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SISSEJUHATUSSISSEJUHATUSSISSEJUHATUSSISSEJUHATUS    
        

 

Õnnitleme kvaliteetse WOODTECi toote valimise puhul!Õnnitleme kvaliteetse WOODTECi toote valimise puhul!Õnnitleme kvaliteetse WOODTECi toote valimise puhul!Õnnitleme kvaliteetse WOODTECi toote valimise puhul!    Loodame, et ostetud seade Loodame, et ostetud seade Loodame, et ostetud seade Loodame, et ostetud seade 

on teile töös heaks abiks.on teile töös heaks abiks.on teile töös heaks abiks.on teile töös heaks abiks.    Ohutu töö tagamiseks lugege kasutusjuhend enne Ohutu töö tagamiseks lugege kasutusjuhend enne Ohutu töö tagamiseks lugege kasutusjuhend enne Ohutu töö tagamiseks lugege kasutusjuhend enne 

seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi.seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi.seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi.seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi.    Ebaselguste korral või probEbaselguste korral või probEbaselguste korral või probEbaselguste korral või probleemide ilmnleemide ilmnleemide ilmnleemide ilmne-e-e-e-

misel võtke ühendust edasimüüja või maaletoojaga.misel võtke ühendust edasimüüja või maaletoojaga.misel võtke ühendust edasimüüja või maaletoojaga.misel võtke ühendust edasimüüja või maaletoojaga.    Soovime teile ohutut ja meeSoovime teile ohutut ja meeSoovime teile ohutut ja meeSoovime teile ohutut ja meel-l-l-l-

divat töötamist ostetud seadmega!divat töötamist ostetud seadmega!divat töötamist ostetud seadmega!divat töötamist ostetud seadmega!    

 

OHUTUSEESKIRJADOHUTUSEESKIRJADOHUTUSEESKIRJADOHUTUSEESKIRJAD        
        

 

LUGEGE KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA ARVESTAGE SELLES ESITATUD LUGEGE KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA ARVESTAGE SELLES ESITATUD LUGEGE KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA ARVESTAGE SELLES ESITATUD LUGEGE KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA ARVESTAGE SELLES ESITATUD 

OHUTUSEESKIRJU JA HOIATUSI.OHUTUSEESKIRJU JA HOIATUSI.OHUTUSEESKIRJU JA HOIATUSI.OHUTUSEESKIRJU JA HOIATUSI.    KASUTAGE SEADET ÕKASUTAGE SEADET ÕKASUTAGE SEADET ÕKASUTAGE SEADET ÕIGESTI JA HOOLIKALT NING IGESTI JA HOOLIKALT NING IGESTI JA HOOLIKALT NING IGESTI JA HOOLIKALT NING 

ETTENÄHTUD KASUTUSOTSTARBEL.ETTENÄHTUD KASUTUSOTSTARBEL.ETTENÄHTUD KASUTUSOTSTARBEL.ETTENÄHTUD KASUTUSOTSTARBEL.    JUHENDIS ESITATUD NÕUETE TÄITMATA JUHENDIS ESITATUD NÕUETE TÄITMATA JUHENDIS ESITATUD NÕUETE TÄITMATA JUHENDIS ESITATUD NÕUETE TÄITMATA 

JÄTMINE VÕIB TEKITADA TÕSISEID VIGASTUSI JA/VÕI VARALIST KAHJU.JÄTMINE VÕIB TEKITADA TÕSISEID VIGASTUSI JA/VÕI VARALIST KAHJU.JÄTMINE VÕIB TEKITADA TÕSISEID VIGASTUSI JA/VÕI VARALIST KAHJU.JÄTMINE VÕIB TEKITADA TÕSISEID VIGASTUSI JA/VÕI VARALIST KAHJU.    HOIDKE HOIDKE HOIDKE HOIDKE 

KASUTUSJUHEND VÕIMALIKU HILISEMA KASUTAMISE TARBEKS ALLES.KASUTUSJUHEND VÕIMALIKU HILISEMA KASUTAMISE TARBEKS ALLES.KASUTUSJUHEND VÕIMALIKU HILISEMA KASUTAMISE TARBEKS ALLES.KASUTUSJUHEND VÕIMALIKU HILISEMA KASUTAMISE TARBEKS ALLES.    

 

Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised, aistingulised või vaimsed 

omadused on kahjustunud või kellel ei ole seadme kasutamiseks vajalikke oskusi, 

võivad seadme juures viibida vaid järelevalve all või kui neid on juhendatud ja nad 

mõistavad seadmest tulenevaid ohte. Ärge lubage lastel seadmega mängida! Las-

tel ei või lubada seadet puhastada ega muul moel hooldada ilma järelevalveta. 

 

Seadme elektriühendused võib teha vaid kvalifitseeritud elektrik. 

 

Hoidke tööruum alati puhas. 

Korratu ja ebapuhas tööruum võib põhjustada ohuolukordi. 

 

ÄRGE TÖÖTAGE OHTLIKUS KESKKONNAS. 

Kaitske elektriseadmeid vihma eest. Ärge kasutage elektriseadmeid niisketes ega 

märgades ruumides. Tagage töökoha korralik valgustatus. Ärge kasutage elektri-

seadmeid tuleohtlike vedelike, gaaside, pulbrite või tolmu läheduses. 

 

KAITSKE END ELEKTRILÖÖKIDE EEST. 

Kontrollige alati, et kasutatava elektrivoolu pinge ja sagedus vastaks seadme 

andmesildil esitatud väärtustele. Vältige kokkupuudet maandatud pindadega (nt 

torud, radiaatorid, pliidid, külmikud jms). 

 

ÄRGE LUBAGE LAPSI SEADME LÄHEDALE. 

    

ETETETET    
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Jälgige, et ka kõrvalised isikud asuks töötavast seadmest ja selle elektrijuhtmest 

piisavalt kaugel. 

 

HOIDKE SEADET SOBIVAS KOHAS.   

Kui seade ei ole kasutusel, hoidke seda kuivas ja kõrgel asuvas või lukustatavas 

hoiukohas, mis ei ole lastele kättesaadav. 

 

Ärge põhjustage seadme ülekoormust. 

Seade töötab kõige paremini ja ohutumalt ettenähtud töökiirusel. 

 

 

KASUTAGE TÖÖKS SOBIVAT SEADET. 

Ärge püüdke teha liiga väikese masinaga tööd, mis on mõeldud võimsamatele 

masinatele. 

 

KASUTAGE SOBIVAID TÖÖRIIDEID JA KAITSEVAHENDEID. 

Ärge kasutage liiga avaraid riideid ega ehteid, mis võivad takerduda seadme liiku-

vate osade külge. Välitingimustes töötamisel on soovituslik kasutada kummikin-

daid ja mittelibisevaid jalanõusid. Katke pikad juuksed nt juuksevõrgu abil kinni. 

 

KASUTAGE ALATI SILMADE JA KUULMISTEEDE KAITSEVAHENDEID. 

Tolmu tekkimise korral kandke ka sobivat hingamisteede kaitsevahendit. 

 

HOIDKE SEADME KÕIK KAITSEVAHENDID OMA KOHAL JA HEAS KORRAS. 

Kui seadmel on kaitsekatteid või turvaseadmeid, kasutage neid alati. 

 

ÜHENDAGE SEADMEGA TOLMUKOGUMISSEADE. 

Kui seadme saab  ühendada tolmueemaldus- või –kogumisseadmega, kasutage 

seda ja kontrollige ühenduste tihedust. 

 

KASUTAGE ELEKTRIJUHET VAID SEADME VOOLUVÕRKU ÜHENDAMISEKS. 

Ärge kunagi kandke seadet juhtmest hoides ega eemaldage seadet vooluvõrgust 

juhtmest tirides. Kaitske voolujuhet kuumuse, õli ja teravate servade eest. 

 

PIKENDUSJUHTME KASUTAMIST ON SOOVITATAV VÄLTIDA. 

Kui pikendusjuhtme kasutamine on siiski vältimatu, kontrollige, et pikendusjuhe 

ja selle pistik vastaks oma tüübilt, suuruselt, kujult ning kõigilt muudelt omadus-

telt seadme juhtmele ja pistikule ning et pikendusjuhe oleks õigesti paigutatud ja 

heas töökorras. Ärge kasutage pikendusjuhet, mille juhtme ristlõige jääb alla 
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2,5 mm2 või mille pikkus ulatub üle 20 m, vastasel juhul võib seadme mootor 

kahjustuda. 

 

ÄRGE KÜÜNITAGE. 

Hoidke keha töö ajal võimalikult hästi tasakaalus. Vältige ebakindlaid käte asen-

deid, mis võivad põhjustada ühe või mõlema käe libisemise ja tera vastu puutumi-

se. 

 

HOOLDAGE TÖÖRIISTU JA SEADMEID KORRALIKULT. 

Tööriistad tuleb alati hoida teritatud ja puhtad, sellisel juhul sujub töö paremini ja 

ohutumalt. Hooldage ja vahetage seadme osi vastavalt juhistele. Kontrollige regu-

laarselt voolujuhtme seisukorda ja laske kahjustada saanud juhe volitatud hool-

dusfirmas välja vahetada. Kui kasutate pikendusjuhet, kontrollige ka selle seisu-

korda ja vahetage juhe vajadusel uue vastu. Hoidke seadme käepidemed kuivad ja 

puhtad ja hoolitsege selle eest, et need ei ole õlised ega määrdunud. 

 

EEMALDAGE VOOLUJUHE PISTIKUPESAST ALATI ENNE PAIGALDUS-, HOOLDUS- JA 

SEADISTUSTÖÖDE ALUSTAMIST, SEADME TEISALDAMIST NING OSADE VAHETAMIST 

JA PÄRAST SEADMEGA TÖÖ LÕPETAMIST. 

 

ÄRGE JÄTKE SEADME KÜLGE TÖÖRIISTU. 

Kontrollige enne seadme käivitamist, et kõik kasutatud tööriistad ja muud võõr-

kehad oleks seadme juurest eemaldatud. 

 

 

JÄLGIGE, ET SEADME VÕIMALIK JUHUSLIK KÄIVITUMINE OLEKS VÄLISTATUD. 

Ärge hoidke vooluvõrku ühendatud seadme teisaldamisel näppu voolulülitil. Enne 

pistiku pistikupesasse panemist kontrollige, et voolulüliti oleks välja lülitatud. 

 

VÄLJAS TÖÖTAMISEL TULEB ALATI KASUTADA VÄLITINGIMUSTES KASUTAMISEKS 

MÕELDUD PIKENDUSJUHTMEID, MILLEL ON SELLEKOHANE MÄRGE. 

 

OLGE ALATI TÄHELEPANELIK JA KESKENDUGE OMA TÖÖLE. 

Seadme kasutamisel tuleb alati olla väga hoolikas ja ettevaatlik. Ärge töötage 

seadmega, kui olete üleliia väsinud, haige või alkoholi, ravimite, narkootiliste ai-

nete või muude tähelepanu- ja reaktsioonivõimet kahjustavate ainete mõju all. 

 

KONTROLLIGE SEADME OSI KAHJUSTUSTE SUHTES. 
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Kui avastate seadme, selle kaitsekatete või muude osade kahjustusi, ärge kasuta-

ge seadet enne, kui olete lasknud seadme volitatud hooldusfirmas üle kontrollida. 

Kontrollige, et seadme liikuvad osad töötaks laitmatut, liiguks takistusteta ning 

oleks ka muus osas töökorras. Kontrollige kõigi osade kinnitust ning muid as-

jaolusid, mis võivad seadme tööd mõjutada. Kahjustunud osad tuleb lasta remon-

tida või vahetada volitatud hooldusfirmas, kui käesolevas juhendis ei ole öeldud 

teisiti. Rikkis lülitid tuleb samuti lasta vahetada volitatud hooldusfirmas. Seadet ei 

või kasutada, kui voolulüliti ei tööta. 

 

KASUTAGE AINULT ORIGINAALVARUOSI JA LISAVARUSTUST. 

Muude osade kasutamine võib põhjustada ohuolukordi.  

 

SEADET VÕIB LASTA REMONTIDA VAID VOLITATUD HOOLDUSFIRMAS KASUTADES 

ORIGINAALVARUOSI, VASTASEL JUHUL ÄHVARDAB SEADME KASUTAJAT TÕSINE 

VIGASTUSTE OHT. 

 

SEADME TOOTJA EI VASTUTA JÄRGMISTE SEADMELE TEKKINUD KAHJUSTUSTE 

SUHTES: 

- seadme väärkasutus või vale käitlemine; 

- kasutusjuhendi nõuete mittetäitmine; 

- remondi- ja muudatustööd, mida ei ole teinud volitatud spetsialistid; 

- muude kui originaalvaruosade paigaldamine seadmele; 

- seadme ühendamine ebasobivasse elektrisüsteemi. 

 

SEADMEL OLEVAD SÜMBOLID JA NENDE SELGITUSED 

 

 
 

ERIOHUTUSEESKIRJADERIOHUTUSEESKIRJADERIOHUTUSEESKIRJADERIOHUTUSEESKIRJAD        
        

 

- Ärge kasutage deformeerunud või murdunud terasid. 

Lugege juhendit enne seadme kasutamist 

 

Kasutage hindamisteede kaitsevahendeid 

 

 

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid. 

 

Kasutage kaitseprille. 
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- Vahetage töölaua kulunud süvistatud osad. 

- Kasutage vaid tootja soovitatud ning standardile EN 847-1 vastavaid saeterasid. 

- HOIATUS! Saeketta vahetamisel jälgige, et saagimislaius ei oleks väiksem ega 

tera laius suurem kui eralduskiilu laius. 

- Kontrollige, et valitud tera sobib saetavale materjalile. 

- Kasutage vastavalt vajadusele sobivaid isikukaitsevahendeid. Need võivad olla 

järgmised. 

- Kuulmiskaitsed, mis vähendavad kuulmiskahjustuste ohtu. 

- Hingamisteede kaitsevahendid, mis vähendavad kahjuliku tolmu sissehingami-

sest tekkivaid ohte. 

- Saeketta või karedate töödetailide käsitsemisel kandke kaitsekindaid. Hoidke 

saekettaid alati võimalusel suletavas karbis. 

- Tolmu teket mõjutavad järgmised tegurid. 

- Kulunud, kahjustunud või murdunud saekettad. 

- Tolmueemaldusseadmete soovituslik tõmbekiirus peab olema vähemalt 20 m/s. 

- Töödeldavat detaili tuleb vajalikul moel juhtida. 

- HSS-terasest valmistatud terade kasutamine on keelatud. 

- Tõukepulk peab olema alati seadme vahetus läheduses ka siis, kui seda hetkel 

otseselt ei kasutata. 

- Kasutage seadet ainult juhul, kui turvaseadmed on oma kohal, eriti pärast saa-

gimisviisi muutmist. Turvaseadmed peavad olema ka töökorras ja hästi hoolda-

tud. 

 

HooldusHooldusHooldusHooldus    

- Seadme mürataset mõjutavad järgmised asjaolud: 

- saeketta tüüp, 

- töödeldava detaili materjal, 

- detaili lõikamisel kasutatav jõud. 

- Seadme riketest ning turvaseadmete ja terade juures esinevatest defektidest 

tuleb kohe pärast avastamist teatada ohutuse eest vastutavale isikule. 

 

Nurgasaagimise ohutusjuhisedNurgasaagimise ohutusjuhisedNurgasaagimise ohutusjuhisedNurgasaagimise ohutusjuhised    

- Valige töödeldavale detailile sobiv saeketas. 

- Ärge kasutage kunagi seadet muul otsatarbel, kui vaid tootja määratud mater-

jali saagimiseks. 

- Ärge kunagi tõstke ega teisaldage seadet turvaseadetest hoides. 

- Kasutage seadet vaid juhul, kui see on heas kasutuskorras ja vajalikul moel 

hooldatud. 
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- Kontrollige, et varrepööramisseade oleks vajalikul moel kinnitatud, kui kasutate 

saagi nurgasaena. 

- Seadme kasutuskohas peab põrand olema tasane, puhas ja prahivaba. 

- Tagage töökoha ja kogu ruumi piisav valgustus. 

- Seadme kasutajal peab olema piisavalt teavet seadme konstruktsiooni ja kasu-

tamise kohta. 

- Kasutage ainult vajalikul moel teritatud saekettaid. Järgige saekettale märgitud 

maksimaalset pöörlemiskiirust. 

- Kasutage ainult selliseid sobitusplaate ja võllirõngaid, mis sobivad tootja mää-

ratud kasutusotstarbeks. 

- Kui seade on varustatud laseriga, ei või seda vahetada muud tüüpi laserseadme 

vastu.  

- Ärge eemaldage laaste ega muid sagimisjäätmeid töölaualt ajal, kui saag töötab 

ja ketas pöörleb. 

- Võimalusel tuleb saag alati töölaua, töötasapinna või muu aluse külge kinnita-

da. 

- Toestage pikki lõigatavaid objekte nii, et need alla ei kukuks (nt sobiva rullraa-

mi abil). 

- Enne reguleerimis- või hooldustööde alustamist eemaldage pistik vooluvõrgust. 

- Selgitage ohutuseeskirju kõigile sae juures töötavatele isikutele. 

- Ärge kasutage seda saagi küttepuude lõikamiseks.    

- Pöörlev saeketas põhjustab käte ja sõrmede vigastuste ohtu. 

- Kontrollige enne seadme kasutuselevõttu, et vooluallika pinge vastaks seadme 

andmesildile märgitud pingele. 

- Pikendusjuhtme kasutamisel jälgige, et selle ristlõikepindala oleks piisavalt 

suur. Minimaalne ristlõige on 1,5 mm². 

- Enne kasutamist kerige pikendusjuhe täielikult lahti. 

- Ärge kandke seadet voolujuhtmest hoides. 

- Ärge jätke seadet vihma kätte ja ärge hoidke seda märjas või niiskes ruumis. 

- Tagage hea valgustus. 

- Ärge kasutage saagi kergesti süttivate vedelike või gaaside läheduses. 

- Kandke tööks sobivat kaitseriietust! Liiga avarad riided ja ehted võivad takerdu-

da pöörleva saeketta külge. 

- Hoidke lapsed töökohast eemal, kui seade on vooluvõrku ühendatud. 

- Kontrollige voolujuhtme seisukorda. Ärge kasutage defektseid ega kahjustunud 

juhtmeid. 

- Hoidke töötsoon puitmaterjalist ja puidujäätmetest puhas. 

- Sae kasutajat ei või segada. 

- Järgige, et saeketas pöörleks õiges suunas. 
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- Ärge mingil juhul püüdke saeketast pärast voolu välja lülitamist peatada küljelt 

surudes. 

- Kasutage vaid teritatud, terveid ja originaalseid saekettaid. 

- Kasutage seadmes saekettaid, mis vastavad standardile EN 847-1. 

- Defektsed saekettad tuleb kohe välja vahetada. 

- Kasutage vaid selliseid saekettaid, mis vastavad kasutusjuhendis esitatud and-

metele. 

- Kontrollige, et saekettal olev nool liiguks seadmele märgitud noole suunas. 

- Eemaldage seadme pistik vooluvõrgust ja kontrollige, et saeketas ei puutuks 

pöördlaua vastu, kui saeketas on kalde all 45° ja 90°. Kasutage kaitsekindaid. 

Seadistage saepead alati vajaduse korral. 

- Kontrollige, et katted peidaks saeketta vajalikul moel. 

- Liigutatavat kaitset ei või lukustada avatud asendisse. 

- Sae turvaseadmeid ei või eemaldada ega muuta mittetoimivaks. 

- Rikkis ja kahjustunud turvaseadmed tuleb koheselt välja vahetada. 

- Ärge saagige selliseid objekte, mis on käes hoidmiseks liiga väikesed. 

- Vältige selliseid käte asendeid, mille puhul üks käsi või mõlemad käed võivad 

ootamatu liikumise tõttu saeketta vastu puutuda. 

- Kasutage pikkade objektide saagimisel ümber minemise vältimiseks lisatugesid 

(nt lauda, alust jms). 

- Kontrollige, et saetavas puidus ei oleks naelu ega muid võõrkehi. 

- Seiske alati sae kasutamisel saeketta kõrval. 

- Ärge koormake saagi nii, et see seiskub. 

- Suruge alati töödeldav detail tihedalt tõkise vastu, et vältida detaili liikumist või 

väändumist. 

- Kontrollige, et saeketta juures oleks piisavalt ruumi, et saagimisjäätmed saaks 

seadmest vabalt eemalduda. Vastasel juhul võivad jäätmed saeketta külge ta-

kerduda ja eemale paiskuda. 

- Ärge kunagi saagige mitut detaili korraga. 

- Ärge kunagi eemaldage laste, saepuru või kinni jäänud tükke seadmest enne, 

kui saeketas on täielikult seiskunud. 

- Enne rikete kõrvaldamist või kinni jäänud detailide eemaldamist lülitage saag 

voolu alt välja. Eemaldage ka pistik vooluvõrgust. 

- Enne reguleerimis-, hooldus- ja puhastustööde alustamist lülitage samuti sea-

de välja. Eemaldage ka pistik vooluvõrgust. 

- Enne seadme uut sisselülitamist veenduge, et seadmesse ei ole jäänud võtmeid 

ega muid tööriistu. 

- Enne töökohalt lahkumist lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust. 

- Seadme elektritöid, remonti ja hooldust võib teha vaid volitatud elektrik. 
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- Kõik kaitsed ja turvaseadmed tuleb pärast remondi- ja hooldustöid koheselt 

oma kohale panna. 

- Järgige tootja esitatud ohutust, kasutamist ja hooldust puudutavaid juhiseid ja 

tehnilisi andmeid. 

- Täitke asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimist puudutavaid sätteid ning muid 

tunnustatud ohutusnorme. 

- Ühendage seade tolmueemaldussüsteemiga. 

- Seadet võib kasutada suletud ruumis vaid koos asjakohase tolmueemaldussüs-

teemiga. 

- Ärge kasutage seadet sellisteks töödeks, milleks selle võimsus piisav ei ole. 

- Ärge kasutage juhet eesmärgil, milleks see ei ole mõeldud. 

- Tagage hea tööasend ja tasakaal. 

- Kontrollige seadet võimalike kahjustuste suhtes! 

- Enne seadme kasutamist kontrollige hoolikalt selle turvaseadmeid ja seisukorda 

tagamaks seadme hea töökord ja otstarbekus. 

- Kontrollige, et kõik liikuvad osad toimiks laitmatult, oleks vajalikus töökorras ja 

liiguks takistusteta. Kõik seadme osad peavad õige töö tagamiseks olema vaja-

likul moel paigaldatud ja vastama nõuetele. 

- Kahjustunud turvaseadmeid ja muid osi võib parandada volitatud hooldetehnik. 

Need võib ka uute vastu vahetada, kui kasutusjuhendis ei ole määratud teisiti. 

- Rikkis lüliti tuleb hooldusfirmas välja vahetada. 

- Käesolev seade vastab kehtivatele ohutusnõuetele. 

- Seadet võib parandada vaid volitatud hooldetehnik kasutades originaalvaruosi, 

vastasel juhul võib seadme kasutaja viga saada. 

- Vahetage töölaua kulunud süvistatud osad. 

- Kontrollige, et varrepööramisseade oleks vajalikul moel kinnitatud, kui kasutate 

saagi nurgasaena. 

- HOIATUS! Olge eriti ettevaatlik topeltkettaga nurgasaagide kasutamisel! 

- Ärge põhjustage seadme ülekoormust. 

- Kasutage alati kaitseprille. 

- Kui töö käigus tekib tolmu, kasutage näokaitset. 

- Kontrollige juhtmeid/pikendusjuhtmeid kahjustuste suhtes. 

- Saeketaste käsitsemisel kandke kaitsekindaid. 

 

Lauasae ohutuseeskirjadLauasae ohutuseeskirjadLauasae ohutuseeskirjadLauasae ohutuseeskirjad    

- Kasutage lõigatava objekti saeketta juurde juhtimiseks tõukevarrast. 

- Kasutage lõhestuskiilu ja reguleerige see õigesti. 

- Kasutage ülemist saeketta kaitset ja seadistage see õigesti. 

- Lauasaagi ei või kasutada soonte tegemiseks. 
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- Kasutage alati selliseid saekettaid, mille lubatud maksimaalne kiirus ei oleks 

väiksem võlli maksimumkiirusest ja mis sobivad saetava materjaliga. 

- Ärge kunagi tõstke ega teisaldage seadet turvaseadetest hoides. 

- Transportimise ajal peab saeketta ülaosa olema nt kaitse abil kaetud. 

- Toestage pikki lõigatavaid objekte nii, et need alla ei kukuks (nt sobiva rullraa-

mi abil). 

- Selgitage ohutuseeskirju kõigile sae juures töötavatele isikutele. 

- Ärge kasutage seda saagi küttepuude lõikamiseks. 

- Ärge kasutage saagi ümarate puitdetailide lõikamiseks. 

- Pöörlev saeketas põhjustab käte ja sõrmede vigastuste ohtu. 

- Seadmel on turvalüliti, mis tõkestab seadme sisselülitumise pärast voolukat-

kestust. 

- Kontrollige enne seadme kasutuselevõttu, et vooluallika pinge vastaks seadme 

andmesildile märgitud pingele. 

- Pikendusjuhtme kasutamisel jälgige, et selle ristlõikepindala oleks piisavalt 

suur. Minimaalne ristlõige on 1,5 mm². 

- Enne kasutamist kerige pikendusjuhe täielikult lahti. 

- Kontrollige voolujuhtme seisukorda. Ärge kasutage defektseid ega kahjustunud 

juhtmeid. 

- Hoidke töötsoon puitmaterjalist ja puidujäätmetest puhas. 

- Sae kasutajat ei või segada. 

- Järgige, et saeketas pöörleks õiges suunas. 

- Ärge mingil juhul püüdke saeketast pärast voolu välja lülitamist peatada küljelt 

surudes. 

- Kasutage vaid teritatud, terveid ja originaalseid saekettaid. 

- Sae turvaseadmeid ei või eemaldada ega muuta mittetoimivaks. 

- Defektsed saekettad tuleb kohe välja vahetada. 

- Kasutage vaid selliseid saekettaid, mis vastavad kasutusjuhendis esitatud and-

metele. 

- Kontrollige, et katted peidaks saeketta vajalikul moel. 

- HOIATUS! Selle seadme abil ei või pooleldi läbi saagimist. 

- Rikkis ja kahjustunud turvaseadmed tuleb koheselt välja vahetada. 

- Lõhestuskiil on oluline turvaseade, mis juhib töödeldavat detaili ja väldib saetee 

kinni kiilumist ja tagasilööke. Jälgige, et lõhestuskiil oleks õige laiusega. Lõhes-

tuskiil ei või olla saekettast kitsam ega saeteest laiem. 

- Kaitse tuleb lasta töödeldava detaili peale igal töötlemiskorral. 

- Väikeste detailide (laius alla 120 mm) pikisuunalisel saagimisel kasutage abiks 

tõukevarrast. 

- Ärge saagige selliseid objekte, mis on käes hoidmiseks liiga väikesed. 
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- Kui saete väikeseid objekte, kinnitage tõkis saeketta vajalikule poolele. 

- Seiske alati sae kasutamisel saeketta kõrval. 

- Ärge koormake saagi nii, et see seiskub. 

- Suruge detaili alati tihedalt töölaua vastu. 

- Olge ettevaatlik, et saetud puiduosakesed ei kinnituks saeketta hammastele ja 

ei paiskuks eemale. 

- Kõik kaitsed ja turvaseadmed tuleb pärast remondi- ja hooldustöid koheselt 

oma kohale panna. 

- Järgige tootja esitatud ohutust, kasutamist ja hooldust puudutavaid juhiseid ja 

tehnilisi andmeid. 

- Täitke asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimist puudutavaid sätteid ning muid 

tunnustatud ohutusnorme. 

- Ühendage seade tolmueemaldussüsteemiga. Kasutajale tuleb selgitada tolmu 

teket mõjutavaid asjaolusid, näiteks materjali tüüp, lokaalse tolmu kogunemise 

tagajärjed ning kaitsete ja juhikute õige seadistus. 

- Kasutage seadet vaid sobiva tolmueemaldussüsteemi või tööstuslikuks kasuta-

miseks mõeldud tolmuimejaga. 

- Ärge kunagi eemaldage laste, saepuru või kinni jäänud tükke seadmest enne, 

kui saeketas on täielikult seiskunud. 

- Enne rikete kõrvaldamist või kinni jäänud detailide eemaldamist lülitage saag 

voolu alt välja. Eemaldage ka pistik vooluvõrgust. 

- Vahetage töölaua süvistatud ääris, kui saagimissoon on ära kulunud. Eemalda-

ge ka pistik vooluvõrgust. 

- Käesolev seade vastab kehtivatele ohutusnõuetele. 

- Hoidke töötsoon korras ja puhas. Segamini ja halvasti valgustatud tööruumid 

võivad olla õnnetuste põhjuseks. 

- Ärge jätke seadet vihma kätte ega muudesse niisketesse oludesse. 

- Vee pääsemine elektriseadmete sisse suurendab elektrilöögi ohtu. 

- Olge ettevaatlik, keskenduge oma tööle ja kasutage elektriseadmetega tööta-

misel tervet mõistust. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või tarvitanud 

narkootilisi aineid, alkoholi või ebakindlust tekitavaid ravimeid. Ka hetkeline tä-

helepanuvõime hajumine võib elektriseadmete kasutamisel põhjustada tõsiseid 

õnnetusi. 

- Ärge kasutage elektriseadmeid, kui lüliti ei tööta. 

- Elektriseadmed, mida ei saa lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlikud ja need 

tuleb korda seada. 

- Elektriseadmeid, mida ei kasutada, tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. 

- Ärge lubage kõrvalistel isikutel seadet kasutada, kui nad ei ole seda enne tei-

nud ega ole tutvunud käesoleva kasutusjuhendiga. 
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- Elektritööriistad on ohtlikud, kui nende kasutaja on kogenematu. 

- Kõik lõiketerad tuleb hoida puhtad ja teravad. Hästi hooldatud terad tekitavad 

vähem ummistusi ja nende juhtimine on lihtsam. 

- Kui elektrilise tööriista voolujuhe on kahjustunud, tuleb see lasta volitatud 

hooldusfirmas välja vahetada. 

- Seadet võivad remontida vaid asjatundlikud isikud kasutades originaalvaruosi. 

See tagab seadme ohutuse. 

- Seade tuleb paigaldada nii, et see oleks stabiilne. 

- Enne kasutuselevõttu paigaldage kõik kaitsed ja turvaseadmed ette nähtud 

moel. 

- Saeketas peab saama vabalt ringi käia. 

- Juba kasutusel olnud puitmaterjali saagimisel kontrollige, et puidus ei oleks 

võõrkehi nagu naelad ja kruvid. 

- Enne kui te seadme lülitist sisse lülitate, kontrollige, et saeketas oleks õigesti 

paigaldatud ja kõik liikuvad osad saaks vabalt liikuda. 

 

LauLauLauLauasae ja nurgasae lisaohutuseeskirjadasae ja nurgasae lisaohutuseeskirjadasae ja nurgasae lisaohutuseeskirjadasae ja nurgasae lisaohutuseeskirjad    

- Kontrollige lauasae asendis, et vars oleks kindlalt tööasendis. 

- Jälgige lauasae olekus, et vars oleks vajalikul moel kinnitatud kaldsaagimiste 

tarbeks. 

- Jälgige, et töölaud oleks vajalikul moel kinnitatud, kui seadme tööolekut muu-

detakse. 

 

1)1)1)1) OhutusmeetmedOhutusmeetmedOhutusmeetmedOhutusmeetmed    

- Ärge kasutage kahjustunud ega deformeerunud saekettaid. 

- Kasutage seadet ainult juhul, kui turvaseadmed on oma kohal, eriti pärast saa-

gimisviisi muutmist. Turvaseadmed peavad olema ka töökorras ja hästi hoolda-

tud. 

- Vahetage töölaua kulunud süvistatud osad. 

- Kasutage vaid tootja soovitatud ja standardile EN 847-1 vastavaid saekettaid ja 

arvestage, et lõhestuskiil ei oleks laiem kui saetee ega kitsam kui saeketas. 

- Kontrollige, et tõkis oleks kaldsaagimise jaoks vajalikul moel kinnitatud. 

- Ärge kasutage HSS-terasest valmistatud terasid. 

- Puitmaterjali saagimisel ühendage seade tolmueemaldussüsteemiga. 

- Kasutage sobivat kaitsevarustust. Need võivad olla järgmised. 

- Kuulmiskaitsed, mis vähendavad kuulmiskahjustuste ohtu. 

- Hingamisteede kaitsevahendid, mis vähendavad kahjuliku tolmu sissehinga-

misest tekkivaid ohte. 
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- Kasutage terade ja karedate materjalide käsitsemisel kaitsekindaid (saeket-

taid tuleb alati võimalusel transportida pakendatult). 

- Arvestage saeketta valimisel alati töödeldavat materjali. 

- Asetage tõukevarras alati kasutamise vaheajal oma alusele. 

 

2. Hooldus2. Hooldus2. Hooldus2. Hooldus    

- Arvestage tootja juhiseid mürataseme vähendamise kohta (nt vaiksemad 

saekettad ning saeketaste ja seadme hooldus). 

- Seadmerikked (ka kaitsete ja saeketastega seonduvad) tuleb parandada kohe 

pärast avastamist. 

 

3) Ohutu töötamine3) Ohutu töötamine3) Ohutu töötamine3) Ohutu töötamine    

- Valige töödeldavale detailile sobiv saeketas. 

- Kasutage seadet vaid tootja soovitatud materjalide saagimiseks. 

- Seadme kasutuskohas peab põrand olema tasane, puhas ja prahivaba. 

- Kontrollige, et tööruum ja töökoht oleks hästi valgustatud. 

- Täitke saeketta vahetamist puudutavaid juhiseid. 

- Seadme kasutamisel kas lauasae või nurgasae olekus tuleb turvaseadmed viia 

tagasi õigesse asendisse. 

- Lauasaena kasutamisel tuleb kasutada abiks tõukevarrast, et käed ei satuks 

saekettale liiga lähedale. 

- Seadme kasutajal peab olema piisavalt teavet seadme konstruktsiooni ja kasu-

tamise kohta. 

- Kontrollige, et tõkis oleks kaldsaagimisel õigesti kinnitatud. 

- Jälgige, et seadme varras oleks lauasaena kasutamisel vajalikul moel kinnitatud. 

- Enne töökohalt lahkumist lülitage seade välja. 

- Kontrollige, et lauasae töölaud oleks vajalikul moel kinnitatud sobivale kõrgu-

sele. 

- Kasutage vaid vajalikul moel teritatud saekettaid. Ärge ületage saekettale mär-

gitud maksimumkiirust. 

- Kasutage ainult selliseid sobitusplaate ja võllirõngaid, mis sobivad tootja mää-

ratud kasutusotstarbeks. 

- Kui seade on varustatud laseriga, ei või seda vahetada muud tüüpi laserseadme 

vastu. 

- Laserseadmeid võivad parandada vaid nende tootjad või volitatud esindajad. 

- Kui kasutate seadet nurgasaena, kontrollige, et saeketta ülaosa oleks tervikuna 

kaitstud. 

- Saeketta vahetamine ja seadistus tuleb alati teha hoolikalt. 
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- Võimalusel tuleb saag alati töölaua, töötasapinna või muu aluse külge kinnita-

da. 

- Ärge eemaldage laaste ega muid sagimisjäätmeid töölaualt ajal, kui saag töötab 

ja ketas pöörleb. 

- Kui kasutate seadet lauasaena, kasutage lõhestuskiilu ja paigaldage see õigesti 

(joonis 20). 

- Saagi ei või kasutada soonte tegemiseks. 

- Transportimise ajal tuleb saeketta ülaosa katta nt ülemise kattega või lasta 

saeketas alumisse asendisse. 

- Lauasae olekus tuleb kasutada alumist turvaseadet ja see peab olema õigesti 

reguleeritud. 

- Kasutusaegne vibratsioon võib erineda esitatud vibratsioonitasemest sõltuvalt 

kasutuskohast. 

- Piirake tööaega, et vähendada vibratsioonist tulenevaid riske. 

 

Võimalikud riskidVõimalikud riskidVõimalikud riskidVõimalikud riskid    

Ka seadme otstarbekal kasutamisel võiv esineda teatud riske, mida ei saa täielikult 

välistada. Näiteks võib esineda seadme konstruktsiooniga seotud ohte: 

- kokkupuude saekettaga selle kaitsmata alal; 

- kokkupuude pöörleva saekettaga (lõikeoht); 

- töödeldava detaili või selle osade eemale paiskumine; 

- saeketta purunemine; 

- defektsete karbiit terade eemale paiskumine;  

- kuulmiskahjustuste oht, kui ei tarvitata vajalikke kaitsevahendeid; 

- puidutolmust tulenevad ohud, kui seadet kasutatakse suletud ruumis; 

- vigastuste oht saeketta vahetamisel. 

 

Mürataset mõjutavad järgmised tegurid:Mürataset mõjutavad järgmised tegurid:Mürataset mõjutavad järgmised tegurid:Mürataset mõjutavad järgmised tegurid:    

1. saetav materjal 

2. saeketta tüüp 

3. etteandejõud 

 

Tolmu teket mõjutavad järgmised tegurid.Tolmu teket mõjutavad järgmised tegurid.Tolmu teket mõjutavad järgmised tegurid.Tolmu teket mõjutavad järgmised tegurid.    

1. kulunud terad 

2. tolmueemaldusseade, mille kiirus on alla 20 m/s 

3. töödeldavat detaili ei juhita vajalikul moel 

 

Eriti pöögi ja MDF-plaadi töötlemisel võib tekkida kahjulikku tolmu. Seepärast tu-

leb kasutada tolmueemaldusseadet. 
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TEHNILISED ANDMEDTEHNILISED ANDMEDTEHNILISED ANDMEDTEHNILISED ANDMED        
 

Mootor 230 V~50 Hz, 1800 W S6 25 % 

Saeketas Ø 254 x Ø 30 mm 

Pöörlemiskiirus 5000 p/min 

Saagimisvõimsus 90/90˚: 110/70 mm • 90/45˚: 70/70 mm 

Ülalaud 298 × 432 mm 

Saagimisvõimsus 46 mm 

Mass 19 kg 

 

Kasutusviis S6 25%: seade on valmistatud perioodiliseks katkestustega kasutami-

seks. Perioodi pikkus on 10 minutit, millest 2,5 minutit nimikoormusel ja 7,5 mi-

nutit koormuseta.  

 

Müra (vastavalt standardile EN 61029) ja vibratsioonMüra (vastavalt standardile EN 61029) ja vibratsioonMüra (vastavalt standardile EN 61029) ja vibratsioonMüra (vastavalt standardile EN 61029) ja vibratsioon    

Helirõhu tase LpA  92.5 dB(A) 

Kõikumine KpA  3 dB 

Helivõimsuse tase LWA 105,5 dB(A) 

Kuna töökoha müratase ületa 85 dB (A), tuleb kasutada kuulmiskaitseid. Müra 

võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Vibratsioon töö käigus 1,74 m/s2. 

 

SEADME TUTVUSTUSSEADME TUTVUSTUSSEADME TUTVUSTUSSEADME TUTVUSTUS    
        

 

OsadOsadOsadOsad    

1. Pikitõkis 

2. Vabastushoob 

3. Laua voolulüliti 

4. Ülalaud 

5. Käepide 

6. Võlli lukustus 

7. Mootor 

8. Seiskamissiin 

9. Alalaud 

10. Skaala 

11. Alalaud 

12. Saeketas 

13. Lukustushoob 

14. Alumine saeketta kaitse 

15. Töödetaili hoidik 

16. Kalde lukustus 

17. Liikuv terakaitse 

18. Lukustuskruvi 

19. Laastukott 

20. Lukustustihvt 

21. Seadistuskruvi 

22. Lõikamise käituslüliti 

23. Risttõkis 

24. Reguleerimisnupud 

25. Reguleerimisnupp 

26. Osuti 

27. Skaala 

28. Tõukevarras 



 

 

2 

29. Kuuskantvõti 6 mm 

30. Kuuskantvõti 3 mm 

31. Jalg 

32. Kuuskantpolt 

33. Kumm 

34. Mutter 

35. Kruvi 

36. Stoppermutter 

37. Ülemine terakaitse 

38. Lõhestuskiil 

39. Pikendussiin 

40. Kuuskantpolt 

41. Stoppermutter 

42. Nurgaosuti 

43. Osuti 

44. Kuuskantpolt 

45. Stoppermutter 

46. Tolmueemaldusotsak 

47. Kruvid (terakaitse) 

48. Kruvid (ülalaud) 

49. Kruvid (alalaud) 

50. Äärikkruvi 

51. Välisäärik 

52. Siseäärik 

 

KasutuskohadKasutuskohadKasutuskohadKasutuskohad    

Ülalauaga nurgasaag on mõeldud seadme suurusega sobiva igat liiki puitmaterjali 

ja plasti piki- ja ristisaagimiseks (ainult risttõkisega) ja lõikamiseks. Seadet ei või 

kasutada ümmarguse puidu lõikamiseks. Seadet võib kasutada vaid ettenähtud 

otstarbel. Igasugune muu kui kasutusjuhendis nimetatud kasutamine loetakse 

väärkasutamiseks. Tootja ei vastuta väärkasutuse tulemusel tekkinud kahjude ja 

vigastuste eest. 

 

Seade ei ole mõeldud äriliseks või tööstuslikuks kasutamiseks. Seadme garantii ei 

hõlma ärilist, tööstuslikku ega muud nendega võrreldavat kasutamist. 

 

KASUTUSELEVÕTTKASUTUSELEVÕTTKASUTUSELEVÕTTKASUTUSELEVÕTT        
        

 

Võtke seade pakendist välja ja kontrollige, et kõik osad oleks olemas. Kui mingi 

osa on puudu või kahjustunud, võtke kohe ühendust seadme edasimüüjaga. Hävi-

tage pakkematerjalid vastavalt kohalikele ettekirjutustele või hoidke need seadme 

hoiulepanemise tarbeks alles. Ärge lubage lastel pakkematerjaliga mängida. 

    

Seadme paigalduskohtSeadme paigalduskohtSeadme paigalduskohtSeadme paigalduskoht    

Valmistage ette seadme paigalduskoht. Seade tuleb paigutada tasasele ja loodis 

alusele. Soovitatav on seade jalgades olevate aukude kaudu kruvide abil aluse 

külge kinnitada. Kontrollige, et seadme ümber oleks ohutu ja häireteta kasutami-

se tagamiseks piisavalt ruumi. Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides.  

 

Monteerimine (joonis 4)Monteerimine (joonis 4)Monteerimine (joonis 4)Monteerimine (joonis 4)    

- Tõstke seade pakendist välja kahekesi. 
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- Seadke pöörduv laud asendisse 0 ° ja kinnitage tõkis. 

- NB!NB!NB!NB! Seadme kinnitamisel töölaua külge ärge kasutage kummikaitseid. 

- Kummikatete paigaldamisel kallutage seadet ettevaatlikult paremale nii, et see 

toetuks mootorile. Lükake mutter (34) kummikattesse altpoolt. Lükake sise-

kuuskantkruvi (32) kaitsesse ülevalt. Kinnitage kaitsed (33) mutritega (34) ja 

kruviga (32). Pingutage kummikaitsete kinnitust käega. Pingutage kruvi sise-

kuuskantvõtmega. 

- Asetage seade tasasele alusele. Seadme kõik jalad peavad olema ühtlaselt ja 

kindlalt aluse vastas. Aluse ideaalne kõrgus on umbes 800 mm. Saag peab säi-

litama stabiilsuse ka juhul, kui selle abil töödeldakse suuri detaile. 

 

Töödetaili klambri paigaldamine (joonis 1)Töödetaili klambri paigaldamine (joonis 1)Töödetaili klambri paigaldamine (joonis 1)Töödetaili klambri paigaldamine (joonis 1)    

Laske järgi nurgalukustust (16) ja kinnitage klamber (15) kas vasakule või pare-

male. Kinnitage nurgalukustus (16). 

 

Tolmueemaldusüksuse kinnitamineTolmueemaldusüksuse kinnitamineTolmueemaldusüksuse kinnitamineTolmueemaldusüksuse kinnitamine    

Teatud puiduliikidest (nt pöök, kask ja saar) eemalduvad osakesed võivad olla sis-

sehingamisel kahjulikud. Seepärast tuleb kasutada tolmueemaldusüksust: 

- kui seadet kasutatakse suletud ruumis; 

- kui seadet kasutatakse pikemat aega (rohkem kui pool tundi päevas); 

- kui saetakse tamme, pööki või saart. 

Tolmueemaldusseadmed peavad vastama järgmistele nõuetele: 

- tolmueemaldusliitmiku suurus 32 mm; 

- õhukogus vähemalt 550 m³/h; 

- surve seadme väljundis vähemalt 740 Pa; 

- õhuhulk seadme väljundis vähemalt 20 m/s. 

Järgige tolmueemaldusseadme kasutamist puudutavaid juhiseid. 

    
Elektrisüsteemi ühendamineElektrisüsteemi ühendamineElektrisüsteemi ühendamineElektrisüsteemi ühendamine    

- Seadme võib ühendada 230 V AC pistikupessa. Pistikupesal peab siiski olema 

ka 16 A kaitselüliti. Peale selle tuleb kasutada max 30 mA rikkevoolukaitset 

(RCD). 

- Elektrimootor on seadmesse valmis paigaldatud ja töövalmis. 

- Elektriühendused vastavad kehtivatele VDE- ja DIN-normidele. Tööobjektil ka-

sutatav vool ja pikendusjuhtmed peavad samuti vastama neile nõuetele. 

- Seade vastab standardi EN 61000-3-11 nõuetele ja sobib ühendamiseks voolu-

võrku teatud tingimustel. See tähendab, et seadme ühendamine suvalisse pisti-

kupessa ei ole lubatud. 

- Kui elektriühendused ei vasta nõuetele, võib seadmes tekkida pingekõikumisi. 
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- Seadme võib ühendada pistikupessa, mis vastab järgmistele nõuetele: 

- takistus ei ületa lubatud maksimummäära ”Z” (Zmax = 0.382 Ω) või 

- b) mille pidevvool on vähemalt 100 A faasi kohta. 

- Kasutaja peab koos võrguettevõttega välja selgitama, et süsteem vastaks neile 

kahele nõudele a) ja b). 

- Mootori ülekoormuse korral lülitub seade automaatselt välja. Pärast jahtumist 

(aeg sõltub ümbritsevatest oludest) saab mootori uuesti käivitada. 

- Elektrijuhtmete juures võib esineda isolatsiooni kahjustusi. Nende põhjused 

võivad olla järgmised: 

- surve alla jäävad kohad, kui elektrijuhtmed viiakse läbi akna. või ukseavade; 

- painde alla jäävad kohad, mis tulenevad elektrijuhtme valest kinnitusest või 

valesti paigalduskohast; 

- purunemine, mis tuleneb elektrijuhtme peal sõitmisest; 

- isolatsiooni kahjustused, mis tulenevad juhtme eemaldamisest pistikupesast 

juhtmest tõmmates; 

- pragunemine, mis tekib aja jooksul. 

- Defektseid elektrijuhtmeid ei või kasutada, sest need on eluohtlikud. 

- Kontrollige regulaarselt elektrijuhtmeid võimalike kahjustuste suhtes. 

- Kontrollige, et juhe ei oleks kontrollimise ajal ühendatud vooluvõrku. 

- Elektriühendused peavad vastama kehtivatele VDE- ja DIN-normidele. Kasutage 

vaid juhtmeid, millel on märge H H05VV-F. 

- Kaablil peab olema kindlasti olema märgitud tüüp. 

- Võrguvool peab olema 220-240 V/~50 Hz. 

- Pikendusjuhe võib olla max 25 m ja selle ristlõige min 1,5 mm2. 

- Elektriühendusi ja remonti võib teha vaid volitatud elektrik. 

    

KASUTAMINEKASUTAMINEKASUTAMINEKASUTAMINE        
        

 

Saagimisoleku vahetamineSaagimisoleku vahetamineSaagimisoleku vahetamineSaagimisoleku vahetamine    

Enne saagimisoleku vahetamist eemaldage seade vooluvõrgust! Seadmel on kaks 

kasutusviisi: 

1. lauasaag 

2. nurgasaag 

Seade on algselt lauasae olekus. Kasutusoleku vahetamisel tuleb kindlasti järgida 

all esitatud juhiseid. Vastasel juhul võivad seadme osad kahjustuda. 

 

Kasutamine nurgasaena (joonis 5)Kasutamine nurgasaena (joonis 5)Kasutamine nurgasaena (joonis 5)Kasutamine nurgasaena (joonis 5)    
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- Pikitõkis (1) tuleb paigaldada nii, et saetera oleks kaetud. Sellisel juhul aktivee-

rub lüliti (A). Kaitse (tõkis, 1) tuleb vajalikul moel lukustuskruvi (18) abil kinni-

tada. 

- Suruge saepead ettevaatlikult käepidemest allapoole ja tõmmake lukustustihvt 

(20) välja. Hoidke käepide endiselt kergelt surudes all, et saepea üles ei pais-

kuks. 

- Saepea on nüüd lahti lastus ja liigub ülespoole. 

- Eemaldage alumine saeketta kaitse (14). 

- Lülitage seade sisse vajutades käepidemes asuvat lülitit (22). 

- Seadme välja lülitamiseks laske lüliti (22) vabaks. 

    

Saagimissügavuse määramine (joonis 6)Saagimissügavuse määramine (joonis 6)Saagimissügavuse määramine (joonis 6)Saagimissügavuse määramine (joonis 6)    

- Reguleerige saagimissügavust liigutades kruvi (35) sisse- või väljapoole. 

- Keerake lahti stoppermutrit (36) ja seadke kruvi (35) sobivale saagimissügavu-

sele. Keerake lukustusmutter (36) kinni. 

 

Pöördlaud (joonis 1)Pöördlaud (joonis 1)Pöördlaud (joonis 1)Pöördlaud (joonis 1)    

- Pöördlauda (11) saab pöörata max 50 ° vasakule ja max 60 ° paremale. Selle 

saab paigutada järgmistesse eelnevalt määratud asenditesse: 0 °, 15 °, 22,5 °, 

30 °, 45 ° ja 60 °. Pöördlaua (nurga) pööramiseks tuleb vabastada lukustusnupp. 

- HOIATUS! Et saagimisnurk töö käigus ei muutuks, tuleb lukustusnupp (13) kinni 

keerata (ka juhul, kui seade on pandud eelnevalt määratud asendisse). 

Pikitõkis (joonised 2, 5 ja 7)Pikitõkis (joonised 2, 5 ja 7)Pikitõkis (joonised 2, 5 ja 7)Pikitõkis (joonised 2, 5 ja 7)    

- Pikitõkis (1) on kinnitatud ülemise saagimislaua (4) külge. Tõkise lukustuskruvi 

(18) peab näitama seadme esiosa suunas. 

- Pikitõkis kinnitatakse ülemise saeketta kaitse (37) peale. 

- Kontrollige pikitõkise kinnitamisel, et juhik lukustusnupu abil kinnituks. 

- Kui lukustuskruvi (18) on lahti lastud, saab pikitõkise eemaldada ja lüliti (3) ak-

tiveerub. 

 

Kasutamine lauasaena (joonised 2 ja 7)Kasutamine lauasaena (joonised 2 ja 7)Kasutamine lauasaena (joonised 2 ja 7)Kasutamine lauasaena (joonised 2 ja 7)    

- Laud tuleb kinnitada õigetpidi (joonis 7) ja lukustustihvt (20) tuleb oma kohale 

panna. 

- Liigutage alumist saeketta kaitset (14) juhiku ülapoolele, kuni kostub klõpsatus. 

Saeketta kaitse esiosa peab jääma kohakuti juhikul oleva valge joonega. 

- Vajutage saagimisnupp alla surudes lukustuse vabastamislülitit (2) saepeas ja 

aktiveerides lukustustihvti (20). 

- Eemaldage pikitõkis (1). 

- Käivitage ja seisake seade ON-/OFF-lüliti abil (3). 
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- NB! Pärast reguleerimist soovitame viia seadete kontrollimiseks läbi proovisaa-

gimise. 

 

ON/OFFON/OFFON/OFFON/OFF----lülitilülitilülitilüliti    

- Seade käivitub rohelisest nupust (3). Enne lõikamise alustamist oodake, kuni 

saeketas (12) saavutab maksimaalse kiiruse. 

- Seisake seade punasest nupust (3). 

 

Pikisaagimine (joonised 8 ja 9)Pikisaagimine (joonised 8 ja 9)Pikisaagimine (joonised 8 ja 9)Pikisaagimine (joonised 8 ja 9)    

- Keerake lahti stopperkruvi (18) ja eemaldage pikitõkis. 

- Paigutage pikitõkis (1) saagimislaual (4) asuvate märgete abil sobivasse asen-

disse ja pingutage stopperkruviga (18). Käivitage seade rohelisest nupust (3). 

- Suruge töödeldavat detaili aeglaselt ja ettevaatlikult pikitõkise (1) vastas olles 

saeketta (12) suunas. 

- Ülemine saeketta kaitse (37) avaneb automaatselt, kui detaili edasi surutakse. 

- HOIATUS! Kasutage tõukevarrast (28) saeketta (12) piirkonnas, kui saete kitsa-

maid detaile (alla 120 mm). (Joonis 9) 

- Lükake detail alati kuni lõhestamiskiilu (38) otsani (joonis 7). 

- Pärast saagimist sulgub terakaitse (37) automaatselt ja katab saeketta (12). 

- Lülitage seade välja. 

 

Lõikamine (joonised 3 ja 10)Lõikamine (joonised 3 ja 10)Lõikamine (joonised 3 ja 10)Lõikamine (joonised 3 ja 10) 

- Keerake risttõkis (23) eest külgsoonde (4). 

- Tehke lahti reguleerimisnupp (25) ja seadke risttõkis vajaliku nurga alla. 

- Tehke lahti mõlemad reguleerimisnupud (24) ja lükake pikendussiin (39) vasa-

kule, kuni see enam tõukamisel saeketta kaitse (37) vastu ei puutu. Keerake 

nupud kinni (24). 

- Käivitage saag. Suruge töödetail pikendussiini vastu ja lükake seda koos risttõ-

kisega (23) aeglaselt lõikamiseks saeketta (12) juurde. 

- Pärast lõikamist lülitage seade välja. 

    

Seadistused (Joonis 2)Seadistused (Joonis 2)Seadistused (Joonis 2)Seadistused (Joonis 2) 

Reguleerimiskruvi (21) avamisel saab saepead kallutada vasakule max 45 °. Lu-

kustushoova (13) avamisel saab pöördlauda (11) reguleerida vahemikus -50 ° ja 

+60 °. 

 

ON/OFFON/OFFON/OFFON/OFF----lüliti (joonis 2)lüliti (joonis 2)lüliti (joonis 2)lüliti (joonis 2) 

Seade käivitub vajutades ON/OFF-lülitit (22). Hoidke lüliti saagimise ajal all. 
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Tõkise peenreguleerimine 90Tõkise peenreguleerimine 90Tõkise peenreguleerimine 90Tõkise peenreguleerimine 90    ° lõikamiseks (joonised 2, 12 ja 13)° lõikamiseks (joonised 2, 12 ja 13)° lõikamiseks (joonised 2, 12 ja 13)° lõikamiseks (joonised 2, 12 ja 13) 

- Nurgik (b) ei ole seadmega kaasas. 

- Seadke pöördlaud (11) asendisse 0 °. 

- Laske saepea alla vajutades käepideme (5) vabastushooba (2). 

- Keerake lahti reguleerimiskruvi (21). 

- Kinnitage nurgik (b) saeketta (12) ja pöördlaua (11) vahele. 

- Keerake lahti stoppermutter ja keerake reguleerimiskruvi (40), kuni saeketta 

(12) ja pöördlaua (11) vaheline nurk on 90 °. 

- Keerake stoppermutter (41) kinni. 

- Kontrollige nüüd nurgaosuti (42) asendit. Kui vaja, keerake osuti (43) kruvikee-

raja abil lahti, seadke see 0 ° asendisse ja keerake kruvi uuesti kinni. 

 

90909090    ° lõikamine ja pöördlaud asendis 0° lõikamine ja pöördlaud asendis 0° lõikamine ja pöördlaud asendis 0° lõikamine ja pöördlaud asendis 0    ° (joonised 2 ja 11)° (joonised 2 ja 11)° (joonised 2 ja 11)° (joonised 2 ja 11)    

- Käivitage seade vajutades ON/OFF-lülitit (22). 

- Enne töö alustamist oodake, kuni saeketas saavutab maksimaalse kiiruse. 

- Asetage töödetail alalauale (11) ja suruge see vasaku käe abil pikendussiini 

vastu. 

- Töödetaili tuleb hoida pidevalt tõkise vastas, et see lõikamise ajal ära ei nih-

kuks. 

- Vajutage teise käega vabastushooba (2) ja liigutage saepead käepideme (5) abil 

ühtlaselt ja kergelt surudes läbi lõigatava detaili. Pärast lõikamist viige saepea 

tagasi ülemisse asendisse ja vabastage ON/OFF-lüliti. 

- HOIATUS! Kuna seadmel on tõmbevedru, mis saepea automaatselt üles tõstab, 

ärge laske käepidet lahti, vaid juhtige saepea ülaasendisse aeglaselt ja pisut 

vastu hoides. 

 

90909090    ° lõikamine ja pöördlaud asendis ° lõikamine ja pöördlaud asendis ° lõikamine ja pöördlaud asendis ° lõikamine ja pöördlaud asendis ----50505050    °°°°----+ 60+ 60+ 60+ 60    ° (joonised 11 ja 14)° (joonised 11 ja 14)° (joonised 11 ja 14)° (joonised 11 ja 14)    

- Seadmega saab saagida parem- ja vasakpoolset kaldnurka vahemikus -50 ° - + 

60 °. 

- Tehke lahti pöördlaud (11) vabastades lukustusnupu (13). 

- Lukustusnuppu (13) kasutades seadke pöördlaud (11) vajaliku nurga alla (märk 

c vastab vajalikule nurgale alalaua skaalal (10). 

- Keerake pöördlaud (11) lukustuskruviga (13) kinni. 

- Tehke lõikamine nagu eespool kirjeldatud. 

 

Tõkise peenreguleerimine 45° nurga saagimiseks (joonised 2, 11, 13 ja 15)Tõkise peenreguleerimine 45° nurga saagimiseks (joonised 2, 11, 13 ja 15)Tõkise peenreguleerimine 45° nurga saagimiseks (joonised 2, 11, 13 ja 15)Tõkise peenreguleerimine 45° nurga saagimiseks (joonised 2, 11, 13 ja 15)    

- Tõkis (d) ei kuulu tarnekomplekti. 

- Seadke pöördlaud (11) asendisse 0 °. 
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- Keerake lahti lukustuskruvi (21) ja pöörake saepead käepideme (5) abil vasakule 

45 °. 

- Laske saepea alla vajutades käepideme (5) vabastushooba (2). 

- Kinnitage tõkis (d) 45 ° nurga alla saeketta (12) ja pöördlaua (11) vahele. 

- Keerake lahti stoppermutter (45) ja reguleerimiskruvi (44), kuni saeketta (12) ja 

pöördlaua (11) vaheline nurk on 45 °. 

- Keerake stoppermutter (45) kinni. 

- Kontrollige nüüd nurgaosuti (42) asendit. 

- Kui vaja, keerake osuti (43) kruvikeeraja abil lahti, seadke see 0 ° asendisse ja 

keerake kruvi uuesti kinni. 

 

Nurgasaagimine 0Nurgasaagimine 0Nurgasaagimine 0Nurgasaagimine 0    ° ° ° ° ----    45454545    ° ja pöördlaud 0° (joonised 2, 13 ja 16)° ja pöördlaud 0° (joonised 2, 13 ja 16)° ja pöördlaud 0° (joonised 2, 13 ja 16)° ja pöördlaud 0° (joonised 2, 13 ja 16) 

- Seadmega saab teha vasaku poole nurgasaagimist vahemikus 0 ° - 45 °. 

- Viige saepea ülaasendisse. Seadke pöördlaud (11) asendisse 0 °. 

- Keerake lahti lukustuskruvi (21) ja pöörake saepead käepideme (5) abil vasaku-

le, kuni osuti (43) saepeas näitab nurgaosutil vajalikku nurka (42). Keerake lu-

kustuskruvi (21) kinni ja tehke lõikamine eespool kirjeldatud moel. 

 

Nurgasaagimine 0Nurgasaagimine 0Nurgasaagimine 0Nurgasaagimine 0    ° ° ° ° ----    45454545    ° ja pöördlaud asendis ° ja pöördlaud asendis ° ja pöördlaud asendis ° ja pöördlaud asendis ----50°50°50°50°----+ 60+ 60+ 60+ 60    ° (joonised 13 ja 17)° (joonised 13 ja 17)° (joonised 13 ja 17)° (joonised 13 ja 17)    

- Selle sae abil saab teha vasaku poole nurgasaagimise vahemikus 0 ° - 45 ° ja 

samaaegselt -50 ° - + 60 ° pikendussiini suunas (topelt-nurgasaagimine).  Viige 

saepea ülaasendisse. 

- Tehke pöördlaud (11) lahti vabastades lukustusnupu (13). Seadke vajalik 

pöördlaua nurk. 

- Keerake pöördlaud (11) lukustuskruviga (13) kinni. 

- Keerake lahti lukustuskruvi (21) ja pöörake saepead käepideme (5) abil vasakule 

45 °. Keerake lahti reguleerimiskruvi (21). 

- Tehke lõikamine nagu eespool kirjeldatud. 

    

Tolmueemaldus (joonis 13)Tolmueemaldus (joonis 13)Tolmueemaldus (joonis 13)Tolmueemaldus (joonis 13) 

Seade on varustatud tolmueemaldusotsakuga (46). Otsaku abil on lihtne seadet 

tolmueemaldusüksusega ühendada. 

 

TEISALDAMINE JA TRANSPORTIMINETEISALDAMINE JA TRANSPORTIMINETEISALDAMINE JA TRANSPORTIMINETEISALDAMINE JA TRANSPORTIMINE            
        

 

Enne transportimise alustamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. 

Seadme tõstmiseks on vaja vähemalt kahte inimest. Kaitske seadet transportimise 

ajal löökide ja vibratsiooni eest. Kinnitage seade transportimise ajaks nii, et see ei 
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saaks ümber minna ega liikuma hakata. Kasutage seadme käitlemisel ja transpor-

timisel alati sobivat kaitsevarustust. 

 

Transportimine (alati lauasae olekus)Transportimine (alati lauasae olekus)Transportimine (alati lauasae olekus)Transportimine (alati lauasae olekus)    

- Liigutage alumist saeketta kaitset (14) juhiku ülapoolele, kuni kostub klõpsatus. 

Saeketta kaitse esiosa peab jääma kohakuti juhikul oleva valge joonega. 

- Vajutage saagimisnupp alla surudes lukustuse vabastamislülitit (2) saepeas ja 

aktiveerides lukustustihvti (20). 

- Asetage pikitõkis (1) saeketta kaitse peale ja kinnitage see. 

- Tõstke seadet võttes sellest kinni mõlemalt poolelt alaraamist (6). 

 

HOIDMINEHOIDMINEHOIDMINEHOIDMINE            
        

 

- Hoidke seadet ja selle lisavarustust valguse, niiskuse ja külma eest kaitstud 

ning lastele kättesaamatus kohas. Ideaalne hoiukoha temperatuur on 5–30 ˚C. 

- Hoidke seadet originaalpakendis. 

- Katke seade tolmu ja niiskuse eest kaitsmiseks kinni. 

- Hoidke kasutusjuhendit koos seadmega. 

HOOLDUSHOOLDUSHOOLDUSHOOLDUS        
        

 

Hoiatus! Enne igasuguste seadistuste või hooldustööde tegemist lülitage sead-

mest vool välja ja eemaldage voolujuhe pistikupesast. 

 

Tera vahetamine (joonised 18, 19 ja 20)Tera vahetamine (joonised 18, 19 ja 20)Tera vahetamine (joonised 18, 19 ja 20)Tera vahetamine (joonised 18, 19 ja 20)    

- Ühendage seade vooluallikast lahti ja oodake, kuni tera täielikult seiskub. 

- Seadke saag lauasae asendisse. 

- Tehke lahti saeketta kaitse kruvi (47) ja tõstke saeketta kaitse (37) oma kohalt 

ära. 

- Monteerige lahti ülalaud (4) keerates lahti kaks ülemist kruvi (48) ja kaks alu-

mist kruvi (49). Keerake sisekuuskantvõtme (30) abil lahti käepide (5). 

- Tõstke ülalaud oma kohalt ära. 

- Seadke saag nurgasae asendisse. 

- Hoidke ääriku kruvi (50) kinni sisekuuskantvõtmega (29). 

- Lükake tugevalt võlli lukustust (6) ja keerake aeglaselt ääriku kruvi (50) päri-

päeva. Hiljemalt ühe ringi järel klõpsatab võlli lukustus (6) oma kohale. 

- Kasutage pisut jõudu ja eemaldage ääriku kruvi (50) keerates seda päripäeva. 

- Eemaldage täielikult ääriku kruvi ja võtke ära ka välimine äärik (51). 

- Võtke saeketas (12) siseäärikult (52) ära ja lükake seda ülespoole. 

- Puhastage hoolikalt ääriku kruvi (50) ning välimine (51) ja sisemine äärik (52). 
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- Pange uus saetera (12) oma kohale vastupidises järjekorras ja keerake kruvid 

kinni. 

- HOIATUS! Saeketta pöörlemissuund peab vastama seadmele märgitud noole 

suunale. 

- Monteerige saelaud (4) vastupidises järjekorras ja kinnitage ülemine saetera 

kaitse (37) kergelt kruviga (47). 

    

PuhastaminePuhastaminePuhastaminePuhastamine    

- Hoidke seadme ventilatsiooniavad alati puhtad. Eemaldage regulaarselt sead-

melt tolmu ja mustust. Puhastamine on kõige lihtsam suruõhu või lapiga. 

- Kõiki seadme liikuvaid osi tuleb regulaarselt määrida. 

- Ärge kasutage plastosade puhastamiseks abrasiivseid aineid. 

 

Üldised hÜldised hÜldised hÜldised hooldusmeetmedooldusmeetmedooldusmeetmedooldusmeetmed    

Eemaldage seadmest regulaarselt laaste ja tolmu. Pöörlevate osade kasutusea pi-

kendamiseks soovitatakse neid kord kuus määrida. Ärge määrige siiski mootorit. 

 

Voolujuhtme vahetamineVoolujuhtme vahetamineVoolujuhtme vahetamineVoolujuhtme vahetamine    

Kui seadme voolujuhe kahjustub, või selle vahetada vaid seadme tootja, tootja 

esindaja või muu vastav volitatud pool. 
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VEAOTSINGVEAOTSINGVEAOTSINGVEAOTSING        
        

 

 

PROBLEEMPROBLEEMPROBLEEMPROBLEEM    PÕHJUSPÕHJUSPÕHJUSPÕHJUS    LAHENDUSLAHENDUSLAHENDUSLAHENDUS    

Mootor ei tööta. Mootor, juhe, pistik või kaitse 

on viga saanud. 

Viige seade hooldusfirmasse 

kontrollimisele. Ärge kunagi 

püüdke mootorit ise parandada. 

Kontrollige kaitsmeid ja vaheta-

ge need vajaduse korral välja. 

Mootor käivitub aegla-

selt ega saavuta täit 

töökiirust. 

a) Toitepinge liiga madal. 

b) Kondensaatori rike 

c) Defektne mähis 

a) Kontrollige pinget. 

b) Laske kondensaator hooldus-

firmas välja vahetada. 

c) Viige seade hooldusfirmasse 

kontrollimisele. 

Mootor teeb kõva häält. a) Mootoris on rike 

b) Defektne mähis 

Viige seade hooldusfirmasse 

kontrollimisele. 

Mootor ei saavuta tipp-

kiirust. 

Elektrivõrgus on ülekoormus 

(valgustus, muud elektrimoo-

torid vms). 

Ärge kasutage muid elektri-

seadmeid samas vooluahelas. 

Mootor kuumeneb ker-

gesti üle. 

Mootori ülekoormus, ebapii-

sav jahutus. 

Vältige ülekoormust ning jahu-

tuse parandamiseks eemaldage 

mootorilt saepuru. 

Halvenenud saejälg Saeketas liiga väike (liiga pal-

ju teritatud). 

Reguleerige tõkist. 

Saagimistulemus on 

ebaühtlane või laineli-

ne. 

Saeketas on nüri, hambad ei 

sobi materjali paksusega. 

Teritage saeketas või vahetage 

sobivama ketta vastu. 

Töödetail rebeneb või 

puruneb. 

Liiga suur saagimissurve või 

ebasobiv saeketas. 

Paigaldage õige tera. 

 

 
        

 
ElektriElektriElektriElektri----    ja elektroonikaseadmeid ei või visata tavapäraste olmejäätmete hulka, vaid need tuleb viia ja elektroonikaseadmeid ei või visata tavapäraste olmejäätmete hulka, vaid need tuleb viia ja elektroonikaseadmeid ei või visata tavapäraste olmejäätmete hulka, vaid need tuleb viia ja elektroonikaseadmeid ei või visata tavapäraste olmejäätmete hulka, vaid need tuleb viia 

sobivasse kogumispunkti.sobivasse kogumispunkti.sobivasse kogumispunkti.sobivasse kogumispunkti.    Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku pädeva asutuse või Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku pädeva asutuse või Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku pädeva asutuse või Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku pädeva asutuse või 

seadme edasimüüjaga.seadme edasimüüjaga.seadme edasimüüjaga.seadme edasimüüjaga.    

 
        

 
Copyright © 2015 Isojoen Konehalli Oy. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva dokumendi sisu nii terviklik kui ka osaline kopeerimine, jaotamine või salvestamine on 

ilma Isojoen Konehalli Oy kirjaliku loata keelatud. Käesoleva dokumendi sisu esitatakse sellisena nagu see on, mis tähendab, et sisu täpsuse ja usaldusvääruse kohta 

ei anta ühtegi otsest ega kaudset garantiid ega tagata ka toote turustatavust või sobivust teatud kindlal eesmärgil, kui seadustes ei ole nimetatud teisiti. Dokumen-

dis esitatud joonised on illustreerivad ja võivad olla tegelikust tootest erinevad. Isojoen Konehalli Oy arendab oma tooteid pidevalt ja jätab endale õiguse teha toote 

ja käesoleva dokumendi juures muudatusi ja parandusi mis tahes ajal sellest ette teatamata. Vastavusdeklaratsioon ja garantii ei kehti, kui toote tehnilisi või kasu-

tamisega seotud omadusi muudetakse ilma tootja nõusolekuta. Isojoen Konehalli Oy ei vastuta seadme kasutamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest. 
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EÜ vastavusdeklaratsioon (originaal)EÜ vastavusdeklaratsioon (originaal)EÜ vastavusdeklaratsioon (originaal)EÜ vastavusdeklaratsioon (originaal) 
 

Meie,Meie,Meie,Meie,    

Isojoen Konehalli Oy 

Keskustie 26 

61850 Kauhajoki 

Tel +358 (0)20 1323 232 

tuotepalaute@ikh.fi    

 

Kinnitame ainuüksi oma vastutusel, et järgnevalt nimetatud toodeKinnitame ainuüksi oma vastutusel, et järgnevalt nimetatud toodeKinnitame ainuüksi oma vastutusel, et järgnevalt nimetatud toodeKinnitame ainuüksi oma vastutusel, et järgnevalt nimetatud toode    

Seade: nurgasaag 

tootemark: Woodtec 

mudel/tüüp: XW071 (92559A) 

 

vastabvastabvastabvastab 

masinadirektiivi (MD) 2006/42/EÜ, ohtlike ainete kasutamist piirava RoHS-direktiivi 2011/65/EÜ, madal-

pingedirektiivi (LVD) 2006/95/EÜ, elektromagnetilist ühilduvust käsitleva EMC-direktiivi 2004/108/EÜ,  

nõuetele ja vastab ka järgnevatele harmoniseeritud snõuetele ja vastab ka järgnevatele harmoniseeritud snõuetele ja vastab ka järgnevatele harmoniseeritud snõuetele ja vastab ka järgnevatele harmoniseeritud standarditele ning tehnilistele spetsifikatsioonidele:tandarditele ning tehnilistele spetsifikatsioonidele:tandarditele ning tehnilistele spetsifikatsioonidele:tandarditele ning tehnilistele spetsifikatsioonidele:    

EN 61029-1; EN 61029-2-11; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 

 

CE-märgise määramise aasta kaks viimast numbrit: 15  

 

Kauhajokis 17.11.2015 

tootja: Isojoen Konehalli Oy 

 

 

________________________ 

Harri Altis, ostujuht (volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni) 
 

 


