
Pagrieziet uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja virzienam un noņemiet sānu vāciņu. Kad sānu vāciņš noņemts, pavelciet ķēdes 
vadotni.
Uzstādiet ķēdi uz plāksnes – vidējais vadotnes zobrats būs jāievieto plāksnes vadotnes spraugā. Turiet asmeni vērstu uz 
priekšu!
Pārliecinieties, ka rievas sakrīt ar plāksnes caurumiem!
Uzlieciet atpakaļ sānu vāciņu un stingri pievelciet uzgriezni.

INSTRUKCIJOS INSTRUKCIJOSINSTRUKCIJOS

KĀ UZSTĀDĪT ĶĒDES PLĀKSNI?

KĀ PAREIZI PIEVILKT ĶĒDI?

• Lai pievilktu ķēdi, piegrieziet regulējamo skrūvi pulksteņrādītāja virzienā
• Lai atbrīvotu ķēdi, pagrieziet regulējamo skrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam
Ķēdes spriegums norādīts zemāk: Pārliecinieties, ka 1-3 vidējie ķēdes zobrati ir redzami.
Izstiepiet jauno ķēdi cik vien ātri iespējams. Atcerieties pārbaudīt un noregulēt atbilstošo ķēdes spriegojumu, savādāk 
nenostiepta ķēdes viegli nokritīs, izraisot strauju vadotnes un ķēdes eroziju.
Pēc uzstādīšana ķēdei jāslīd uz ķēdes rata.

Modelis C100

Spriegošanas spriegums V

Įtempimo įtampa V

120 - 240

Griešana 60 - 80 mm

Akumulators Type: Li-ion
(Ah) 1,5-3,0/-4,0

Enerģijas padeve 100-240v ac, 50-60 hz

Ieejas spriegums (V) NUOLATINĖ SROVĖ DC, 21/24

Uzlāde (A) 1

Svars (bez akumulatora)

Svoris (be akumuliatoriaus)

0,7

AKUMULATORA UZSTĀDĪŠANA

• Uzmanīgi nolīdziniet visas izejas
• Nospiediet podziņu, lai izņemtu akumulatoru

Uzmanīgi atveriet iepakojumu un pārbaudiet vai tajā ir visas sastāvdaļas. Iepakojumā jābūt iekļautiem šādiem priekšme-
tiem:
1. Lādētājs 
2. Akumulators
3. Elektriskais zāģis 
4. Garantija



INSTRUCTIONS INSTRUCTIONSINSTRUCTIONS

Instructions for use

Akumulatora darba temperatūra ir aptuveni 60 ° C.
Darbojoties ar zāģi, valkājiet aizsargaprīkojumu, lai izvairītos no nevajadzīgiem negadījumiem. 
Regulāras lietošanas laikā drošības slēdzim un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim vienmēr jābūt pieejamiem. Jums jāpārtrauc zāģa uzlāde, 
pirms to ieslēdzat. Ja slēdzis nedarbojas, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu.
Pārbaudiet vai strāvas padeves spriegums sakrīt ar spriegumu, kas norādīts uz daru plāksnītes. Apstipriniet darbības frekvenci un 
pārliecinieties, ka tā ir labā stāvoklī.
Lai taupītu akumulatora enerģiju un nodrošinātu vislabāko koka atzarošanu un zāģēšanu, nezāģējiet slapjus zarus, kuru diametrs 
pārsniedz 80 mm.

DROŠĪBA

• Lietošanas laikā roka jātur 15 cm attālumā no asmens un zāģēšanas vietas. 
• Nepieskarieties asmens malai ar rokām.
• Neizmantojiet zāģi lielāku un resnāku zaru griešanai, jo asmens var deformēties.
• Uzglabājiet akumulatoru ūdensizturīgā iepakojumā mitrā laikā. Izvairieties no zāģēšanas lietainās dienās. Izņemiet akumulatoru un 
noņemiet apgriešanas stiprinājumu pēc katras lietošanas reizes. 
• On / off slēdzim vienmēr jābūt uz "off". Turiet visus aksesuārus piemērotā vietā.
• Ja zāģis nezāģē gludi, pārbaudiet asmeni un akumulatoru – izslēdziet zāģi!

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Servisa centram jāveic visi remontdarbi, kas nav iekļauti instrukcijā. Lai nodrošinātu drošību, drīkst izmantot tikai oriģinālās detaļas.
Esat uzmanīgs, kad darbojaties ar asmeņiem, tikai tā ir iespējams izvairīties no nejaušiem negadījumiem. Lai nodrošinātu ilgstošu un 
stabilu zāģa darbību, ir ieteicama regulāra tīrīšana un apkope.
Vienmēr izslēdziet zāģi pirms jebkāda veida tīrīšanas vai apkopes. Nekad neiegremdējiet zāģi ūdenī vai neapsmidziniet to ar ūdeni, jo tas 
var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Pārliecinieties, ka zonas ap motoru, ventilatoru un rokturi ir vienmēr tīras. Varat izmantot birstīti 
vai mitru drānu, lai to notīrītu.
Nekad neizmantojiet agresīvus tīrāmos līdzekļus, kas var izraisīt zāģim neatgriezeniskus bojājumus. Pēc lietošanas vienmēr notīriet 
asmeni. Varat izmantot eļļainu drānu, lai notīrītu asmeni.
Pēc 8 stundu nepārtrauktas darbības, notīriet gružus un putekļus no tā priekšpuses.

AKUMULATORA UZLĀDĒŠANA
Vidēji, akumulatora uzlādes laiks ir 2 stundas.
Nepakļaujiet akumulatoru augstām temperatūrām, ja tā darīsiet, šķīdums, kas atrodas akumulatorā var izlīt un izraisīt bojājumus. Ideālā 
temperatūra akumulatora uzlādei ir starp 0° C un 45° C.
Pirms uzlādes pārliecinieties, ka akumulatora virsma ir tīra un sausa.
Tā kā komplektācijā iekļautais akumulators nav pilnībā uzlādēts, jums tas jāuzlādē pirms to izmantojat.
Nepārlādējiet akumulatoru un neizmantojiet to līdz tas pilnībā izlādējas; pretējā gadījumā akumulatoram var rasties bojājumi.
Jūs nevarat pieprasīt garantiju defektam, kas radies, ierīci nepareizi lietojot. Ja akumulatoram ir pietiekami daudz jaudas, bet darbības 
laiks ir ļoti īss, akumulators jānomaina. Izmantojiet tikai oriģinālā ražotāja ražotu akumulatoru. Vienmēr ievērojiet visus atbilstošos drošī-
bas pasākumus, drošības standartus un vides noteikumus. 
Slēdzim jābūt uz "off".
Pievienojiet lādētāju atbilstošajā akumulatora savienojuma vietā, kad tas būs pievienots sarkanā gaismiņa norādīs, ka akumulators 
lādējas, kad tas būs uzlādēts mirgojoša zaļa gaismiņa norādīs uz pilnu akumulatoru. Kad uzlāde pabeigta, atvienojiet lādētāju no strāvas 
avota, tad atvienojiet akumulatoru.
Nomainiet akumulatoru reizi trijos mēnešos, pat ja ierīci neizmantojat.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



GARANTIJA

Šai precei ir 3 mēnešu garantija. Taču tā nesedz sekojošo:
• Pārklāšanās
• Dabisku nolietojumu
• Bojājumus, kas radušies nepareizas apkopes dēļ
• Nepareizas lietošanas vai citus mākslīgus bojājumus
• Bojājumus nepareizas transportēšanas dēļ
• Preces remontu, ko veicis neautorizēts tehniķis 
• Dabas katastrofu radītus bojājumus, piemēram, plūdu, zibens utt.
• Neaizpildītu garantijas lapu, pērkot ierīci *
• Neatļautu akumulatoru un piederumu izmantošanu
Lūdzu ņemiet vērā, lai izvairītos no iespējamiem strīdiem: Ja remonts tiks veikts pēc garantijas termiņa beigām, mēs no klienta 
iekasēsim remonta izmaksas.

Garantija ir derīga 24 mēnešus kopš iegādes datuma. Garantiju varat izmantot D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovēnija, piepra-
sot bezmaksas preces apmaiņu vai naudas atmaksu nepiemērotā produkta vērtībā. Atsūtiet mums e-pastu ar pasūtījuma numuru un pasūtījuma 
datumu. Paredzēts, ka produkts ir dzīvotspējīgs 24 mēnešus kopš iegādes datuma.

LAIKYMAS

• Neuzglabājiet to ļoti aukstās vai mitrās vietās.
• Ja plānojat zāģi ilgi neizmantot, izņemiet akumulatoru pirms tā uzglabāšanas. Uzglabājiet lādētāju un akumulatoru atbil-
stošajā iepakojumā. Tas novērsīs mitruma un putekļu iekļūšanu akumulatorā.
• Pārliecinieties, ka ierīces slēdzis ir uz "off".
• Istabas temperatūrai nevajadzētu būt pārāk zemai vai pārāk augstai ilgstošas uzglabāšanas gadījumā. Akumulatoram 
jāatrodas vismaz 1.5 m attālumā no uzliesmojošām vielām.
• Uzturiet akumulatoru pilnībā uzlādētu, lai saglabātu tā kapacitāti un pagarinātu tā kalpošanas ilgumu. Regulāri uzlādējiet 
un izlādējiet akumulatoru, kad to nelietojat.
• Ja nepieciešamas rezerves daļas remontam, izmantojiet tikai oriģinālās detaļas. Mēs nodrošināsim visas kvalitatīvās 
detaļas.

MŪSU KONTAKTI
E-pasts: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovēnija
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