

29 Ohut mutteri 2

30 Ketju 1

31 Saksisokka 2

32 Kiinnityslevy 2

33 Löystymätön mutteri 10

34 Kuusioruuvi 16

35 Muovikansi asentoa
rajoittavalle tangolle 1

36 Asentoa rajoittava tanko 1

Nro Nimi Määrä
37 Pyörä 2

38 Pultti 6

39 Aluslevy 8

40 Löystymätön mutteri 4

41 Bensiinimootterin aluslevy 1

42 Bensiinimoottori 1

43 Hihnarulla 1

44 Holkki 1

45 Käyttöhihnan rulla 1

46 Isompi aluslevy 1

47 Hihna 2

48 Avain 2 1

49 Avain 3 1

50 Hihnan rulla II 1

51 Pysäytysrengas 1

52 Päärungon kokoonpano 1

53 Laakerikiinnitin 2

54 Tiivisterengas 6

55 Löystymätön mutteri 3

56 Pultti 4

57 Hihnan suojus 1

58 Vino tukitanko 1

59 Käyttöakseli 1
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Päivämäärä Suoritetut toimenpiteet Huoltopaikka

HUOLTOPÄIVÄKIRJA


