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LS700E-klapisirkkelin käyttöohjekirja 

  
 

 
Käyttäjälle: 

Hankkimasi kone on laadukas ja luotettava käytössä. Käyttö-

turvallisuuden varmistamiseksi ja koneen käyttöiän pidentämiseksi on 

tässä ohjekirjassa annetut ohjeet luettava huolellisesti ja annettuja 

ohjeita ja sääntöjä on noudatettava. 

Kenenkään ei saa antaa käyttää konetta, ellei kyseinen henkilö ole 

lukenut ohjekirjaa kokonaan ja ymmärtänyt siinä annettuja ohjeita! 
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A. Turvaohjeet ja onnettomuuksien ehkäisy 

1. Turvalaitteet 

Älä suorita mitään korjauksia, huolto- tai asennustöitä koneeseen, jonka 

turvalaitteita on poistettava, ellei käynnistystä ole estetty tai 

sähkökäyttöisen koneen virransyöttö on katkaistu (irrota virtajohto 

pistokkeesta). 

Sähkökäyttöisessä koneessa ei virran katkaisu kytkimellä yksistään riitä. 

Kun tarvittavat työt on tehty, on kaikki turvalaitteet ehdottomasti 

asennettava paikalleen ja säädettävä oikein ennen koneen käyttöä. 

2. Käyttäjä 

Sirkkelin käyttö ohjeiden vastaisesti aiheuttaa vaaraa käyttäjälle. Tästä 

syystä ainoastaan asianmukainen henkilökunta saa käyttää konetta. 

Konetta ei saa antaa kenenkään alle 16-vuotiaan käyttöön. (Katso 

käyttöohjeet-kappaleen kolmas kohta.) 

Henkilökohtaisina suojavarusteina on käytettävä suojavaatetusta, 

silmäsuojaimia ja kuulosuojaimia. 

3. Työalue ja koneen asennus 

Kone on asennettava tasaiselle ja riittävän tukevalle käyttöalustalle, ja 

tilaa on oltava riittävästi koneen ympärillä. Poista kaikki liikkumisesteet 

työalueelta. Puita on voitava käsitellä esteettä. Varmista lattiapinnan 

luistamattomuus vaikka hiekoittamalla tai muilla keinoin. 

Puunkappaleet ja sahanpurut on syytä siivota pois riittävän usein. 

4. Valmistelevat työt 

Varmista terän oikea pyörimissuunta ennen sahauksen aloittamista. 

Nuoli osoittaa terän oikean pyörimissuunnan (käyttöpuolta kohti). Katso 

Käyttöohjeet-kappaleen kolmas kohta. 

Varmista, että terä on terävä ja suora. Hyväkuntoinen terä säästää 
polttoainetta ja suojaa moottoria. 

Vaurioitunutta tai muotonsa menettänyttä terää ei pidä käyttää, sillä 

sahaustuloksesta tulee huono. Kun virta katkaistaan kytkimellä, terä 

pysähtyy n. 15 sekunnin kuluttua katkaisusta (sähkökäyttöinen malli). 

(Kun sirkkeli on pysähtynyt, moottori pitää ääntä vielä muutaman 

sekunnin ajan, mikä on normaalia (sähkökäyttö)).Tärkeitä ohjeita: 

Jos terä pyörii virran katkaisun jälkeen pidempään kuin 15 sekuntia anna 

asiantuntevan sähköasentajan tarkastaa koneen sähkölaitteet 

(sähkökäyttöinen malli). 
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B. Käyttöohjeet 

Huomaa: 

1.Varmista, että jarrukytkin toimii asianmukaisesti, käytössä on oltava 

viisinapainen johdin (sähkökäyttöinen malli). 

2. Sirkkeliä ei saa käynnistää jarrutuksen aikana (sähkökäyttöinen malli). 

3. Varmista terän oikea pyörimissuunta ja korjaa väärä pyörimissuunta 

kytkentää muuttamalla (sähkökäyttöinen malli). 

KÄYTTÖ 

1. Älä käytä konetta, ellet ole lukenut ja täysin ymmärtänyt annettuja 

ohjeita.  

a）Tarkasta ennen käynnistystä, ettei koneessa näy vaurioita ja että 

kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukalla. 

b）Tarkasta, ettei koneessa näy mitään roskia tai esineitä, jotka voisivat 

sinkoutua ympäristöön, kun kone käynnistetään. 
c）Posta kaikki koneen lähellä olevat esineet, jotka voivat osua pyörivään 

terään. 

2. Käyttäjän on oltava riittävästi perehtynyt koneen toimintaan.  Konetta ei 

saa antaa kenenkään alle 16-vuotiaan käyttöön. Konetta ei koskaan 

saa käyttää päihtyneenä tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 

3. Älä koskaan käytä konetta sellaiseen työhön, johon sitä ei ole 

tarkoitettu tai joka ei ole tämän ohjekirjan Käyttöohjeet-kohdan 

mukaista. 

4. Noudata aina turvallisuusohjeita, toimi onnettomuuksien 

ehkäisemiseksi ja noudata annettuja käyttö-, huolto- ja korjausohjeita. 

Muutokset koneeseen ovat sallittuja vain valmistajan kirjallisella 

suostumuksella. 

5. Konetta ei koskaan saa jättää käymään ilman valvontaa 

(sähkökäyttöisen mallin virtajohto on irrotettava). Älä anna koneen 

käyttöön perehtymättömän henkilön käyttää konetta. 

Laatutakuu: 

Koneen laatutakuu on 12 kk ja koskee materiaaleja ja moottoria. Terä ja 
muut kuluvat osat eivät kuulu tämän takuun piiriin. 

Klapisirkkelimme on varustettu tehokkaalla moottorilla. Polttomoottori 

pyörittää terää hihnavälityksen kautta ja sähkömoottori suoravedolla, eli terää 

ei voi kytkeä irti vedosta.  Koneen runko koostuu metallilevyrakenteista, jotka 

on jauhemaalattu. Koneen käyttölaitteet keventävät työssä tarvittavaa 

voimaa. 
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Huomaa (Sähkökäyttöinen malli): 
Varmista, että virta on katkaistuna kytkimellä jarrutuksen ajaksi. 

Käynnistysaika on vähintään 1 minuutti! 

Käyttöohjeet: 

Puukouru on muodoltaan koukkumainen. Muodon tarkoituksena on 
estää puun liukuminen työn aikana. Työnnä sahattava puu kouruun oikealla 
kädellä haluttuun sahauskohtaan. Painamalla kourua reidellä sahauksen 
aikana voi käsillä tarvittavaa voimaa keventää. 

Kun kourua työnnetään eteenpäin, terän suojus siirtyy pois terän edestä 

ja palautuu taas terän suojaksi, kun kouru jousen avustamana palautuu 

alkuasentoon. 
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C: Teknisiä tietoja 

Malli LS700E 

Moottorin teho 13 hv 

Teho: 9 kW 

Sähkölaitesuojaus IP54 

Terä 700x30x42T 

Puun max. halkaisija 230mm 

. Paino  120 kg 

D. Huolto- ja korjaustyöt 

Puhdista kone säännöllisesti ja mahdollisimman usein. Puhdistukseen 

soveltuvat esimerkiksi pieni harja ja kangasriepu, ja ennen puhdistusta 

on varmistettava, että kone on pysähtynyt (ja virransyöttö katkaistu). 

Jos konetta ei aiota käyttää pidempään aikaan, terä ja jousi on 

suojattava pyyhkimällä niihin öljyä. Kone on säilytyksen ajaksi 

suojattava sopivalla peitetteellä. Varmista erityisesti moottorin ja 

kytkinten suojaus kosteudelta. 

E. Terä 

Varmista, että terä täyttää kaikki tehtaan asettamat vaatimukset ja on 

annettujen mittojen mukainen.  Terän on oltava terävä ja kaikin puolin 

kunnossa. 

Halkaisija: 600 mm tai 700 mm 

Keskireikä: 30 mm 

Paksuus: 3,0mm 

Hammastus: A CV-teräs 

F. Terän vaihto 

a ) Sammuta kone. 

b ) Avaa pöydän lukitukset niin, että voit varovasti kallistaa pöydän 

eteenpäin. 

c ) Avaa teräsuojakotelon kiinnitysruuvit. 

d ) Avaa ruuvit varovasti. Ole varovainen, sillä kotelon luiskahtaminen voi 

aiheuttaa vakavia vammoja käsiin! 

e ) Irrota vanha terä varovasti ja vaihda tilalle uusi, ja asenna irrotetut osat 

takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. 

Pidä terästä hyvin kiinni terän vaihdon ja käsittelyn aikana. Terä on 

painava ja voi helposti luiskahtaa käsistä. Jos terä pääsee vahingossa 

luiskahtamaan otteesta, seurauksena voi olla vakavia vammoja. Käytä 

aina vahvoja työkäsineitä terää käsitellessäsi. 

Huomaa: Muista mahdolliset lukitusruuvit. 



 

Terän vaihto 

1. Sammuta kone. 

2. Poista kourun liikerajoittimen tappi. Jätä rajoitin 

paikalleen ja kallista kouru eteen. 

Huomaa: 

Jos käytetään halkaisijaltaan 600 mm:n terää liikerajoitin asetetaan 

kakkosasentoon.   

Jos käytetään halkaisijaltaan 700 mm:n terää liikerajoitin asetetaan 

ykkösasentoon. Suorita asetus, kun olet vaihtanut terän, ja katso, että 

välykseksi jää 50 mm. 
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Vaihe 1: 

1. Liitä yhteen jalkaosa (34), etulevy (30) ja takalevy (25) käyttäen 

kuusioruuveja, aluslevyjä ja muttereita. 

2. Liitä yhteen jalkaosa (23), etulevy (30) ja takalevy (25) käyttäen 

kuusioruuveja, aluslevyjä ja muttereita. 

3. Liitä yhteen jalkaosa (34), etulevy (29) ja takalevy (25) käyttäen 

kuusioruuveja, aluslevyjä ja muttereita. 

4. Liitä yhteen jalkaosa (34), alalevy (24) ja jalkaosa (23) käyttäen 

kuusioruuveja, aluslevyjä ja muttereita. 

5. Liitä yhteen ylälevy (26) etulevyt (edessä ja takana) sekä jalkaosat 

käyttäen kuusioruuveja, aluslevyjä ja muttereita. 
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Vaihe 2: 

1. Liitä yhteen syöttöpöytä (13) ja teräsuojus (4) käyttäen ruuveja, 
aluslevyjä ja muttereita. 

    
2. Asenna suojalevy (7) syöttöpöytään käyttäen ruuveja, aluslevyjä ja 

muttereita.  
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Vaihe 3: 

1. Asenna teräsuojakotelo (35) runkoon käyttäen ruuveja, aluslevyjä ja 

muttereita. 

2. Kiinnitä tukilevy (1) teräsuojakoteloon käyttäen ruuveja, aluslevyjä ja 

muttereita. 
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Vaihe 4: 

1. Asenna kannatin (3) pyöräakselille ja asenna syöttöpöytä ja teräsuojus 

kiinni jalustaan käyttäen ruuveja, aluslevyjä ja muttereita. 

2. Asenna pyörät ja pyörän varmistinrenkaat akselille. 

3. Asenna käsikahva kiinni syöttöpöytään käyttäen ruuveja, aluslevyjä ja 
muttereita. 



 

ENNEN KÄYNNISTYSTÄ: Tarkasta öljymäärä ja lisää tarvittaessa SAE 10W-30 -öljyä 

(öljytilavuus 0,6 litraa). Täytä polttoainesäiliö 98-oktaanisella bensiinillä. HUOMAA: Moottori 

on varustettu öljymäärävahdilla, joka sammuttaa moottorin automaattisesti, jos voiteluöljyä on 

liian vähän. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ÖLJYNTÄYTTÖTULPPA/MITTATIKKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLTTOAINESÄILIÖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moottorin 

virtakytkin 
RIKASTIN

 

POLTTOAINEHANA 

 
 

 

Moottorin käynnistäminen: 
1. Avaa polttoainehana kääntämällä vipu oikealle. Sulje 

rikastin kääntämällä sen vipu vasemmalle. 

 
 

KÄYNNIS

TYSKAH

VA 

 

 
 
 

KÄYNNIS

TYSKAHV

A 

Huomautus: Jos moottori on lämmin, rikastinta ei tarvitse 
käyttää.  
Avaa kaasu kääntämällä sen vipu vasemmalle (jänis-symboli) (ks. alakuva). 

2. Käännä moottorin virtakytkin ON-asentoon. 
   3. Vedä käynnistyskahvasta aluksi hitaasti, kunnes käynnistin kytkeytyy, ja jatka sitten vetoa ripeästi. 

 Käynnistymiseen voidaan tarvita 5 vetoa. Kun moottori käynnistyy, avaa rikastin 
puoliväliin. Noin 15 sekunnin kuluttua rikastin voidaan avata kokonaan kääntämällä 
sen vipu oikealle. 
Huomaa: Jos rikastin avataan liian pian, moottori voi sammua. 

4. Säädä kaasuvivulla moottorin kierrosluku haluamallesi tasolle. 
TÄRKEÄÄ: Anna moottorin käydä kuormittamattomana ainakin 1 minuutin ajan aina 
käynnistyksen jälkeen. 

 

Moottorin sammuttaminen: 
1. Käännä kaasuvipu oikealle (tyhjäkäynti). 
2. Käännä moottorin virtakytkin OFF-asentoon. 
3. Sulje polttoainehana kääntämällä sen vipu vasemmalle. 

 

 
 

II 

Moottorin 
käynnistyskahva 

Moottorin 
virtakytkin 

Rikastin 

Kiinni Auki 

Poltto-
ainehana 

Täynnä 

Lisää 

Poltto-ainesäiliö 

Kaasuvipu 

Käynnistys-
kahva 

Käynnistys-
kahva 

Kaasuvipu 

nopea tyhjäkäynti 



 

 



 

OSALUETTELO 
 

Nro Nimi Lkm 

1 Ruuvi 1 

2 Tiivistelevy 1 

3 Ulompi laippa 1 

4 Terä 1 

5 Sisempi laippa 1 

6 Akselikiila 1 1 

7 Teräsuojakotelo 1 

8 Suurikantainen ruuvi 1 

9 Lukitusmutteri 20 

10 Liikkuva suojalevy 1 

11 Muovinen suojalista 1 2 

12 Muovinen suojalista 2 2 

13 Muovinen suojalista 3 2 

14 Muovinen suojalista 4 2 

15 Uppokantaruuvi 18 

16 Aluslevy 2 

17 Uppokantaruuvi 18 

18 Teräsuojusasetelma 1 

19 Syöttöpöydän suojus 1 

20 Käsikahva 1 

21 Nuppi 1 

22 Tukiasetelma 1 

23 Mutteri 2 

24 Aluslevy 20 

25 Ruuvi 2 

26 Koukkulevy 1 

27 Jousi 1 

28 Jousiputki 1 

29 Ohut mutteri 2 

30 Ketju 1 

31 Sokka 2 

32 Kiinnityslevy 2 

33 Lukitusmutteri 10 

34 Ruuvi 16 

35 Rajoitintangon muovisuojus 1 

36 Rajoitintanko 1 



 

 

37 Pyörä 2 

38 Ruuvi 6 

39 Aluslevy 8 

40 Lukitusmutteri 4 

41 Polttomoottorin alalevy 1 

42 Polttomoottori 2 

43 Kiilahihnapyörä 1 

44 Holkki 1 

45 Kiilahihnapyörä (vetävä) 1 

46 Suuri aluslevy 1 

47 Kiilahihna 2 

48 Akselikiila 2 1 

49 Akselikiila 3 1 

50 Hihnarulla II 1 

51 Rajoitinrengas 1 

52 Päärunko 1 

53 Laakerinkannatin 2 

54 Aluslevy 6 

55 Lukitusmutteri 3 

56 Ruuvi 4 

57 Kiilahihnansuojus 1 

58 Tukitanko 1 

59 Pääakseli 1 
 


