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Laitetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin 
on luettu käyttöohje, huomioitu kaikki 
ohjeet ja laite on asennettu kuten kuvailtu! 

 
 Ohje on säilytettävä tulevaa käyttöä varten.   
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Tarkasta pakkauksen purkamisen jälkeen, 

� täydellisyys 
� mahd. kuljetusvauriot 

Esitä valitukset kauppiaalle, laitteen toimittajalle tai valmistajalle 
välittömästi. Jälkeenpäin esitettyjä valituksia ei hyväksytä. 

 Pöytäsirkkeli M1H-ZP2-1-250A / DAN0819 
 Verkkokaapeli ja pistoke 
 HM-Sahanterä 

250 x 1,8/2,8 x 30 mm; 24 hammasta 
 Halkaisukiila 

 4 pöydänjalasta 
 2 lyhyestä liitostangosta 
 2 pitkästä liitostangosta 
 4 irtojalasta 
 2 lisäliitostangosta 
 Suojakotelo imuliittimellä 
 Poikittaisohjain 
 Pitkittäisohjain 
 Pöytätason pidennys 
 2 tukea pöytätason pidennystä varten 
 2 pöytätason levennystä 
 4 tukea pöytätason levennyksiä varten 
 Työntökahva 
 Imuletku 
 Ruuvipussi 
 2 avainta sahanterän vaihtoa varten 
 Alkuperäiset ohjeet 
 Asennus- ja käyttöohje 
 Takuuselvitys 
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DIN EN ISO 3744 
Koneen käyttö pöytäsirkkelinä vakioterällä. 

Äänitehotaso Äänen painetaso työpaikalla
LWA = 104 dB(A) LpA = 91 dB(A) 

Mittaustuloksen epävarmuustekijä: 3 dB 

Ilmoitetut arvot ovat päästöarvoja eivätkä ilmaise samalla myös 
varmoja työpistearvoja. Vaikka on olemassa yhteys päästö- ja 
melutason välillä, ei siitä voida luotettavasti päätellä, ovatko 
lisäturvallisuustoimenpiteet tarpeellisia vai eivät. Työpisteessä 
olevaan melutasoon vaikuttavat tekijät käsittävät vaikutusten 
keston, työtilan ominaisuuden, muut melulähteet ym., esim. 
koneiden lukumäärän ja muut viereiset tapahtumat. Sallitut 
työpistearvot voivat vaihdella maasta toiseen. Tämä tiedote antaa 
kuitenkin käyttäjälle mahdollisuuden arvioida vaarallisuutta ja riskiä 
paremmin. 

Uhkaava vaara tai vaarallinen tilanne. Kyseisten 
ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata loukkaantumisia tai 
laitteiden vaurioitumista. 

�� Tärkeitä ohjeita asianmukaista käyttöä varten. 
Kyseisten ohjeiden laiminlyönti voi johtaa häiriöihin. 

 Käyttäjäohjeita. Kyseiset ohjeet auttavat käyttämään 
kaikkia toimintoja tehokkaasti. 

Asennus, käyttö ja huolto. Ohjeissa selvitetään 
tarkasti, mitä pitää tehdä. 

Katso mukana olevasta asennus- ja 
käyttölehtisestä tekstissä mainitut kuvat. 

• Pöytäsirkkeli on suunniteltu yksinomaan umpipuun ja
levymateriaalien kuten lastu-, liima- ja mdf-levyjen, joiden
poikkileikkaus on neliö- tai suorakulmainen, pituus- ja
poikittaissuuntaista sahausta varten käyttäen kovametallisia
sahanteriä. Terien täytyy olla standardin EN 847-1 mukaisia.

• Sahanterän halkaisijan on oltava välillä 248 – 250 mm.
• HSS - terän (pikateräs) sahanterien käyttö on kielletty, koska

kys. terä on kova ja hauras. Loukkaantumisvaara sahanterän
katkeamisen ja teräpalojen ulossinkoutumisen kautta.

• Pyöreän materiaalin (pyöröpuu, polttopuu tai vastaava)
sahaaminen on kielletty.

• Saha ei saa käyttää urien tekemiseen
• Saha ei saa käyttää asetusleikkaukseen (työkappaleessa

päättyvät urat).
• Vain turvallisesti asetettavia ja siirrettäviä kappaleita saa

työstää.
• Määräyksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan

määräämien käyttö-, huolto- ja kunnossapitoehtojen
noudattaminen sekä käyttöohjeeseen kuuluvien
turvallisuusohjeiden noudattaminen.

• On noudetettava voimassa olevia asiaankuuluvia
tapaturmanestohjeita, sekä muita yleisesti hyväksyttyjä
työterveyslääketieteellisiä ja turvaallisuusteknisiä ohjeita.

• Kaikki muu käyttö, joka poikkeaa näistä ei ole määräysten
mukaista käyttöä. Valmistaja ei vastaa mistään näistä syistä
aiheutuneista vahingoista - käyttäjä vastaa niistä kokonaan
itse.

• Sahaan tehtävät omavaltaiset muutokset poistavat
valmistajan vastuun kaikista muutoksista johtuvista
vahingoista.

• Laitetta saa varustaa, käyttää ja huoltaa vain henkilöt, jotka
ovat tehtäviin tottuneet ja vaaratilanteista tietoisia.
Kunnossapitotöitä saa suorittaa vain meidän tai meidän
ilmoittaman asiakaspalvelun kautta.

• Konetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristössä tai
altistaa sateelle.

Lue ja huomioi käyttöohje ja 
turvallisuusohjeet ennen käyttöönottoa. 

  Pidä silmä- ja kuulusuojaimia. 

  Käytä hengityssuojainta. 

Pysäytä  moottori  ja  vedä  virtapistoke  irti 
ennen korjaus-, huolto- ja puhdistustöitä. 

Ei saa käyttää vesisateessa. Suojaa 
kosteudelta. 

Sahanterän  aiheuttama  sormien  ja  käsien 
loukkaantumis-vaara. 

Tuote vastaa voimassa olevia tuotekohtaisia 
EU-direktiivejä. 

  Koneen suojaluokka II (suojaeristetty). 

Sähkölaitteita          ei          saa          laittaa 
kotitalousjätteisiin.      Huolehdi      laitteiden, 
lisälaitteiden ja pakkausten 
ympäristöystävällisestä kierrätyksestä. 
Käytettyjä   sähkö-   ja   elektroniikkalaitteita 
käsittelevän      EU-direktiivin      2012/19/EU 
mukaisesti   käyttökelvottomat   sähkölaitteet on   
kerättävä    erikseen    ja    kierätettävä 
ympäristöystävällisesti. 
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• Metalliosat (naulat ym.) on ehdottomasti poistettava 
sahattavasta materiaalista. 

 
 

 

Myös määräyksenmukaisella käytöllä voi asiaankuuluvien 
turvallisuusmääräysten noudattamisesta huolimatta olla vielä 
jäännösriskejä johtuen käyttötarkoituksen määräämästä 
rakenteesta. 

Jäännösriskejä voidaan minimoida kun noudatetaan kohtien 
“Turvallisuusohjeet” ja “Määräyksenmukainen käyttö” ohjeita, 
sekä käyttöohjeen ohjeita yhteensä. 

Huomioonottaminen ja varovaisuus vähentävät henkilöiden 
loukkaantumisriskiä ja tavaroiden vaurioitumisriskiä. 

• Työkalun (sahanterän) tai työkappaleen aiheuttama sormien 
ja käsien loukkaantumisvaara, esim. sahanterän vaihdon 
yhteydessä. 

• Loukkaantuminen työstettävästä kohteesta irronneista 
paloista. 

• Takaisku työstökappaleesta tai työstökappaleen osista. 
• Virran aiheuttamat vaarat, jos käytät epäasianmukaisia 

sähköisiä liitäntäjohtoja. 
• Jännitettä johtaviin osiin koskeminen rakenteen sähköisten 

osien ollessa auki. 
• Kuulohäiriöt pitkäaikaisessa työskentelyssä ilman 

kuulonsuojaa. 
• Terveydelle haitallisten pölyjen päästö käytettäessä ilman 

poisimua. 
• Varotoimista huolimatta on olemassa lisäksi epäilmeisten 

jäännösriskien vaara. 

Varotoimista huolimatta on olemassa lisäksi epäilmeisten 
jäännösriskien vaara. 

 
 

 

 Puutyöstökoneet voivat olla vaarallisia asiattomassa 
käytössä. Sähkötyökalujen käytössä täytyy noudattaa 
perusturvallisuustoimeenpiteitä, jotta suljetaan tulipalo, 
sähköisku ja henkilöiden loukkaantuminen pois. 
Lue ja huomioi ennen tämän tuotteen käyttöönottoa 
seuraavat ohjeet ja ammattiyhdistyksen antamat 
tapaturmantorjuntamääräykset tai kulloisenkin maan 
voimassaolevat turvallisuusmääräykset jotta voit suojella 
itseäsi ja muita mahdollisilta vammoilta. 

 

 Anna turvallisuusohjeet kaikkien laitetta käyttävien 
luettavaksi. 

 Säilytä nämä turvallisuusohjeet hyvin. 

• Vältä epänormaalia työasentoa. Huolehdi tukevasta 
asennosta ja pidä itsesi koko ajan tasapainossa. Ota oikea 
työasento. 

• Käytä sopivia työvaatetusta: 
 älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, ne voivat tarttua 

liikkuviin osiin 
 ei luistavia kenkiä 
 sido pitkät hiukset hiusverkolla 

• Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita: 
 kuulosuoja (äänitaso työpaikalla voi ylittää 85 dB (A), 
 suojalaseja 
 Hengityssuojain pölyä tuottavien töiden yhteydessä 
 Käsineet sahaterien ja karkeiden työaineiden käsittelyssä 

• Käytä sahaa vain 
 tukevalla 
 tasaisella 
 liukumattomalla 
 värähtelemättömällä alustalla. 

• Pidä työskentelyalue kunnossa! Epäjärjestys voi johtaa 
tapaturmiin. 

• Huomioi ympäristön vaikutukset: 
 Älä käytä konetta vesisateessa. 
 Älä käytä konetta kosteassa tai märässä ympäristössä. 
 Huolehdi hyvästä valaistuksesta. 
 Älä käytä konetta palavien nesteiden tai kaasujen 

läheisyydessä. 
 Käytössä syntyvä puupöly haittaa vaadittua näkyvyyttä ja 

on osittain terveydelle vaarallista. 
• Älä koskaan jätä moottorisahaa valvomatta. 
• Alle 18 vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää laitetta. 

Poikkeuksena ovat yli 16 vuotiaat henkilöt, jotka käyttävät 
laitetta koulutuksen puitteessa valvonnan alaisina. 

• Pidä muut henkilöt loitolla työskentelyn aikana. 
Älä anna muiden henkilöiden, erityisesti lasten, koskettaa 
työkalua tai johtoa. 
Pidä heidät pois työskentelyalueelta. 

• Seiso aina sahanterän sivulla sahaustason ulkopuolella. 
• Jos sahaukseen osallistuu toinen henkilö, hänen tulee seistä 

pöydän jatkeen vastaanottopuolella. 
• Poista ennen sahan käyttöä kaikki naulat ja metalliesineet 

työstökappalesta. 
• Huomioi, että työstökappaleessa ei ole johtoja, köysiä, 

naruja tai vastaavia. 
• Aloita sahaus vasta kun sahaterä on saavuttanut vaaditun 

kierrosluvun. 
• Älä ylikuormita konetta! Työ sujuu paremmin ja 

turvallisemmin annetulla tehoalueella. 
• Käytä laitetta ainoastaan täydellisella ja oikein asennetulla 

suojavarustuksella ja älä muuta koneessa mitään, mikä voisi 
vähentää turvallisuutta. 

• Vaihda pöydän kitalevy, kun sahausura on levitetty. 
• Älä käytä sahanteriä, joissa on säröjä, tai teriä, joiden muoto 

on muuttunut. 
• Käytä vain teräviä sahanteriä, koska tylsät sahanterät sekä 

suurentavat takaiskun vaaraa, että rasittavat myös moottoria. 

 

  

• Tutusta ennen käyttöä laitteeseen käyttöohjeen avulla. 
• Ole  tarkkaavainen.  Varo  mitä  teet.  Aloita  työn  suoritus 

järkevästi.  Älä  käytä  laitetta  väsyneenä  tai  huumeiden, 
alkoholin      tai      lääkkeiden      vaikutuksen      alaisena. 
Hetkellinen   tarkkaamattomuus   laitteen   käytössä   voi 
johtaa vakaviin loukkaantumisiin. 
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• Älä käytä pikateräksisiä sahanteriä (HSS), koska kys. teräs
on kova ja hauras, ainoastaan EN  847-1:n mukaisia
työkaluja saa käyttää.

  Toisenlaisten työkalujen ja varusteiden käyttö voi 
aiheuttaa loukkaantumisvaaran. 
Huomioi, että sahanterä on "Tekniset tiedot" -kohdassa 
ilmoitettujen mittojen mukainen ja on sopiva työstökappaleen 
materiaalia varten. 

• Käytä toimitukseen kuuluvaa halkaisukiila.
• Halkaisukiila täytyy säätää siten, että sen etäisyys

sahanterän hammaskehään on 5 mm pöytätason yläpuolella.
• Saha ohuita tai ohutseinäisiä kappaleita vain

hienohampaisilla sahanterillä.
• Sahaa aina vain yksi kappale. Älä koskaan sahaa useampia

kappaleita samanaikaisesti tai niputettuja yksittäiskappaleita.
On     olemassa vaara, että sahanterä tarttuu
hallitsemattomasti yksittäiskappaleihin.

• Työkappaleelle on käytettävä taso (esim. rullateline/ -pöytä)
pitkien työkappaleiden tukemiseen.

• Älä käytä sahaa käyttökohteisiin, joihin sitä ei ole tarkoitettu
(määräyksenmukainen käyttö). 

• Käytä työntökeppiä kapeiden työstökappaleiden 
pituussuuntaisessa sahauksessa (sahanterän ja 
pituusohjaimen välinen etäisyys alle 120 mm, katso 
työskentelyohjeet). 

• Purista kapeat työstökappaleet työntökepin avulla 
pituusohjaimeen. 
-+ Työntökeppejä saa alan kaupoista. 

• Työntökappale säilytetään siihen tarkoitetussa pidikkeessä,
jos sitä ei käytetä.

• Älä käytä vaurioituneita työntökeppejä.
• Käytä aina yläpuolista sahanterän suojakoteloa.
• Se on säädettävä siten, että sahanterän hammaskehä on

peitetty työstökappaleen työstöön tarvittavaan osan asti.
Huolehdi, ettei sahanterän hampaisto tartu sahattuihin
kappaleisiin ja sinkauta niitä.

• Älä poista käsin pirstaleita, purut ja jäämiä sahanterän
vaara-alueelta.

• Uran viistosahauslaitteiden ja urajyrsintyökalujen käyttö on
kielletty.

• Saha ei saa käyttää urien tekemiseen
• Saha ei saa käyttää asetusleikkaukseen (työkappaleessa

päättyvät urat).
• Pidä aina riittävä etäisyys sahanterästä. Pidä käytön aikana

tarpeeksi etäisyyttä käytettyihin rakenneosiin.
• Sahanterällä on jälkipyörintä. Odota, kunnes sahanterä on

pysähtynyt ennen kun poistat lastuja, purua ja roskia.
• Älä jarruta sahanterää sivuttaisella painamisella.
• Sammuta kone ja vedä verkkopistoke pistorasiasta:

 korjaustöiden ajaksi
 huolto- ja puhdistustöiden ajaksi
 häiriöiden poistossa (koskee myös jumittuneiden lastujen

poistamista)
 kun tarkistetaan liitäntäjohtoa, onko johto kiertynyt tai

vaurioitunut
 Koneen kuljetusSahanterän vaihto
 Koneen luota poistuminen (myös lyhyillä tauoilla)

• Hoida konetta huolella:
 Pidä työkalut terävinä ja puhtaana, joilloin niillä on

parempi ja turvallisempi työskennellä.
 Nouda huolto-ohjeita ja työkaluvaihto-ohjeita.
 Pidä kahvat kuivana ja puhtaana öljystä ja rasvasta.

• Tarkista kone mahdollisten vaurioiden kannalta:
 Tarkasta huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä

suojavarusteiden moitteeton ja tarkoituksen-mukainen
kunto.

 Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja
eivät jumita tai ole vaurioituneita. Kaikkien osien täytyy
olla oikein asennettu ja täyttää kaikki vaatimukset, jotta
voidaan varmistaa sahan moitteeton toiminta.

 Vaurioituneet suojalaitteet ja osat täytyy korjauttaa tai
vaihdattaa asianmukaisesti hyväksytyn korjaamon (tai
valmistajan) kautta, jos ei toisin ilmoitettu käyttöohjeessa.

 Vaurioituneet tai epäselvät turvallisuustarrat tulee
vaihtaa.

• Älä jätä työkaluavainta paikalleen!
Tarkista aina ennen käynnistämistä, että avaimet ja
säätötyökalut on poistettu. 

• Säilytä käyttämättömiä laitteita kuivassa, lukitussa paikassa 
lasten ulottumattomissa. 

Sähköturvallisuus 
• Liitäntäjohdon toteutus IEC 60 245 (H 07 RN-F) mukaisesti,

johdon ydinpoikkileikkaus vähintään 
 1,5 mm² johtopituudella 25 m asti
 2,5 mm² johtopituudella yli 25 m

• Pitkät ja ohuet liitäntäjohdot muodostavat jännittehäviön.
Moottori ei saavuta enää maksimaalista tehoaan, laitteen
toiminta heikentyy

• Liitäntäjohdon pistokkeiden ja kytkentälaatikoiden tulee olla
kumista, pehmeästä PVC:stä tai muusta termoplastisesta
materiaalista, jonka mekaaninen lujuus on sama tai niiden
täytyy olla päällystetty vastaavalla materiaalillla.

• Suojaudu sähköiskulta. Vältä kosketusta maadoitettujen
osien kanssa.

• Liitäntäjohdon pistokkeen täytyy olla roiskevesisuojattu.
• Jos käytät johtokelaa, kelaa johto kokonaan kelasta.
• Käytä johtoa vain tarkoituksenmukaisiin töihin. Suojaa johto

kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. Älä vedä johdosta
pistokkeen irrottamiseksi pistorasiasta.

• Liitäntäjohtojen asennuksessa on huomioitava, että johtoja ei
litistetä, taivuteta eikä pistokeliitin ole märkä.

• Liitäntäjohdon asettelussa tulee varmistaa, ettei johto joudu
puristukseen, taitu eikä liitäntäpistoke kastu.

• Tarkista liitosjohdot säännöllisesti ja vaihda vioittuneet.
• Älä käytä vaurioituneita liitäntäjohtoja.
• Käytä ulkona vain tarkoituksenmukaisia sallittuja ja

vastaavasti merkittyjä jatkojohtoja.
• Älä käytä väliaikaisia sähköliitäntöjä.
• Älä ylitä ikinä suojavarusteita tai ota niitä pois käytöstä.
• Liitä laite vuotovirtavarokytkimen (30 mA) kautta.

Sähköliitäntä tai korjaukset koneen sähköosien
parissa tulee suorittaa luvanvaraisen 
sähköammattilaisen tai meidän asiakaspalvelupisteen 
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toimesta. Noudata paikallisia määräyksiä, erityisesti 
suojaustoimenpiteitä koskevia. 

 

Koneen muiden osien korjaukset tulee suorittaa  
valmistajan tai valmistajan asiakaspalvelupisteen 
toimesta. 
Käytä ainoastaan alkuperäisvaraosia. Muiden 
varaosien ja lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa 
käyttäjälle vammoja. Siitä johtuvista vahingoista ei 
valmistaja vastaa.

Ruuvaa poikkituet (32) ja telineosa (33) laiteyksikköön (10). 
Kiinnitä pöydän levennys ja pöydän pidennys pöytälevyyn. 
Liitostangot ovat eripituisia. 
Pöytätason pidennyksen tuki (34) 
Pöytätason pidennyksen tuki (35) 

Kiinnitä ensin pöydän jalat (2) kunkin vinotuen kanssa 
sahaan. 

Kiinnitä sen jälkeen vinotuet pöydän levennykseen eli 
pöydän pidennykseen. 

Kiinnitä liitostangot ® (4), ©( 3) pöydänjalkoihin. 
Liitostangot ovat eripituisia. 

Kiinnitä molemmat pitkät liitostangot ® (4) ensiksi 
pöydänjalkoihin. 
Kiinnitä sitten molemmat lyhyet liitostangot © (3). 
Kiinnitä kumipalat (29) pöydänjalkoihin. 
Asenna lisäliitostangot (27). 

 
Kiristä kaikki ruuviliitokset tiukasti. 

Käännä saha nurin, jotta se seisoo pöydänjaloilla. 

Aseta lisäliitostangot (27) siten, että ne koskettavat pohjaa. 
 

Siirrä sahanterä (5) kammen (6) avulla ylimpään asentoon. 
Ota pöytäprofiili (12) pois. 
Löysätään ruuvi (A) ja säädetään etäisyys. 
Säädä sahaterän ja halkaisukiilan välinen etäisyys (8). 
Etäisyys saa olla korkeintaan 5 mm. 
Kiristä ruuvi jälleen kiinni. 

 Kiinnitä suojakotelo (7) halkaisukiilaan (8). 
Aseta suojakotelo ruuvin (B) kanssa siihen tarkoitettuun 
paikkaan halkaisukiilassa ja vedä sen jälkeen suojakotelo 
rajoittimeen asti. 
Älä kiristä mutteria liikaa. Suojakotelo täyttyy liikkua         

                                          vapaasti. 
                           Aseta imuletku (9) suojakotelossa olevaan muhviin (7) ja runkoon 

(18). 
 Aseta työntökappale (19) siihen tarkoitettuun pidikkeeseen. 

 
 

 
 
 
       
  
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Katso mukana olevasta asennus-ja 

käyttölehtisestä tekstissä mainitut kuvat. 
Kiristä ruuvit vain käsin 

 Aseta moottorisaha moottori alaspäin 
 
 

  

   

Nro. Tilausnro Nimitys 
2 366272 Pöytäjalka 
3 366282 Liitostanko lyhyt © 
4 366280 Liitostanko pitkä ® 
5 366266 Sahanterä 
6  Korkeussäädön kampi 
7 366256 Suojus 
8 366260 Halkaisukiila 
9 366261 Imuletku 
10  Pöytätaso 
11 366254 Poikittais- ja jiiriohjain kok. 
12 366255 Pöydän upotuskappale 
13 366253 Pituusohjain kokon. 

13A  Vasteohjain 
14 366271 Kallistussäädön käsipyörä 
15 366272 Lukitusruuvi ristiasennukseen 
16  Päälle-/ pois-kytkin 
17  Moottorin suojaus 
18 366270 Puruimunliitos 
19 366275 Työntökahva 
22 366268 Sahanterän laippa  
23 366269 Sahanterän lukitusruuvi  

24 366257 
Ohjausprofiili pituusliikkeen rajoitinta 
varten 

25  Pitkittäisohjaimen vipua 
26 366288 Turvallisuustarra 
27 366282 Lisäliitostanko 
28  Kallistussäädön mitta-asteikko 
29 366283 Irtojalka 
30 366273 Rengasavain SW10/21 
31  Rengasavain SW10/13 
32 366264 Pöytätason levennys 
33 366262 Pöytätason pidennys 
34 366265 Pöytätason levennyksen tuki 
35 366263 Pöytätason pidennyksen tuki 
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Vedä verkkopistoke irti ennen jokaista 
kuljetusta. 

Sahan kuljetuksen aikana sahanterän täytyy olla siirretty 
alas ja teräsuojuksen täytyy olla käännetty paikalleen. 

Näin sahanterä ei aiheuta loukkaantumista. 

• Kuljetusta varten otetaan saha kiinni vasemmalla ja oikealla 
puolella. 

• Jos saha kuljetetaan ajoneuvossa, se on suojattava 
kaatumista ja liikkumista vastaan. Vältä kovat ravistelut 
kuljetuksen aikana. 

• Älä koskaan käytä suojavarusteet käsittelyä ja kuljetusta 
varten. 

    Vedä verkkopistoke irti. 

• Säilytä käyttämättömiä laitteita kuivassa, lukitussa paikassa 
lasten ulottumattomissa. 

• Huomioi ennen pitempää varastointia seuraavat asiat laitteen 
käyttöiän pidentämiseksi ja sujuvan käytön varmistamiseksi: 
 Suorita perusteellinen puhdistus. 
 Käsittele kaikki liikkuvat osat ympäristöystävällisellä 

öljyllä. 

Älä koskaan käytä rasvaa! 

 
 

 
 

Ennen jokaista häiriönpoistoa 
 sammuta laite 
 odota sahaterän liikkeen loppumista 
 vedä verkkopistoke irti 

Aseta kaikki turvavarusteet takaisin käyttöön jokaisen häiriöpoiston jälkeen ja tarkista niiden toiminta. 
 

Häiriö Mahdollinen syy Korjaus 
Kone ei käynnisty päälle-  ei virtaa  Vaihda sulake 

 tarkista jatkojohto, vaihda vaurioitunut johto 
välittömästi 

 anna  pätevän  sähköasentaja tarkastaa moottori tai 
katkaisija, tai korjata ne alkuperäisiä varaosia käyttäen 

 Poista syy 

kytkemisen jälkeen tai  jatkojohto vaurioitunut 
kytkeytyy itsestään pois päältä  
tyhjäkäynnin aikana  Moottori tai kytkin rikki 

 Sahanterä jumittaa 

Kone pysähtyy kesken 
sahauksen 

 Sahanterä on tylsä 
 Liian suuri syöttö 

 Vaihda sahanterä 
 Anna moottorin jäähtyä ja jatka työtä pienemmällä 

painamisella 
Työstökappale jumittuu, kun 
sitä työnnetään eteenpäin 

 Sahanterä on tylsä 
 Pitkittäis- tai sivuttaisohjain ei ole 

samasuuntainen sahanterän suhteen 

 Pidä kiinni työkappaleesta ja sammuta moottori heti. 
Sahanterä on teroitettava tai uusittava 

 Säädä ohjain uudestaan 
Palojälkiä leikkuukohteissa  Sahanterä ei sovi kys.työhön tai on 

tylsä 
 Vaihda tai teroita sahanterä 

Purujen ulostulo tukossa  Imulaitetta ei liitetty 
 Imuteho liian heikko 

 Sammuta saha, poista purut ja liitä imuri 
 Sammuta saha, poista purut ja korota imutehoa 

(ilmanopeus 20 m/sek puruimuliitoksessa.). 
Moottori käy, sahanterä ei 
pyöri 

 Käyttöhihna viallinen  Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun tai 
valmistajaan 

Saha tärisee  Sahanterä on vääntynyt 
 Sahanterä on väärin asennettu 

 Vaihda sahanterä 
 Kiinnitä sahanterä oikein 

 

Jos  ilmenee muita häiriöitä tai kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen myyjään. 
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Malli / Tyyppi M1H-ZP2-1-250A /  DAN0819 
Valmistusvuosi katso viimeinen sivu 
Moottorin teho P1 2000 W (S6 – 25%) 
Verkkojännite 220 – 240 V~ 
Verkkotaajuus 50 Hz
Sahanterän kierrosluku 5000 min –1

Verkkosulake 10 A hidas 
Kovametallisahanterä Ø maks. 250 mm 
Kovametallisahanterä Ø min. 248 mm 
Sahanterän paksuus 1,8 mm 
Sahausleveys 2,8 mm
Hammasluku 24 
Halkaisukiilan paksuus 2 mm 
Sahanterän akselireikä 30 mm 
Sahausnopeus (sahanterän maks. Ø:lla) 65 m / s 
Sahauskorkeus 90°:lla (sahanterän maks. Ø:lla) ca. 0 – 85 mm 
Sahauskorkeus 45°:lla (sahanterän maks. Ø:lla) ca. 65 mm 
Kallistussäätö (kääntöalue) 0° – 45° 
Pöytätason koko (pidennyksellä ja levennyksellä) 865 x 935 mm 
Pöytätason korkeus (telineellä) 830 mm 
Pöytätason pidennys 640 x 225 mm 
Pötätason levennys 488 x 220 mm 
Paino telineen kanssa ca. 21,0 kg 
Suojakotelon imuliitos Ø 35 mm 
Imuliitos Ø 35 / 40 mm 

Imuun voidaan käyttää tavallista pölyimuria tai teollisuusimuria. 

HUOLTO 

Huomio! Työkalun virtajohto on vedettävä irti pistorasiasta aina ennen säätö-, huolto- tai kunnossapitotöiden aloittamista. 

Puhdista kone ilman vettä. Älä käytä puhdistukseen vettä tai puhdistusaineita. 

- Pöytäsirkkelin säännöllinen huolto ehkäisee mahdollisia ongelmia.
- Varastoi kone kuivassa tilassa.
- Pidä koneen tuuletusaukot aina puhtaina. Suojaa kone pölyltä ja lialta sähköiskujen välttämiseksi.
- Poista pöly laitteen tuuletusaukoista ja sisäpuolelta paineilman avulla.

Huomio: Jos tämän laitteen verkkoliitäntäjohto on vaurioitunut, se on korvattava erikoisella liitäntäjohdolla, joka on saatavana 
valmistajalta tai valmistajan asiakaspalvelusta. 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. 

Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. 
Lisätietoja www.serty.fi 
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TAKUU 

Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne 
todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on 
palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. 
Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta 
käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia. 

Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Maahantuoja: Pohjolan Sinivalko Oy  
Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
Tel. +358 10 770 7000 
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Ni får inte ta maskinen I drift förrän Ni har läst 
denna driftinstruktion, beaktat alla angivna 
hänvisningar samt monterat maskinen som 
beskrivits. 

 
 Förvara bruksanvisningen väl.   

 
 

 

 Leveransomfattning     1   
 Konformitetsförklaring     1   
 Ljudkarakteristika     2  
 Symboler på maskinen     2   
Symboler Originalbruksanvisning     2 
Användning enligt föreskrift     2 
Risker     3 
Säkert arbeite     3 
Apparatbeskrivning / Reservdelar     5 
Montering     5 
 Förberedelse inför idrifttagningen     6   
 Idrifttagande     6    

Nätanslutning     6 
 Till/Från knapp     6   
 Damm- /spånutsugning     6    

Inställningar på sågen     7 
 Spaltkilinställning     7    
Ställ in skärdjupet     7 
Ställ in sågbladets snedställning     7 
 Fastsättning och inställning av tväranslaget     7   
 Fastsättning och inställning av längdanslaget     7    

Arbeta med bordscirkelsåg     7 
 Skära smalt arbetsstycke     8   
Skära brett arbetsstycke     8 
 Tvärsnitt/geringssnitt     8   

 Underhåll och rengöring     8    
Underhåll     8 
 Rengöring     8    

Transport     9 
 Lagring     9   
 Möjliga störningar     9    
Tekniska data   10 
 Service, Miljövård, Garantie   11   

 
 

 

Kontrollera kartongens innehåll efter uppackning 

� är komplett 
� inte uppvisar några transportskador 

Meddela försäljaren eller tillverkaren omedelbart eventuella 
reklamationer. Senare reklamationer kan inte godkännas. 

 Bordscirkelsåg M1H-ZP2-1-250A / DAN0819 med 
 Nätkabel och stickkontakt 
 Hårdmetall-sågblad 250 x 1,8/2,8 x 30 mm; 24 

tänder 
 Spaltkil 

 4 bordsben 
 2 förbindelsesträvor kort 
 2 förbindelsesträvor lång 
 4 påstickningsfötter 
 2 tillsatssträvor 
 Skyddshuv med utsugningsanslutning 
 Tväranslag 
 Längdanslag 
 Bordsförlängning 
 2 stöd för bordsförlängning 
 2 bordsbreddare 
 4 stöd för bordsbreddning 
 Skjutstock 
 Utsugningsslang 
 Skruvpåse 
 2 nyckel för sågbladsbyte 
 Originalbruksanvisning 
 Montage- och manövreringsblad 
 Garantivillkor 
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SERVICE 
 
Observera! Verktygets strömledning ska dras ut ur stickdosan alltid före justerings-, service- eller underhållsarbeten 
påbörjas. 

 Rengör maskinen utan vatten. Använd inte vatten eller rengöringsmedel vid rengöringen. 

- En regelbunden service av vinkelslipmaskinen förhindrar eventuella problem. 
- Förvara maskinen i ett torrt utrymme. 
- Håll maskinens ventilationsöppningar alltid rena. Skydda maskinen mot damm och smuts för att undvika elektriska stötar. 
- Avlägsna slipdammet ur apparatens ventilationsöppningar och från insidan med hjälp av tryckluft. 

 

Observera: Om denna apparats nät anslutningsledning är skadad, ska den ersättas med en speciell anslutningsledning, som 
kan fås av tillverkaren eller tillverkarens kundservice. 
 
MILJÖVÅRD 
 
Följa lokala anvisningar om avfallsservice med förpackning. 

 
Gamla apparater måste lämnas till separat insamling för el-avfall. Tilläggsuppgifter: www.serty.fi 

 
 

 
GARANTI 
 
Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen. 
Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel. 
Importör ansvarar för korrigering av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga. 
Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. 
Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet. 
Garantin omfattar inte frakt- och transportskador, skador som har orsakats av normalt slitage, överbelastning eller 
osakkunnigt handhavande, eller indirekt skador. Garantin slutas om maskinen har öppnats, delar byts ut, reparerants eller 
förändrats. 

 
Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad. 
 
Rätten till ändringar förbehålles. 
 
Importör:     Pohjolan SInivalko Oy  

Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
Tel. +358 10 770 7000 

 

 

 

 
 

 




