
EasySaw kaasaskantav 
saag 

 

 

 
PAKENDI SISU 

 
 

Pakett sisaldab: 

1x EasySaw 

1x kasutusjuhend 1x 

laadimiskaabel 

1x pingutusvõtmed 

1x kruvikeeraja 

1x liitium aku 1x 1 

aasta garantii 



TEHNILISED NÄITAJAD 
 
 

Mudeli versioon: C100 

Sisendvõimsus: AC100- 

240V Töömüra: 60db 

Aku kestvus: 1h Laadimisaeg: 3h  
SEADME KIRJELDUS 

 
 
 

 
 
 
 

1. Elektriline saekett 

2. Külgmine kaitse 

3. Kaitselindi kinnitus 

4. Juhend 

5. Külgmise kaitse mutter 

6. Lülita 

7. Aku 



KASUTUSJUHEND 
 
 
 

 
 

1. Keerake külgmise kaitsekatte mutter lahti ja eemaldage see. 
 
 
 

 

 
2. Asetage kett õigesti ketijuhikusse. 

 
 
 



3. Asetage kett ja ketijuhik oma kohale. 
 
 
 

 
4. Pingutage kruvi kaasasoleva kruvikeerajaga. 

 
 
 



5. Paigaldage külgkaitse tagasi ja pingutage seda mutriga. 
 
 
 

 

6. Sisestage patarei ja vajutage lülitit. 

7. Kui aku on tühi, eemaldage see seadmest ja kasutage laadimiseks kaasasolevat 

laadimiskaablit. 
 

 

 

8. Ühendage esimene osa pistikupessa ja teine osa aku peal asuvasse auku. 



KASULIKKU TEAVET 

1. Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage aku seadmest ja hoidke seda eraldi. 

2. Akut tuleb hoida kuivas kohas, eemal tuleohtlikest ainetest ja temperatuuril 

kuni 35 ͦC. 

3. Laadimise ajal süttib laadimiskaabli LED-tuli: 

- Punane - aku ei ole laetud 

- Roheline - aku on täis. 

4. Puhastage seade pärast iga kasutamist. 

5. Pärast kasutamist määrige kett mehaaniliste seadmete jaoks mõeldud õliga või kaitsva 
pihustiga. 

metallid. 

6. Ärge pihustage seadet veega ja ärge kasutage seda vihma käes, sest see võib 
põhjustada 

elektrilöök. 

7. Seadme puhastamiseks kasutage niisket lappi ja pühkige see õrnalt puhtaks. 

8. Aku maksimaalse kasutusea tagamiseks veenduge, et aku oleks iga 3 kuu järel 

täielikult laetud. 

 

 
TÄHELEPANU! 

Toote, mootori ja aku eluea säilitamiseks on tootesse sisse ehitatud 
ülekuumenemiskaitse. Kasutage pidevalt maksimaalselt 5 minutit ja jätke seade 
enne järgmist kasutamist vähemalt 5 minutiks välja lülitatud seisma. 
Ülekuumenemise korral lõpetab toode automaatselt töö ja alustab tööd, kui see on 
piisavalt jahtunud (sõltuvalt ümbritseva keskkonna temperatuurist). Toode ei sobi 
lehtpuidu või suurte puidutükkide lõikamiseks (läbimõõduga üle 6 cm). 

 

OHUTUSALANE TEAVE 

1. Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt läbi juhised ja järgige neid rangelt. 

2. Käsitsege seadet ettevaatlikult. 

3. Lülitage toode välja, kui seda ei kasutata. 

4. Ärge kunagi jätke seadet järelevalveta. 

5. Seadet tohivad käsitseda ainult täiskasvanud ja lapsed alates 12. eluaastast. 

6. Enne kasutamist kontrollige keti õiget asendit. 

7. Kui lüliti on kahjustatud, lõpetage selle kasutamine. 

8. Kasutage asjakohaseid kaitsevahendeid. 

9. Seadme võimalikult pika eluea tagamiseks ärge kasutage seadet üle 60 mm 

paksuste okste puhul. 

10. Paksemad oksad võivad hävitada seotud ahela. 

11. Tagage kasutamise ajal piisav kaugus seadme ja teie teise käe vahel (> 15 cm). 

12. Ärge kasutage seadet vihmastel päevadel, kuna see ei ole veekindel. 

13. Kui kasutaja tunneb, et seade kaotab voolu, peaks ta seadme vooluvõrku 

ühendama ja kontrollima, kas kett on kahjustatud. 



 


