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LEHTSAEPINK 
 

• Kasutusjuhend •   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÄHELEPANU! Lugege kasutusjuhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi 
ja järgige kõiki toodud juhiseid. Hoidke juhend alles – seda võib Teil hiljem 

vaja minna. 
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 TEHNILISED ANDMED  
 
Mootor 85 W / 230 V 
Löögikiirus 1400 lööki /min 
Kolvikäik 19 mm 
Lõikesügavus 406 mm 
Maksimaalne lõikamiskõrgus 50 mm 
Tera 127 mm (varvaga) 
Laua kalle 0-45° 
Lisandimivooliku diameeter 30 mm 
Kaal 20 kg 

 
ÜLDTURVAEESKIRJAD  
 
Pidage alati kinni järgnevatest turvaeeskirjadest. Turvalisusele aitab kaasa terve mõistuse nõuannete 
järgimine,  ettevaatlikus, samuti masina ning selle töö tundmine. Lugege kogu kasutusjuhend läbi ja 
tutvuge eeskirjadega, õppimaks korralikult selgeks masina kasutamine, selle piirangud ning võima-
likud ohutegurid.   
 
1. Hoidke kaitsmed alati oma kohtadel ning töökorras. 
2. Eemaldage masinast tellitavad mutrivõtmed ning kruvivõtmed. Juba enne käivitamist tuleb 

tavakontrollina järele vaadata, ega masinasse pole näiteks reguleerimise käigus jäänud mutri- 
või kruvivõtmeid. 

3. Hoidke tööpaik puhtana. Korralagedus tööruumides võib olla ohu allikas. Põrand ei tohi olla 
libe. 

4. Ärge töötage ohtlikus ümbruses. Ärge kasutage masinat niisketes või märgades paikades ning 
vihma käes. Ärge kasutage masinat kunagi kergesti süttivate vedelike või gaaside läheduses, 
samuti ruumis, kus võib olla kergesti süttivaid, kahjulikke, plahvatusohtlikke aure või materjale. 
Kandke hoolt tööpaiga korraliku valgustuse eest. 

5. Ärge lubage masina juurde lapsi. Kandke hoolt selle eest, et ka teised kõrvalised isikud jäävad 
tööpaigast turvalisse kaugusse. 

6. Muutke töökoda lastele turvaliseks (näiteks kasutades tabalukke ning pealülitit). 
7. Ärge koormake masinat üle. See täidab oma ülesanded kõige paremini ja kõige turvalisemalt 

ettenähtud kiiruse puhul.  
8. Kasutage õiget töövahendit. Ärge püüdke teha masinaga vägisi tööd, milleks see pole ette näh-

tud.  
9. Kasutage asjakohast riietust. Ärge kasutage lohmakaid riideid, kindaid, lipsu, sõrmuseid, 

käevõrusid või teisi ehteid, mis võivad jääda masina  liikuvate osade taha kinni. Soovitatav on 
kasutada mittelibisevaid jalanõusid. Juuksed kaitske näiteks juuksevõrguga.  

10. Kasutage alati heakskiidu pälvinud kaitseprille ning kõrvaklappe. Kui töö käigus tekib tolmu, 
siis tuleb kasutada ka näokaitset või respiraatorit. Tavalised prillid ei korva kaitseprille.  

11. Olge ettevaatlik juhtmega ning vältige selle kahjustusi. Ärge kunagi lülitage masinat võrgust 
välja seda juhtmest kiskudes. Kaitske juhet kuumuse, õli, teravate servadega ja liikuvate osade 
eest.  Kahjustadaa saanud juhe vahetage koheselt välja selleks volitatud hooldusfirmas.  

12. Ärge küünitage. Seistes püüdke alati säilitada maksimaalset tasakaalu. 
13. Hooldage masinat korralikult, pidage terad teravate ning puhastena, et töö sujuks paremini ning 

turvalisemalt. Hooldage masina detaile ning vahetage need vastavalt eeskirjadele välja.  
14. Olge alati täpne ning keskenduge tööle. Masinat kasutades tuleb alati olla eriti hoolas ning ette-

vaatlik. Järgige terve mõistuse nõuandeid. Masinat ei tohi kunagi kasutada väsinuna, haigena 
või kui olete alkoholi, uimastite, ravimite või teiste tähelepanu- ja reaktsioonivõimet mõjustava-
te ainete mõju all.   
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15. Kontrollige masina osi vigastuste suhtes. Kui märkate masina kaitsmetes või teistes detailides 
kahjustusi, siis ärge kasutage masinat enne selle parandamist volitatud hooldusfirmas. Kontrol-
lige liikuvate detailide õiget suunda ning takistamatut liikumist, detailide laitmatut korrasolekut, 
ühendusi ning kõiki teised faktoreid, mis võivad masina töövõimele mõju avaldada. Kahjustada 
saanud detailid tuleb parandada või vahetada asjatundlikult välja selleks volitatud hooldusfir-
mas.  

16. Kaitske end elektrilöögi eest. Vältige kokkupuudet maandatud pindadega (näiteks torude, radi-
aatorite, pliitide või külmikutega). 

17. Kasutage ainult originaaltagavaraosi ning -lisatarvikuid. Teiste detailide kasutamine võib 
põhjustada inimestele kahjustusi.  

18. Vältige tahtmatut käivitamist. Tõmmake juhe kontaktist alati välja, kui masinat ei kasutata, sa-
muti ka reguleerimistööde, hooldamise ning detailide (näiteks tera) vahetamise ajaks. Enne pis-
tiku asetamist pistikupessa veenduge, et masin on off-asendis. 

19. Ärge jätke masinat kunagi käivitatuna ilma järelvalveta. Lülitage vool välja ning ärge lahkuge 
masina juurest enne selle täielikku seiskumist. 

 
ERITURVAEESKIRJAD  
 
1. Enne masina kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend. 
2. Kasutage alati kaitseprille ning respiraatorit. 
3. Masin tuleb kinnitada turvaliselt poltidega alusele või töölauale. Kui alus või töölaud kasutami-

se ajal liigub, siis tuleb see kinnitada poltidega tihedasti põranda külge. Statsionaarne puust töö-
laud on vastupidavam ning kindlam kui vineerist lauaplaadiga töölaud. 

4. Sae ning töölaua vahel on soovitatav kasutada müra ning vibratsiooni summutamiseks vooder-
dusmaterjali. 

5. Antud masin sobib kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge viige seda vihma kätte ning ärge 
kasutage masinat niisketes ruumides. 

6. Ärge kunagi töödelge selliseid detaile, mis on käes hoidmiseks liiga väikesed. 
7. Ärge kunagi lülitage masinat sisse enne, kui olete laua kõikidest esemetest (näiteks töövahendi-

test, töötlusjääkidest jms) tühjaks teinud. 
8. Kontrollige, et tera hambad on suunatud alla laua suunas ning et tera pinguldatus on sobiv. 
9. Töödeldes suuri detaile kasutage lauakõrgusi lisatugesid. 
10. Ärge andke materjali ette liiga kiiresti. Andke materjali ette ainult nii kiiresti, kui tera suudab 

saagida.   
11. Hoidke sõrmed terast kaugel. Saagimise lõppfaasis kasutage lükkamispulka. 
12. Olge ettevaatlik korrapäratu kujuga detailide saagimisel. Näiteks profiilliist peab saagimise ajal 

olema lapikuna laual ning ei tohi kiikuda.  
13. Tera võib mõnikord saagimisuurdesse kinni jääda. Kui nii juhtub, siis lülitage masin välja, ee-

maldage pistik pistikupesast, kiiluge uure lahti ning eemaldage töödeldav detail tera küljest.  
14. SLülitage vool välja ning eemaldage pistik pistikupesast enne detailide paigaldamist või eemal-

damist, samuti ka enne tera vahetamist. 
 
KALDETASANDUS  
- Tasandamaks kallet näiturile vastavaks keerake laua kalde lukustusnuppe lõdvemaks ning regu-

leerige lauda horisontaalsuunas, kuni see on tera suhtes õige nurga all.  (Joonis 1.)  
- Väikese täisnurkse nurgamõõdiku abil tehke kindlaks, et nurk tera ja laua vahel on 90°. Kui laud 

on tera suhtes ristloodne, siis pingutage kalde lukustusnppu. (Joonis 2.)  
- Keerake kaldenäituri kruvi lõdvemaks, reguleerige näit 0º-le ning keerake kruvi kinni. (Joonis 

3.) 
- Kaldeskaala on kergesti kasutatav nurganäit, kuid see ei ole 100 %-liselt täpne. Veenduge nurga 

suuruses alati enne alustamist malli abil teist korda.   
- Terakaitse kinnitatakse ülaossa kuuskantpoldi, alusplaadi ning lukkmutriga. 
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 TERA  
 
Tera paigaldamine ning eemaldamine (joonised 4–6) 
- Enne tera paigaldamist või eraldamist lülitage masin välja ning eemaldage pistik pistikupesast.  
- Tera pinge lõdvestamiseks keerake pingutusnuppu kaks korda kellaosutite liikumisele vastas-

suunas. (Joonis 4.) 
- Tera eemaldamiseks tõmmake seda alumisest terakinnituskohast enda poole ning tõstke see siis 

läbi lauas oleva aegu. Tera eemaldamisel võib olla abiks, kui vajutate samaaegselt tööriista üla-
osa veidi allapoole. Seejärel libistage tera lahti ülemisest terakinnituskohast. (Joonis 5.) 

- Kui tera on kinnituskohtadest lahti, siis vaadake terakinnituskohti hoolega. Pöörake tähelepanu 
sellele, et tera kinnitusaugud ja varvasüvendid (joonis 6) on tehtud nii, et võite paigaldada tera 
saagima kas eestpoolt või küljelt. Küljelt saagimine on vajalik alati siis, kui töödeldav detail on 
pikem kui 406 mm.  

- Külgsaagimised saab teha ainult siis, kui kalle on reguleeritud 0º-le. 
- Paigaldage uus tera, selleks tehke eemaldamisoperatsioonid läbi vastupidises järjekorras.  
- Alles kui tera on kinnituskohtades kinni, võib taastada tera õige pinge. Pöörake pinguldusnuppu 

kellaosutite liikumise suunas, kuni tunnete, et lõtk teras on kadunud. Tehke veel kindlaks, et tera 
varvad on oma kohtadel üla- ja allosas. 

 
Tera kahjustamise tähtsamad põhjused 
1. Tera liigne või liiga vähene pingutatus. 
2. Töödeldavaid detaile antakse ette liiga ruttu ja tera saab ülekoormuse. 
3. Töödeldavat detaili  ei anta ette otse keskelt ja nii tera kooldub või paindub. 
4. Liigne kasutamine – tera kasutamisaeg on läbi. 
5. Sae ette antakse liiga palju materjali sügavusega enam kui 50 mm, milleks see mõeldud on. 
 
Õige tera valik 
Antud  lehtsaagmasina puhul saab kasutada erinevaid teralaiusi ning -paksust. Tera laiusele, tera 
paksusele ning hammaste kogusele tollides (teeth per inch = TPI) avaldab mõju materjali tüüp ning 
saetava raadius. Olgu toodud mõned näited.  
 

TPI Laius Paksus Materjal 
 

10 
 

280 cm 
 

50 cm 
Keskmise suurusega ring 6,4–45 millimeetrisele puu-
le, pehmetele metallidele, ehitusplaatidele ning puit-
kiudplaadile 

15 280 cm 50 cm Samad kui eelmisel, lisaks 3,2–38 mm paksune puu 
 

18 
 

240 cm 
 

25 cm 
Eriti õhukesed saagimised 6,4 millimeetrise pehme 
puu ning parketi sisse 

 
Üldeeskirjaks võib pidada järgmist: soovitatud kitsamaid teri tuleb valida eri kujuga kõveruste saa-
gimise puhul ja laiemaid teri otseste ning suurte kaarte saagimiseks. 
 
KASUTAMINE  
 
Lehtsaagmasina ainulaadne omadus on, et sellega saab saagida mitmesuguseid kõverusi, mida 
muude saagidega ei saa teha. Lehtsaagmasin sobib ka otseseks saagimiseks, nagu katkestavaks, 
läbivaks ning kaldu saagimiseks.  
 
- Masin ei sae puud ise. Kasutaja peab andma töödeldava detaili ette, sael saagida lastes tuleb ise 

samal ajal töödeldavat detaili edasi liigutada. 
- Tera hambad saevad AINULT alaspidi liikudes.  
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- Töödeldav detail tuleb anda terale ette aeglaselt, sest hambad on eriti väikesed ja saevad ainult 
alaspidi liikudes. Kui töödeldav detail antakse terale ette liiga kiiresti, siis saab tera kahjustada. 

- Ehkki masina saagimisvõime on piisav saagimaks 50 mm paksust puud, saab siiski parema 
lõpptulemuse puuga, mille paksus on vähem kui 25 mm. Kui puu on paksem kui 25 mm, siis tu-
leb puu ette anda eriti aeglaselt – hoidudes tera painutamast või koolutamast.  

- Teravad hambad kuluvad varem või hiljem. Parema lõpptulemuse saamiseks tuleb tera tihti va-
hetada. Tera püsib saetavast materjalist sõltudes teravana 0,5 – 2 tundi. 

- Pidage meeles, et teral on kalduvus saagida puud kiu järgi, sest nii on kõige kergem saagida. 
Seda saab kompenseerida töödeldava detaili põhjaliku uurimisega ning juhtides töödeldavat de-
taili kiududest mööda.  

- Kui antud saag on Teie esimene lehtsaagmasin, siis tuleb teha algul läbi õppeperiood, mille väl-
tel saab harjutada tööriista kasutamist, sae ja puu koos käitumist. Terad võivad saada kahjusta-
tud, tera on teist tüüpi kui käsi- või kreissael. 

- Lehtsaagmasina üks omadusi (mis teistel saagidel puuduvad) on see, et lehtsaagmasin suudab 
lõigata töödeldava detaili siseosadesse mitmesuguseid kujundeid. Seda tehakse järgmiselt. 
1. Lülitage vool masinast  välja ning eemaldage pistik pistikupesast.  
2. Puurige 6,4 mm suurune auk töödeldava detaili keskele sellisesse kohta, millest ei saa 

lõppdetaili osa. 
3. Vabastage pingutusregulatsiooninupp, pöörates seda kaks korda kellaosuti liikumisele vas-

tassuunas ning eemaldage tera all- ja ülaosast. 
4. Paigaldage töödeldav detail lauale selliselt, et 6,4 mm suurune auk on lauas oleva augu peal.  
5. Paigaldage tera oma kohale läbi töödeldava detaili ja laua ning lõpuks läbi ülemise kinnitus-

koha. Pingutage pinguldusnuppu. 
6. Pange masina pistik tagasi pistikupessa. Enne masina käivitamist tehke kindlaks, et töödel-

dav detail ei puutu vastu tera. (Joonis 7.) 
7. Pärast töödeldava detaili saagimist lülitage masin välja, eemaldage pistik pistikupesast, ee-

maldage tera,  eemaldage töödeldav detail, paigaldage tera oma kohale ning pange masina 
pistik tagasi pistikupessa. 

 
MASINA KINNITAMINE TÖÖLAUALE  
 
1. Kui masin kinnitatakse töölauale, siis soovitatakse kasutada pigem statsionaarset puust töölauda 

kui vineerist lauaplaati, mille puhul müra ning vibratsioon on märgatavalt suuremad (tarne ei si-
salda kinnitustarvikuid). 

2. Sae ja töölaua vahel soovitatakse kasutada müra ja vibratsiooni summutamiseks vooderdusma-
terjali (tarne ei sisalda vooderdusmaterjali). 

3. Joonisel 8 on toodud näidis masina kinnitamise kohta töölauale. 
4. Ärge pingutage kinnituspolte liigselt – jätke vooderdusmaterjalile veidi ruumi müra ja vibratsi-

ooni summutamiseks. 
5. Eemaldage alati esiosa parem kuuskantpolt, kuuskantpolt tuleb paigaldada töölaua alaosale ja 

kinnitada kuuskantmutriga masina jalandi ülapoolelt.   
 
HOOLDUS  
 
Enne hooldustööde alustamist võtke alati masina pistik pistikupesast välja. 
 
- Hoidke masin tolmust ja muudest tööjääkidest puhtana. 
- Aeg-ajalt kandke lauale õhuke vahakiht. See aitab töödeldaval detailil üle laua kergemini ning 

ühtlasemalt libiseda. 
- Määrige statiivi muhvi alati pärast 50 töötundi määrdega SAE 20.  
- Mootor on püsimäärdega. Ärge püüdke mootori laagreid määrida või hooldada mootori siseosi.  
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- Kui elektrijuhe on kulunud, hõõrdunud, katkenud või muul viisil vigastatud, siis vahetage see 
volitatud hooldusfirmas välja. 

 
DEFEKTIDE OTSING  
 

Probleem Põhjus Lahendus 
Terad lähevad kat-
ki. 

- Tera vale pingutamine. 
- Ülekoormusega (kulunud) 

tera. 
- Vale tera. 
- Kooldunud tera. 

- Reguleerige pingutust. 
- Vähendage etteandmise kiirust või 

vahetage tera. 
- Kasutage õhukese puu puhul kitsamaid 

terasid ning laiemaid terasid paksema 
puu puhul. 

- Hoiduge juhtimast terale kõrvalpinget. 
Mootor ei tööta. - Kahjustada saanud elektriju-

he, pistik või pistikupesa. 
- Kahjustada saanud mootor. 

- Pöörduge professionaalse elektrimon-
tööri poole. 

- Pöörduge volitatud hooldusfirma poole. 
Liigne vibratsioon 
(väike vibratsioon 
on sae ja mootori 
töötamise puhul 
vältimatu). 

- Saag on paigaldatud valesti. 
- Sobimatu paigaldamisalus. 
- Laud on lõdvalt või laud 

hõõrdub vastu mootorit. 
- Mootor on paigaldatud 

lõdvalt. 

- Paigaldage saag vastavalt juhistele. 
- Asendage vineerplaadiga laud stat-

sionaarse puidust lauaga. 
- Pinguldage laua lukustamisnuppu. 
- Pinguldage mootori montaažikruve. 

Tera on kulunud 
ebaühtlaselt – tera 
ei ole statiivi  lii-
kumisega sünk-
roonne. 

- Tera kinnituskohti ei ole suu-
natud. 

- Keerake lõdvemaks põhikruvid, mis 
fikseerivad tera kinnituskohad statiivil. 
Reguleerige tera kinnituskohtade asen-
dit ning kasutage joonestuskolmnurka 
juhtimise tagamiseks. Pinguldage 
põhikruvisid.   
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 • KAHJUSTUSTE JOONIS •  
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• DETAILID •                     
 

Nr Kirjeldus  
1 Polt  
2 Vedru alusplaat  
3 Hoiatuskleeps  
4 Jaland  
5 Vasakpoolne kaitse  
6 Kruvi  
7 Karkass  
8 Varb (A)  
9 Varb (B)  

10 Kruvi  
11 Kleeps (A)  
12 Kleeps (B)  
13 Plasttüübel  
14 Kleeps  
15 Telg  
16 Mutter (B)  
17 Mutter (A)  
18 Sisemuhv (B)  
19 Reguleerimisratas  
20 Splint  
21 Sisemuhv (A)  
22 Parempoolne kaitse  
23 Surveplaat  
24 Vedru  
25 Sisemuhv  
26 Ülaosa  
27 Kruvi  
28 Ülemine terakinnitus  
29 Toe toru  
30 Tera  
31 Kruvi  
32 Laagri alusplaat (A)  
33 Tõmbeplaat  
34 Laager  
35 Vedru alusplaat  
36 Mutter  
37 Sulgurplaat  
38 Kruvi  
39 Alaosa  
40 Laagri alusplaat (B)  
41 Alumine terakinnitus  
42 Toru  
43 Kruvi  
44 Õhuruumi sulgur  
45 Alusplaat  
46 Mutter  
47 Terakaitse  
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48 Ülakaitse  
49 Õhuruum  
50 Polt  
51 Puhurikinnitus  
52 Ekstsentriline plaat  
53 Kruvi  
54 Vedruregulaator  
55 Laua siseosa  
56 Mootor  
57 Vasktoru  
58 Pingutusvedru  
59 Kruvi  
60 Laud  
61 Kruvi  
62 Kaldeskaala  
63 Laua lukustusnupp  
64 Mutter  
65 Kruvi  
66 Kaldenäitur  
67 Tugi  
68 Kruvi  
69 Kaitseplaat  
70 Alumine kaitse  
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CE-NÕUETELE VASTAVUSE GARANTII 

 
LEHTSAAGMASIN 

Mudel nr XW005 
 

Isojoen Konehalli Oy 
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As 

Soome 
 

kinnitab, et antud toode vastab masinadirektiivile nr 98/37/EY, 
väikepingedirektiivile nr 73/23/ETY ja selle muutusele nr 

93/68/ETY ja EMC direktiivile nr 89/336/ETY ja selle muu-
tusele nr 93/68/ETY.  

 
 
 
 

Toode täidab standardite nr  
 

EN 61029-1:2000+A11+A12, EN 55014-1:2000+A1+A2, 
EN 55014-2:1997+A1, EN 61000-3-2:2000+A2 ja 

EN 61000-3-3:1995+A1 nõudeid. Kui toote tehnilisi omadusi 
või kasutamisomadusi muudetakse ilma tootja nõusolekuta, siis 

kaotab käesolev garantii kehtivuse. 
 

Kuupäev: 11.09.2006 
Allkiri: 

 
 

____________________ 
Harri Altis – ostudirektor 

 

 
 


