
Keerake mutrit vastupäeva ja eemaldage külje peal olev kate. Kui külgkate on eemaldatud, tõmmake ketijuhikut.
Paigaldage kett plaadile – keskmine juhthammas tuleb sisestada plaadi juhtpessa. Hoidke tera ettepoole suunatuna!
Veenduge, et seadistussooned mahuksid plaadi aukudesse! 
Paigaldage külgkate tagasi ja keerake mutter tugevasti kinni.
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KUIDAS KETI JUHTPLAATI ON PAIGALDATAKSE?

KUIDAS KETTI KORREKTSELT PINGUTADA?

• Keti pingutamiseks keerake reguleerimiskruvi päripäeva 
• Keti lõdvestamiseks keerake reguleerimiskruvi vastupäeva
Keti pinge on näidatud allpool: Veenduge, et keti 1-3 keskmist hammast on nähtavad.
Pingutage uus kett nii kiiresti kui võimalik. Ärge unustage kontrollida ja reguleerida keti sobivat pinget, vastasel juhul tuleb 
vähe pingutatud kett kergesti lahti, mis põhjustab juhiku ja keti kiiret erosiooni.
Pärast paigaldamist peab kett ketirattal libisema.

Mudel C100

Pingutamise pinge V

Įtempimo įtampa V

120 - 240

Lõikamine 60 - 80 mm

Aku Tüüp: Li-ioon
(Ah) 1,5-3,0/-4,0

Toiteallikas

Toiteallikas

100-240v vahelduvvool,
 50-60 Hz

Sisendpinge (V)

Sisendpinge (V)

Alalisvool 21/24

Laadimine (A)

Laadimine (A)

Lorem ipsum

1

Kaal (ilma akuta)

Svoris (be akumuliatoriaus)

0,7

AKU PAIGALDAMINE

• Joondage kõik süvendid hoolikalt
• Aku eemaldamiseks vajutage nuppu

Avage pakend ettevaatlikult ja kontrollige, kas see sisaldab kõiki komponente. Pakendis peavad olema järgmised esemed:
1. Laadija
2. Aku
3. Elektrisaag
4. Garantiikaart
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Instructions for use

Aku töötemperatuur on umbes 60 °C.
Saega töötades kandke kaitsevahendeid, et vältida õnnetusi.
Regulaarsel kasutamisel peavad ohutuslüliti ja sisse/välja lüliti olema alati ligipääsetavad.
Enne sisselülitamist peate sae laadimise lõpetama. Kui lüliti ei tööta korralikult, lõpetage koheselt selle kasutamine.
Kontrollige, et toiteallika pinge ühtiks sildil märgitud pingega. Vaadake üle opereerimise sagedus ja veenduge, et see on heas seisukorras.
Aku energia säästmiseks ning puidu parima pügamise ja saagimise tagamiseks ärge saagige üle 80 mm läbimõõduga märgasid oksi.

TURVALISUS

• Töötamise ajal peab käsi olema saeterast ja saagimisalast 15 cm kaugusel.
• Ärge puudutage käega tera serva.
• Ärge kasutage saagi suuremate ja jämedamate okste lõikamiseks, kuna tera võib deformeeruda.
• Hoidke akut niiske ilmaga veekindlas pakendis. Vältige saagimist vihmastel päevadel.
• Pärast iga kasutamist eemaldage aku ja saagimise otsik. Sisse/välja lüliti peab alati olema "off" asendis. Hoidke kõiki tarvikuid sobivas 
kohas.
• Kui saag ei lõika sujuvalt, kontrollige tera ja akut – lülitage saag välja!

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Kõik remonditööd, mida pole käesolevas juhendis loetletud, peab teostama Teeninduskeskus. Ohutuse tagamiseks võib kasutada ainult 
originaalosi.
Olge teradega töötades ettevaatlik, sest see on ainus viis juhuslike sisselõigete vältimiseks. Sae pikaajalise ja stabiilse töö tagamiseks on 
soovitatav tööriista regulaarselt puhastada ja hooldada.
Enne mis tahes puhastamist või hooldust lülitage saag alati välja.
Ärge kunagi kastke saagi vette ega piserdage seda veega, kuna see võib põhjustada elektrilöögi. Veenduge, et mootori, ventilaatori ja 
käepideme ümbrused oleksid alati puhtad. Selle puhastamiseks võite kasutada harja või kergelt niisket lappi.
Ärge kunagi kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, mis võivad saagi jäädavalt kahjustada. Pärast kasutamist puhastage tera alati 
põhjalikult. Tera puhastamiseks võite kasutada määrdega lappi.
Pärast 8-tunnist pidevat saega töötamist eemaldage esiosast praht ja tolm.

AKU LAADIMINE
Keskmine aku laadimisaeg on 2 tundi.
Ärge jätke akut kõrgele temperatuurile, vastasel korral võib akus olev lahus maha valguda ja kahjut tekitada. Ideaalne temperatuur aku 
laadimiseks on vahemikus 0°C kuni 45°C.
Enne laadimist veenduge, et aku pind oleks puhas ja kuiv.
Kuna kaasasolev aku ei ole täielikult laetud, tuleb see enne esmakordset kasutamist korralikult laadida.
Ärge laadige akut üle ega kasutage ära kogu aku energiat; vastasel juhul võib aku kahjustada saada.
Te ei saa nõuda garantiinõuet ebaõigest kasutamisest tuleneva defekti korral. Kui akul on piisavalt võimsust, kuid selle tööaeg on väga 
madal, tuleb aku välja vahetada. Kasutage ainult originaaltootja toodetud akut. Järgige alati kõiki asjakohaseid ettevaatusabinõusid, 
ohutusstandardeid ja keskkonnaeeskirju. 
Lüliti peab olema "off" (eesti k.: ”väljas”) asendis.
Ühendage laadija aku vastavasse pistikupessa. Kui see on ühendatud, näitab punane tuli, et akut laetakse, pärast laadimist vilkuv 
roheline tuli näitab, et aku on täis.
Kui laadimine on lõppenud, ühendage laadija toiteallikast lahti ja seejärel eemaldage aku.
Laadige akut iga kolme kuu tagant, isegi kui seda ei kasutata.

KASUTUSJUHEND



GARANTII

• Tootel on 3-kuune garantii. See ei hõlma aga järgmisi juhtumeid:
• Ületöötamine
• Loomulik kulumine
• Kahjustused ebaõige hoolduse tõttu
• Ebaõige kasutamine või muud tehislikud kahjustused
• Kahjustused ebaõige transpordi tõttu
• Toote remont volitamata hooldustehniku poolt
• Loodusõnnetuste tõttu, nt üleujutuste, äikese jms põhjustatud kahjustused.
• Seadme ostmisel täitmata jäetud garantiikaart *
• Volitamata akude ja tarvikute kasutamine
• Võimalike konfliktide vältimiseks võtke arvesse järgmist: Kui remont tehakse pärast garantiiaja möödumist, võtame kliend-
ilt remondikulu.

Garantii kehtib 24 kuud alates ostukuupäevast. Garantiid saab taotleda D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Sloveenia, paludes ebasobiva toote väärtuse tasuta asendamist või tagastamist.
- Saadke meile e-kiri tellimuse numbri ja ostukuupäevaga. Toote säilivusaeg on 24 kuud alates toote kättesaamis-
est.

SÄILITAMINE

• Ärge hoidke väga külmas või niiskes kohas.
• Kui te ei kavatse saagi pikka aega kasutada, eemaldage aku enne ärapanekut. Hoidke laadijat ja akut vastavas pakendis. 
See hoiab ära niiskuse ja tolmu akusse sattumise.
• Veenduge, et seadmete lüliti on asendis "off".
• Pikaajalisel säilitamisel ei tohiks toatemperatuur liiga madal ega liiga kõrge olla. Aku peab olema tuleohtlikest ainetest 
vähemalt 1,5 m kaugusel.
• Hoidke akut täielikult laetuna, et selle mahutavust säilitada ja eluiga pikendada. Laadige ja tühjendage akut regulaarselt, 
kui see ei ole kasutuses.
• Kui vajate remondiks varuosi, siis kasutage ainult originaalosi. Pakume teile kõiki kvaliteetseid osi.

KONTAKT
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovēnija
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