Käsitsemisõpetus
Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi, nii et
saad kõikidest eeskirjadest korralikult aru
enne, kui hakkad saagi kasutama.

SÜMBOLID
Sümbolid kettsael:
ETTEVAATUST! Kettsaed võivad olla ohtlikud!
Hooletu või vale kasutamislaad võivad tekitada
operaatorile või teistele tõsiseid, isegi
surmavaid kehavigastusi.

Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi nii, et saad
kõikidest eeskirjadest korralikult aru, enne, kui
hakkad saagi kasutama.

Keetsaagi kasutades pead alati kandma
• Heakskiidetud kaitsekiiver
• Heakskiidetud kõrvaklapid
• Kaitseprille või näokaitset

Sümbolid käsitsemisõpetuses:
Enne, kui hakkad saagi kontrollima või
hooldama, lülita mootor välja, lükates lüliti
asendisse STOP.

Kasuta alati heakskiidetud kaitsekindaid.

Korrapärane puhastus vajalik.

Visuaalne kontroll.

Kanna kaitseprille või näokaitset.
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SISUKORD
Sammud enne uue sae kasutamist
• Loe käsitlemisõpetus hoolikalt läbi.
• Kontrolli lõikeseadme monteerimist ja korrasolekut. Vt. lk. 25.
• Tangi ja käivita kettsaag ning kontrolli karburaatori
reguleerimist. Vt. lk. 26-29.
• Ära käivita saagi enne kui ketimäärdeõli on küllaldasett
voolanud saeketile. Vt. lk. 14.
TÄHTIS! Liiga lahjale segule reguleeritud karburaator, suurendab
mootoririkete ohtu.
Halb õhufiltri hooldus, toob kaasa süüteküünalde tahmumise,
mis raskendab käivitamist.
Valesti reguleeritud saekett, toob kaasa juhtplaadi, otsatähiku
ja keti suurema kulumise või vigastuse.

Sisukord
Sumbolite seletus ............................................ 2
Ohutuseeskirjad
Isiklikud kaitsevahendid .......................................... 4
Kettsae ohutusseadmed ......................................... 4
Kettsae ohutuseadmete kontroll, korrashoid ja hooldus .... 8

Lõikeseadmed ......................................................... 10
Tagasiviskumise vältimine .................................... 16
Üldised ohutuseeskirjad ........................................ 18
Üldised tööeeskirjad ............................................... 19

Mis on mis?

!

Mis on mis mootorsael? .................................................24
ETTEVAATUST !
Ära mingil juhul muuda kettsae algupärast
konstruktsiooni ilma tootja loata. Kasuta
alati originaalosi. Lubamatud muudatused
ja varuosad võivad põhjustada raskeid,
isegi eluohtlike kehavigastusi operaatorile
ja teistele.

Monteerimine
Juhtplaadi ja keti monteerimine .................................... 25

Kütusega ringikäimine
Küttesegu .......................................................................26
Õlipump .........................................................................27
Tankimine ......................................................................27

Start ja stopp
Start ja stopp..................................................................28

Hooldus
Karburaator ....................................................................29
Starter ............................................................................30
Õhufilter .........................................................................31
Süüteküünal ...................................................................31
Summuti ........................................................................31
Nõellaagri määrimine ......................................................31
Jahutussüsteem .............................................................32
Tsentrifugaalpuhastus „Turbo” ...................................... 32
Igapäevane hooldus ........................................................33
Iganädalane hooldus .......................................................33
Igakuine hooldus .............................................................33

Tehnilised andmed
2041/2045/2050 .........................................................34
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!

Kettsaag on ohtlik tööriist, mis võib hooletu või vale
kasutamise korral põhjustada tõsiseid, isegi
eluohtlike vigastusi. Seepärast on väga tähtis, et
loed käsitsemisõpetuse põhjalikult läbi ja saad
kõikidest eeskirjadest korralikult aru.

KETTSAE OHUTUSSEADMED
Käesolev peatükk käsitab sae erinevaid ohutusseadmeid, nende
toimimist ning sae põhihooldust, mis tagab ohutu töö. Peatükis „Mis
on mis?”on juttu komponentide asetusest sael.

!

ISIKLIK OHUTUSVARUSTUS

!

SUUREM OSA ÕNNETUSI KETTSAAGIDEGA
JUHTUB SEETÕTTU, ET KETT RIIVAB OPERAATORIT. Sepärast kasuta saega töötades alati
ettenähtud kaitsevarustust. See ei välista õnnetuse
riski, kuid vähendab vigastuse astet. Palu
Husqvarna müügikeskusest abi sobiva varustus
valimisel.

• KIIVER
• KÕRVAKLAPID
• KAITSEPRILLID VÕI
NÄOKAITSE

ÄRA KASUTA KUNAGI PUUDULIKE OHUTUSSEADMETEGA SAAGI! Kontrolli ja hoolda saagi
eeskirjade kohaselt.

1

Ketipidur ja turvakäepide

2

Gaasihoovastiku sulgur

3

Ketipüüdja

4

Parema käe kaitse

5

Vibratsioonisummutussüsteem

6

Stopp-lüliti

7

Summuti

8

Lõikeseade (vt. peatükk
„Lõikeseade”)

• KAITSEKIHIGA KINDAD

• SAEVASTASE KAITSEKIHIGA
PÜKSID

• KAITSEKIHIGA SAAPAD.
TERASEST VARBAKAITSEGA
JA LIBISEMISKINDLA
ALUSTALLAGA.

Tööriided peavad olema liibuvad,
kuid ei tohi liikumisvabadust piirata.

• KANNA HOOLT, ET ESMAABIVARUSTUS OLEKS ALATI
KÄEPÄRAST.
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1. Ketipidur ja turvakäepide

2

Turvakäepideme üheks
ülesandeks on aktiveerida
ketipidurit. Teine tähtis turvafunktsioon on takistada
vasaku käe sattumist ketile
juhul, kui sul peaks esikäepide käest libisema.

3

Ketipidurit võid kasutada ka
ajutise pidurina, kui soovid
tööasendit vahetada või kui
paned sae maha lühikeseks
ajaks. Kui on oht kedagi või
midagi riivata, lülita ketipidur
sisse käega.

4

Ketpiduri väljalülitamiseks,
tõmba turvakäepide tagasi,
esikäepideme poole.

5

Sae tagasiviskumine võib olla
väga ootamatu ja jõuline.
Enamasti on tagasiviskumised väiksemad ja ei
lülita ketipidurit alati sisse.
Väike tagasiviskumise
korral, hoia kettsaagi
kindla käega, laskmata
seda käest.

Sinu saag on varustatud ketipiduriga, mille ülesandeks on kett tagasiviskumise või kinnikiilumise korral kohe peatada. Ketipidur vähendab vigastusohtu, kuid ainult SINA ise saad vigastusi vältida.
Ole saagi kasutades ettevaatlik ja
kanna hoolt, et juhtplaat tagasiviskumise korral midagi ei riivaks.

1

Ketipidurit (A) saab aktiveerida
käsitsi (vasaku käega) või
aktiveerub see inertsi mõjul
automaatselt. Suuremal
osal meie saagidest toimib
turvakäepide tagasiviskumise korral vastukaaluna.

B

A

B
Pidur toimib, kui lükkad turvakäepideme (B) ettepoole.

B

Liigutus ettepoole aktiveerib
vedrumehhanismi, mis
tihendab lintpidurit (C)
siduriketta ümber (D).

C

D
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6

Ketipiduri aktiveerimine, (operaatori poolt või automaatselt) oleneb
tagasiviskumise jõust ja sellest, kui kaugel on kettsae juhtplaat
tagasiviskumise korral operaatorist või esemetest.
Suurejõulise tagasiviskumise
korral ja kui juhtplaat on sinust
kaugel, toimib ketipidur
INERTSI MÕJUL.

2 Gaasihoovastiku sulgur
Gaashoovastiku sulgur on konstrueeritud takistamaks tahtmatut
gaasi andmist. Kui vajutad sulgurit
A käepidemest haarates, vabaneb
gaasihoovas-tik B .
Käepidemest lahti lastes lähevad
nii gaasihoovastik kui sulgur tagasi
algasendisse. Seda liigutust juhivad
kaks iseseisvat tagasitõmbevedru.
Gaashoovastik sulgeb automaatselt
tühikäigule kohe, kui lased
käepideme käest.

A

B

3 Ketipüüdja
Ketipüüdja ülesandeks on püüda
kinni murdunud või juhtplaadilt
mahatulnud kett. Tavaliselt korralikult pingutatud kett ei murdu
ega tule juhtplaadilt maha (vt.
peatükk „Kokkupanemine”), kui
juhtplaat ja kett on õieti hooldatud.
(Vt. peatükk „Üldised
tööeeskirjad”.)

Kui tagasiviskumine ei oli eriti
jõuline või kui juhtplaat asetseb
su kehale lähemal, aktiveerid
ketipidurit sina ise vasaku
käega.

4 Parema käe kaitse
7

Puu langetamisel hoiad vasaku
käega esikäepidemest nii, et
sul pole võimalik turvakäepidet
käsitsi aktiveerida. Selles
asendis aktiveerub ketipidur
vaid inertsi mõjul.

Inertsi mõjul toimiv ketipidur
on ohutusseade, mille puhul
tuleb meeles pidada teatuid
faktoreid (vt. punkt 6 ülal).
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Parema käe kaitse kaitseb su
kätt, kui kett peaks juhtplaadilt
maha tulema, ning ei lase okstel
takistada tagumisest käepidemest
kinni hoidmast.
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5 Vibratsioonisummutussüsteem

6 Stopp-lüliti

Sinu kettsael on vibratsioonisummutussüsteem, mis vähendab
vibratsiooni ja nõnda hõlbustab
sae käsitsemist.

Mootori väljalülitamiseks kasuta
stopp-lülitit.

Kettsae kasutamisel tekib
vibratsioon ebaühtlase kontakti
tõttu puu ja sae vahel.

Kõva puud (suuremat osa lehtpuid)
saagides tekib suurem vibratsioon
kui pehmet puud (peamiselt
okaspuid) saagides. Vigastatud,
nüri või vale tüüpi (vt. osa D)
ketiga saagides vibratsioonitase
suureneb.

7 Summuti
Summuti ülesandeks on hoida minimaalset mürataset ja suunata
heitgaasid operaatorist eemale.
Vibratsioonisummutussüsteem
vähendab vibratsiooni, mis kandub
käepidemetesse sae mootorist ja
ketist. Sae korpus ja lõikeseade
on eraldatud käepidemetest
amortiseerivate elementidega.

!

Üleliigsete vibratsiooniga töötamine võib põhjustada vereringehäireid või närvikahjustusi k, eriti
nõrga vereringe korral. Kui sõrmed, käelabad,
randmed jäävad tuimaks, tundetuks, nõrgaks,
hakkavad surisema, tundma nõelatorkeid
võmuudavad värvi, pöördu arsti poole.

!

Mootori heitgaasid on kuumad ja võivad
sisaldada sädemeid, mis võivad tekitada
tulekahju. Sellepärast ära käivita saagi kunagi
ruumis sees ega tuleohtlike materjalide
ligiduses!

Sooja ja kuiva ilma korral riikides
on metsatulekahju tekkimise oht
suur. Seetõttu on kettsaed
varustatud SÄDEMEID PÜÜDVA
VÕRGUGA. Kontrolli, kas sinu
saag on sellise seadmega
varustatud.

Sedalaadi summuti korral on
väga tähtis järgida kontrolli ja
hoolduse eeskirju (vt. peatükk
„Kettsae turvasedmete kontroll
ja hooldus”).

!

Summuti võib sae kasutamisel minna väga kuumaks
ja säilitab kuumust ka mõni aeg peale sae
väljalülitamist. ÄRA PUUDUTA KUUMA SUMMUTIT!
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Kettsae ohutusseadmete kontroll ja
hooldus

!

3

Kettsae hooldus ja parandamine nõuab erilist
väljaõpet. See kehtib eriti sae ohutusseadmete
kohta. Kui sinu saag ei vasta allpool toodud
nõuetele, vii saag HUSQVARNA HOOLDUSPUNKTI.
Meie toodetele on tagatud võimalus saada
professionaalset hooldust ja parandust. Kui
müüja, kellelt sa sae ostsid, ei tegele hooldusega, palu teda juhatada sind lähimasse
HUSQVARNA HOOLDUSPUNKTI.

Aseta kettsaag kännu või
muu stabiilse eseme kohale.
Lase esikäepide lahti, nii et
saag kukub kännule.

Kui juhtplaat puudutab
kändu, peab pidur toimima.

1 Ketipidur ja turvakäepide
1

Kontrolli automaatpidurit

Kontrolli lintpiduri kulumist

Pühi ära saepuru, vaik ja
saast, mis on kogunenud
lintpidurile või sidurikettale.
Saast ja kulumine võivad
halvendada piduri toimimist
sidurikettale.

4

Kontrolli pidurilülitit

Käivita saag ja aseta see
stabiilsele alusele. Kanna
hoolt, et kett ei puudutaks
maad või mingeid esemeid.

Kontrolli regulaarselt, et
pidurilint oleks kõige
õhemast kohast vähemalt
0,6 mm paks.

2

Kontrolli turvakäepidet
Võta saag kindlalt kätte,
haarates sõrmedega ümber
käepidemete.

A

Kontrolli, et turvakäepidemel ei oleks pragusid ega
muid vigastusi.

Anna täisgaasi ja aktiveeri
ketipidur, viies käeranne
vastu turvakäepidet. Ära
lase esikäepidemest lahti.
Kett peab kohe peatuma.
B

Liiguta turvakäepidet edasitagasi kontrollimaks, et see
liigub vabalt ning et see on
tugevalt kinnitatud
sidurikaitse külge.
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2 Gaasihoovastiku sulgur

4 Parema käe kaitse

Kontrolli, et parema käe kaitsel
ei oleks pragusid ega muid
vigastusi.
1

Kontrolli, kas gaasihoovastik
sulgub tühikäigul, kui võtad
käe sulgurilt.

2

Vajuta gaasihoovastiku sulgurit ja kontrolli, kas see läheb,
kui lased ta lahti, tagasi
algasendisse.

5 Vibratsioonisummutussüsteem

Kontrolli korrapäraselt, et
amortiseerivad elemendid ei
oleks pragunenud ega
deformeerunud.

3

4

Kontrolli, kas gaasihoovastik
ja gaasihoovastiku sulgur liiguvad vabalt ja kas tagasitõmbevedrud töötavad korralikult.

Käivita saag ja anna täisgaasi.
Lase gaasihoovastik lahti ja
kontrolli, kas kett peatub täielikult. Kui kett pöörleb samal
ajal, mil gaasihoovastik on
seatud tühikäigule, pead kontrollima karburaatori tühikäigu
reguleerimist. Vt. peatükk
„Hooldus”.

3 Ketipüüdja

Kanna hoolt, et amortiseerivad elemendid oleks kindlalt kinnitatud mootori ja
käepidemete külge.

6 Stopp-lüliti

Käivita mootor ja kontrolli,
kasmootor seiskub, kui lükkad
lüliti stoppasendisse.

Kontrolli, et ketipüüdja ei
oleks vigastatud ning et see
oleks kindlalt kinnitatud
saekorpusele.

Estonian –
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7 Summuti
Ära kasuta kunagi vigastatud summutiga kettsaagi.

LÕIKESEADE
Käesolev peatükk räägib õige lõikeseadme valimisest ja selle hooldusest, eesmärgiga, et
• vähendada tagasiviskumise ohtu
• vähendada keti murdumise või juhtplaadilt mahatulemise
ohtu
• tagada sae maksimaalne töövõime
• pikendada lõikeseadme eluiga

Viis põhireeglit

1

Kasuta ainult Husqvarna poolt
soovitatuid lõikeseadmeid! Vt.
peatükk „Tehnilised andmed”.

2

Kanna hoolt, et keti hambad oleks korralikult teritatud! Järgi meie eeskirju
ja kasuta soovitatud rullikut. Vigastatud või valesti
teritatud kett suurendab ohtu.

3

Kontrolli, kas kontsade
vahe on õige! Järgi meie
eeskirju ja kasuta soovitatud
teritusplaati. Liiga suur vahe
suurendab tagasiviskumise
ohtu.

4

Kanna hoolt, et kett oleks
korralikult pingutatud!
Kui kett on liiga lõtv, on
suurem risk , et see tuleb
juhtplaadilt maha. Samas
suureneb juhtplaadi, keti ja
veotähiku kulumine.

5

Kanna hoolt, et lõikeseade
on korralikult määritud ja
hooldatud! Halvasti määritud
kett murdub kergemini ja
tekitab suuremat juhtplaadi,
keti ja veotähiku kulumist.

Kontrolli korrapäraselt, kas
summuti on kindlalt kettsae
külge kinnitatud.

Kui summutil on sädemepüüdja, pead ka seda ühtlaste
ajavahemike järel puhastama.
Saastaga kaetud võrk võib
tekitada mootori ülekuumnemist, mis võib põhjustada
mootorile tõsiseid vigastusi.
Ära kasuta kunagi summutit, millel puudub
sädemepüüdja või mille
sädemepüüdja on vigastatud.

!
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ÄRA KUNAGI KASUTA VIGASTATUD OHUTUSSEADMETEGA KETTSAAGI. KONTROLLI JA
HOOLDA OHUTUSSEADMEID EESKIRJADE
KOHASELT. KUI ON VAJA MIDAGI PARANDADA,
VÕTA ÜHENDUST HUSQVARNA HOOLDUSPUNKTIGA.

OHUTUSEESKIRJAD
1 Tagasiviskumist vähendavad lõikeseadmed

!

Vigastatud lõikeseade või valesti kombineeritud
juhtplaat ja kett suurendavad tagasiviskumise ohtu.
Kasuta ainult neid kombinatsioone, mida soovitatakse peatükis „Tehnilised andmed”.

Ainuke moodus tagasiviskumisi vältida, on teha kindlaks, et juhtplaat
tagasiviskumisel kunagi midagi ei riiva.
Kasutades lõikeseadet „sisseehitatud” tagasiviskumiskaitsega ja
tagades, et kett on hästi teritatud ning hooldatud, on võimalik tagasiviskumist vähendada.

C Mõned terminid juhtplaadi ja keti kirjeldamiseks
Kui lõikeseade, mis kaasneb saega on kulunud või vigastatud, tuleb
see välja vahetada. Kasuta ainult Husqvarna poolt soovitatud juhtplaate ja kette. Peatükis „Tehnilised andmed” on märgitud milline
varustus sobib millisele saele.

Juhtplaat
• PIKKUS (tollides/cm)
• HAMMASTE ARV JUHTPLAADI
OTSATÄHIKUL (T).
Väike arv = väike tähik. Suur
arv = suur tähik.

A Juhtplaat
Mida väiksem juhtplaadi otsaraadius, seda väiksem ka tagasiviskumise sektor ja tagasiviskumise
oht.

B

• KETI SAMM (tollides)
Veolülide vahe peab kokku
sobima juhtplaadi otsatähiku
ja veotähiku hammastega.

Saekett

Saekett koosneb paljudest lülidest. Saadaval on standardlülid ja
väikese tagasiviskumisega variant.
Puudub

Standard

Väikese tagasiviskumisega

• VEOLÜLIDE ARV
Veolülide arvu määravad juhtplaadi pikkus, keti samm ja
hammaste arv juhtplaadi
otsatähikul.
• JUHTPLAADI SOONE LAIUS
(tollides/mm)
Juhtplaadi soon peab sobima
kokku keti veolülide laiusega.
• SAEKETI ÕLITAMISAUK JA
PINGUTUSAUK
Juhtplaat peab sobima kokku
saeketi konstruktsiooniga.

LÕIKELÜLI

VEOLÜLI

KÜLJELÜLI

Saekett
Lülide eri kombinatsioonid annavad tagasiviskumise ohu vähendamisel
erinevat tulemust. Mis puutub vaid tagasiviskumise vähendamisse,
siis on saadaval neli eri laadi lüli.
Tagasiviskumise
vähendamine
VÄIKE

Lõikelüli

Veolüli

• SAEKETI SAMM (tollides)
Veolülide vaheline vahe.

Küljelüli

• VEOLÜLIDE LAIUS (mm/tollides)

STANDARD
SUUR
• VEOLÜLIDE ARV
ERITI SUUR

• TAGASIVISKUMISE
VÄHENDAMISE ASTE
Keti tagasiviskumise vähendamise võime on kodeeritud selle
mudelinumbrisse.
Peatükis „Tehnilised andmed”
on loetletud sobivate kettide
mudelinumbrid.
Estonian –
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2 Keti teritamine ja kontsade vahe reguleerimine

!

Halvasti teritatud kett võib kergemini tagasi
viskuda.

Ilma õige varustuseta on väga
raske ketti korrektselt teritada.
Soovitame kasutada viili ja rullikut,
mis tagavad maksimaalse
tagasiviskumise vähendamise
ning lõikevõime.

A Üldised näpunäited saehammaste teritamise kohta
• Ära kunagi kasuta nüri ketti. Nüri keti puhul pead juhtplaati läbi puu
surumiseks kasutama suuremat jõudu, samas kui saepuru on väga
peenike. Kui kett on väga nüri, ei lõika see üldse sisse, vaid tekitab
ainult saepuru.

!

Järgnevad vead suurendavad tagasiviskumise
ohtu märgatavalt.

• LIIGA SUUR VIILIMISNURK

• Terav kett sööb ennast ise läbi
puu ja jätab järele jämeda saepuru.

• LIIGA VÄIKE LÕIKENURK
• Keti lõikeosa nimetatakse
LÕIKELÜLIKS, mis koosneb
kahest KONTSAST (A) ja (B).
Tagumist kontsa (A) nimetatakse
ka LÕIKEHAMBAKS. Nende
kõrguste vahe määrab lõikesoone sügavuse.

A

B

• VIILI LIIGA VÄIKE LÄBIMÕÕT

B

• Teritades lõikehammast tuleb pöörata tähelepanu viiele põhitegurile:

Lõikehammaste teritamine

Lõikehammaste teritamiseks vajad
ÜMARVIILI ja VIILI RULLIKUT.
Peatükist „Tehnilised andmed”
leiad andmeid sobiva viili ja rulliku
kohta.

VIILIMISNURK

1

Kontrolli, kas saekett on õieti
pingutatud. Lõtva ketti on
raske õigesti teritada.

2

Lõikehambaid viili alati
seestpoolt. Viili tagasitõmbamisel vähenda survet
viilile.

LÕIKENURK

VIILIASETUS

Viili esiteks kõik hambad sae
ühel poolel, siis keera saag ringi
ja viili hambad teisel poolel.
ÜMARVIILI LÄBIMÕÕT

VIILIMISSÜGAVUS

3

1
5
Peatükk „Tehnilised andmed” käsitleb saeketi teritamist.
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Viili kõik hambad ühe
pikkuseks. Kui lõikehamba
pikkus on ainult 4 mm
(0,16”) on kett kulund ja
see tuleb asendada uuega.

min 4 mm
(0,16")
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C Üldiseid näpunäiteid kontsade vahe reguleerimiseks
• Lõikehambaid teritades väheneb
kontsade vahe (lõikesügavus).
Et see ei mõjutaks lõikevõimet,
tuleb esikonts maha viilida
soovitatud kõrgusele.
Peatükist „Tehnilised andmed”
leiad andmeid sinu saeketile
sobiva kontsade vahe kohta.

• Vähese tagasiviskumisega
lõikelülil on esikonts ümardatud. On väga tähtis, et see
ümarus peale kontsade vahe
reguleerimist ei muutuks.

D

Kontsade vahe reguleerimine

• Lõikehambaid tuleb teritada enne kontsade vahe reguleerimist.
Soovitame reguleerida kontsade vahet iga kolmanda ketiteritamise
ajal. N.B. See eeldab, et lõikehammaste kõrgus ei vähene liiga palju.

• Kontsade vahe reguleerimiseks
vajad LAMEDAT VIILI ja
TERITUSPLAATI.

• Aseta teritusplaat kontsale.

• Et saavutada õige kontsade
vahe ja ümarus, soovitame, et
kasutad teritusplaati.

!

Liiga suure kontsade vahega suureneb
tagasiviskumise oht.

• Aseta viil sellele osale kontsast,
mis ulatub läbi teritusplaadi ja
viili see maha. Vahe on õige,
kui pole enam takistust tunda
viiliga üle teritusplaadi tõmmates.

3 Keti pingutamine

!

Lõtv kett võib juhtplaadilt maha tulla ja
tekitada raskeid, isegi eluohtlike vigastusi.

• Mida rohkem sa ketti kasutad, seda pikemaks see venib. Sellepärast on
tähtis, et reguleerid ketti korrapäraselt, et see ei muutuks lõdvaks.
• Kontrolli ketipinget iga kord, kui lisad kütust. NB! Uus saag vajab
sissetöötamist, mille ajal tuleb ketipinget tihedamini kontrollida .
• Pinguta ketti nii palju kui võimalik, aga mitte nii, et seda
pole võimalik hõlpsasti käsitsi
ringi vedada.

Estonian –
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4 Lõikeseadme määrimine
1

Võta kombivõtme abil lahti
juhtiplaadil asuvad sidurikaitse ja ketipiduri kinnituskruvid. Kinnita kruvid uuesti
käsitsi.

!

Puudulikult määritud lõikeseade võib põhjustada keti murdumist ja tekitada raskeid, isegi
eluohtlike vigastusi.

A Ketiõli
• Ketiõlil peab olema hea kleepuvus ketile ning hea voolavus,
vaatamata sellele kas on kuum suvi või külm talv.

2

Tõsta juhtplaadi otsa ja pinguta ketti kombivõtme abil,
keerates ketipingutuskruvi.
Pinguta ketti, kuni see on
tihedalt ümber juhtplaadi.

• Kettsae tootjatena oleme väljatöötanud optimaalse ketiõli, mis
oma taimsele baasile tuginedes on looduses täielikult hävinev.
Soovitame kasutada meie ketiõli, et pikendada maksimaalselt keti
eluiga ja samas säästa keskkonda.
• Kui meie ketiõli pole saadaval, soovitame tavalist ketiõli.
• Piirkondades, kus spetsiaalseid saeketi määrimiseks mõeldud õlisid
pole saada, soovitame kasutada käigukastiõli EP 90.

3

Kinnita kombivõtme abil juhtplaadi kinnituskruvid, tõstes
samas juhtplaadi otsa ülespoole. Kontrolli, kas ketti on
võimalik hõlpsasti käsitsi
ringi vedada ja kas see on
tihedalt ümber juhtplaadi.

Eri mudelitel asetsevad ketipingutuskruvid eri kohtades. Peatükis „Mis
on mis” on näidatud nende asetus sinu sael.

• Ära kasuta kunagi läbitöötanud õli!
See on kahjulik nii Sulle, saele, kui ka keskkonnale.

B

Ketiõli lisamine

• Kõikidel meie saagidel on automaatne ketimäärimissüsteem.
Teatud mudelitel on lisaks veel
reguleeritav ketimäärimine.
• Ketiõli paak on tehtud arvestusega, et sael lõppeb kütus
enne ketiõli. See tähendab, et
saekett ei jookse kunagi kuivalt.
Selle turvafunktsiooni eelduseks
on , et kasutad õiget sorti õli
(kui õli on liiga vedel, saab see
otsa enne kütust) ning et
reguleerid karburaatorit eeskirjade kohaselt (lahja segu korral
saab õli otsa enne kütust).
Samuti pead kasutama ettenähtud lõikeseadet (liiga pikk
juhtplaat nõuab rohkem ketiõli).
Ülalmainitud asjaolud kehtivad ka
reguleeritava õlipumbaga mudelite kohta.
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OHUTUSEESKIRJAD
C Kontrolli keti määrimist

E

Siduriketta laagri määrimine

• Kontrolli keti määrimist iga
kord kui lisad kütust.
Suuna sae ots vastu heledat
pinda umbes 20 cm kauguselt.
Lase kett joosta minut aega
3/4 gaasiga. Pinnale peab
jääma selgelt nähtav õlijälg.

Kui keti määrimine ei toimi
1

• Mootori võlli ja siduriketta
vahel asub nõellaager, mida
tuleb määrida iga päev. Kasuta
erlist määrdepritsi ja kvaliteetset laagrimääret.

F

Kontrolli lõikeseadme kulumist
Saekett

Vaata järele, kas juhtplaadi
õlikanalis on mingeid takistusi. Puhasta vajaduse korral.
Kontrolli iga päev kas:
• ketil on silmaga nähtavaid
pragusid neetides või lülides;
• kett on kange;
• needid või lülid on väga kulunud.
Võrdle ketti uue ketiga, et
määrata kuivõrd kulunud see
on.

2

Kontrolli, et soon juhtplaadi
küljel oleks puhas. Puhasta
vajaduse korral.

3

Kontrolli, kas juhtplaadi
otsatähik keerleb vabalt ja
kas määrdeauk otsas ei ole
blokeeritud. Puhasta ja määri
vajaduse korral.

Kui keti määrdesüsteem
peale seda ikka ei tööta
õigesti, võta kontakti Husqvarna hoolduspunktiga.

min 4 mm
(0,16")

Kui lõikehammaste pikkus on
ainult 4 mm, tuleb kett uuega
asendada.

G Keti veotähik

Sidurikettal on üks veotähiku
kahest variandist:

A
A KANNUS (kinni joodetud)

D

Juhtplaadi otsatähiku määrimine
B

• Määri juhtplaadi otsatähikut
iga kord, kui lisad kütust.
Kasuta erlist määrdepritsi ja
kvaliteetset laagrimääret.

RÕNGAS (asendatav)
Kontrolli korrapäraselt
veotähiku kulumist. Vaheta
välja, kui see on liiga
kulunud.

B

Vaheta veotähikut iga kord,
kui vahetad ketti.
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H

Juhtplaat

Kontrolli korrapäraselt,
• kas juhtplaadi äär pole kare.
Vajaduse korral eemalda karedus
viiliga.

KUIDAS VÄLTIDA TAGASIVISKUMIST

!

Sae tagasiviskumine operaatori poole võib olla
väga ootamatu ja jõuline. Kui kett sel momendil
jookseb võivad tagajärjeks olla rasked, isegi
eluohtlikud vigastused. Seetõttu on väga tähtis, et
teaksid millest tagasiviskumine tekib ja kuidas
seda vältida ettevaatlikuse ja õige töötehnika
abil.

Mis on tagasiviskumine?
Tagasiviskumine on see äkiline
liigutus, mis esineb, kui juhtplaadi
otsa ülemine veerand (”tagasiviskumise sektor”) riivab mingit eset
ja saag viskub tagasi.
• kas juhtplaadi soon on väga
kulunud. Vajaduse korral asenda
juhtplaat uuega.

• kas juhtplaadi ots on ebaühtlaselt või väga kulunud. Kui
ühel pool juhtplaadi otsa tekib
õõnestus, on selle põhjuseks
lõdvenenud kett.

• Et juhtplaadi eluiga pikendada,
pead seda iga päev põõrama.

!

SUUREM OSA KETTSAAGIDEGA JUHTUVATEST
ÕNNETUSTEST SEISNEVAD SELLES, ET KETT
RIIVAB OPERATOORIT.

• KANNA ISIKLIKKU OHUTUSVARUSTUST (vt. peatükk „Kettsae ohutusseadmed”).
• ÄRA VÕTA ETTE TÖÖD, MILLEGA TOIMETULEMISES SA
KINDEL POLE (vt. peatükke „Isiklik ohutusvarustus”,
„Kuidas vältida tagasiviskumist” „Lõikeseade” ja „Üldised
tööeeskirjad”).
• VÄLDI OLUKORDA, KUS VÕIB TEKKIDA TAGASIVISKUMINE (vt. peatükk „Isiklik ohutusvarustus”)
• KASUTA SOOVITATUD OHUTUSVARUSTUST JA KONTROLLI
SELLE TOIMET (vt. peatükk „Üldised tööeeskirjad”).
• KONTROLLI, KAS KÕIK OHUTUSSEADMED TOIMIVAD (vt.
peatükke „Üldised tööeeskirjad” ja „Üldised ohutuseeskirjad”).
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Tagasiviskumine järgneb alati
vastupidises suunas lõikamisele.
Tavaliselt viskuvad saag ja juhtplaat tagasi ja ülespoole, operaatori suunas. Aga kui juhtplaadi
tagasiviskumise sektor riivab
eset, võib saag liikuda ka teises
suunas, olenevalt kuidas seda
momendil kasutati, .

Tagasiviskumine tekib ainult siis,
kui juhtplaadi tagasiviskumise
sektor riivab eset.

OHUTUSEESKIRJAD
Üldised eeskirjad
1

Kui on teada, mis on tagasiviskumine ja kuidas see tekib, pole
üllatus nii suur. Tadlikkus vähendab ka ohtu. Harilikult on tagasiviskumine küllalt nõrk, aga mõnikord võib see olla ka väga äkiline
ja jõuline.

2

Hoia parema käega alati
tugevasti sae tagumisest
käepidemest ja vasakuga
esikäepidemest. Nii tuleb
hoida saagi, hoolimata sellest,
kas oled parema- või vasakukäeline. Saagi nõnda hoides
väheneb tagasiviskumise
oht ja suurenb sinu kontroll
sae üle.

6

Ole väga ettevaatlik, kui lõikad
juhtplaadi ülemise äärega,
s.t. lõikad altpoolt. Seda
nimetatakse ka lükkavaks
lõikamiseks, kuna kett lükkab
saagi tagasi operaatori poole.

Kui sul ei õnnestu lükkavale
jõule vastu seista, võib saag
nii kaugele taha liikuda, et
ainult juhtplaadi tagasiviskumise sektor on puuga
kontaktis. Tulemuseks on
tagasiviskumine.

Ära lase käepidemetest
lahti!

3

Lõikamist juhtplaadi alumise
äärega, s.t ülaltpoolt lõikamist,
nimetatakse tõmbavaks
lõikamiseks.

Suurem osa tagasiviskumisega seoses õnnetusi juhtub
laasimisel. Kanna hoolt, et
sul oleks hea ja tasakaalustatud tööasend ja et ees ei
oleks midagi, millele võiksid
komistada või mis võiks tasakaalu häirida.

Tõmbaval lõikamisel tõmbab
saag ennast puu poole ja
saag puhkab puul. Tõmbava
lõikamise ajal on sul parem
kontroll nii sae, kui ka tagasiviskumise sektori üle.

Keskendu tööle. Tagasiviskumine võib tekkida , kui
juhtplaadi ots riivab oksa,
puud või muud.
7

Järgi teritamise ja hooldamise eeskirju. Kasuta ainult Husqvarna
poolt soovitatud juhtplaadi ja keti kombintasioone. Vt. peatükid
„Lõikeseade” ja „Tehnilised andmed”.

!
4

Ära kunagi sae kõrgemalt,
kui õlakõrguselt ja ära lõika
juhtplaadi otsaga.

Tagasiviskumise oht suureneb kui kasutad valet
lõikeseadet või valesti teritatud ketti. Samuti
võib tagasiviskumise ohtu suurendada vale juhtplaadi ja keti kombinatsioon!

Ära kunagi hoia saagi
ainult ühe käega!

5

Sae alati täisgaasil.

Estonian –

17

OHUTUSEESKIRJAD
ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD
1

2

7

Kettsaag on ettenähtud ainult puidu saagimiseks. Kasuta ainult
seda lõikeseadet (juhtplaadi ja keti kombinatsiooni), mis on
soovitatud peatükis „Tehnilised andmed”.

!

Ära kunagi kasuta kettsaagi,
kui oled väsinud, alkoholi
tarvitanud või kui oled
saanud ravimit, mis mõjub
su nägemisele, otsustusvõi koordineermisvõimele.

3

Kanna alati otstarbekohast kaitseriietust. Vt. peatükk „Isiklik
ohutusvarustus”.

4

Ära kunagi kasuta kettsaagi, mille ehitust on muudetud.

5

Ära kasuta vigastatud
kettsaagi. Kontrolli ja hoolda
saagi korrapäraselt, nagu
käsitlemisõpetuses nõutud.
Teatud hooldust tohib teha
ainult väljaõpetatud spetsialist. Vt. peatükk
„Hooldus”.

OHUTUS SEOSES KÜTUSEGA
(Kütuse lisamine, segamine ja hoidmine)
Bensiin ja bensiiniaurud on väga tuleohtlikud.
Ole ettevaatlik käsitledes kütust ja ketiõli. Ära
lase lahtist tuld kütuse ega õli lähedusse. Ära
hinga sisse kütusegaase.

• Enne küttuse lisamist,
peata alati saag.
• Kanna hoolt, et, kui lisad
või segad küttust (2-takti
segu), ventilatsioon oleks
hea.
• Enne käivitamist tõsta
saag vähemalt 3 meetri
kaugusele küttuse
lisamise paigast.
• Ära käivita kunagi
kettsaagi:

Min. 3 m
(10 ft)

a) kui saele on sattunud
kütust või õli. Pühi saag
kuivaks ja lase
bensiinijääkidel haihtuda.
b) küttust või ketiõli on
sattunud su kehale või
riietele. Vaheta riideid.

6

c) kütus lekib saest. Kontrolli
korrapäraselt, et küttust ei
leki küttusepaagi korgi
vahelt või voolikust.

KÄIVITAMINE
• Ära kunagi käivita saagi,
kui juhtplaat, kett ja
sidurikaitse ei ole
korralikult kinnitatud. (Vt.
peatükk
„Kokkupanemine”).

• Ära hoia saagi ega kütust paigas, kus võib tekkida sädemeid
või lahtist tuld, näit. masinate, elektrimootorite, releede,
lülitite, soojavee katelde j.t. seadmete läheduses.
• Hoia kütust selleks ettenähtud nõus.
• Kettsae pikemaajalise mittekasutamise ja transpordi korral
tulevad kütuse- ja õlipaak tühjaks teha. Palu lähimast
bensiinijaamast abi sobiva paiga leidmisel vana küttuse ja õli
ära viskamiseks.

• Ära käivita saagi ruumis,
kuna heitgaasid võivad
olla tervisele kahjulikud.

• Enne kui käivitad saagi,
tee kindlaks, et läheduses
ei ole inimesi ega loomi,
kellele saag võiks
ohtlikuks osutuda.

• Aseta saag maha ja hoia
seda parema jala abil
vastu maad. Hoia vasaku
käega tugevasti
esikäepidemest. Kanna
hoolt, et kett ei jookseks
ega puutuks vastu maad.
Haara parema käega
starteri käepidemest ja
tõmba starterit.
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8

Kasuta ainult käesolevas käsitlemisõpetuses märgitud
lisavarustust. Vt. peatükid „Lõikeseade” ja „Tehnilised andmed”.

!

Tagasiviskumise oht suureneb, kui kasutad
valet lõikeseadet või valesti teritatud ketti.
Samuti võib vale juhtplaadi ja keti
kombinatsioon suurendada tagasiviskumise
ohtu!

OHUTUSEESKIRJAD
ÜLDISED TÖÖEESKIRJAD

!

4

Vaata järele, et su
läheduses ei oleks tõkkeid
nagu juuri, kive, oksi, kraave
jne., mis takistak-sid sind
juhul, kui peaksid olema
sunnitud kiiresti liikuma. Ole
eriti ettevaatlik kallakul
töötades.

5

Ole eriti ettevaatlik, kui
lõikad pinge all olevaid oksi
või palke. Pinge all olev palk
või oks võib algasendisse
tagasi painduda ja sind või
saagi tabada. Tulemuseks
võib olla, et kaotad kontrolli
sae üle, mis omakorda võib
tekitada raske õnnetuse.

6

Lülita saag välja ja lukusta
kett ketipiduri abil enne, kui
viid seda ühest paigast
teise. Kanna saagi nii, et
juhtplaat ja kett on
suunatud tahapoole. Kui
transpordid saagi pikema maa
taha, aseta plaadikaitse
plaadile.

7

Ära pane maha käiva
mooto-riga saagi, kui sul
puudub hea ülevaade saest
ja kui kett ei ole lukustatud
ketipiduri abil. Lülita mootor
välja enne, kui lahkud sae
juurest.

Käesolevas peatükis on põhilised kettsaega
töötamise ohutuseeskirjad . Need eeskirjad ei
asenda aga professionaalseid oskusi ega kogemusi. Kui olukord on sulle tundmatu, lakka
töötamast ja palu spetsialistidelt abi ja nõu (vt.
Ärikataloogist pealkirja METSANDUS alt).
ÄRA VÕTA ETTE TÖÖD, MILLEGA TOIMETULEKUS
SA KINDEL EI OLE!

Tähtis!
1

Enne, kui hakkad kettsaagi kasutama, pead teadma, mis on
tagasiviskumine, kuidas see tekib ja mõjub. (Vt. peatükk „Kuidas
vältida tagasiviskumist”.)

2

Kui hakkad kasutama saagi, pead teadma, mis vahe on
juhtplaadi ülemise ja alumise äärega saagimisel. (Vt. peatükk
„Kuidas vältida tagasiviskumist”.)

1 PÕHILISED OHUTUSEESKIRJAD
1

Vaata ringi
• ja tee kindlaks, et
tööpiirkonnas ei ole
inimesi, loomi ega midagi
muud, kes/mis võiksid su
tööd mõjutada,
• ja tee kindlaks, et
ülalmainitud ei saa
sattuda sae tööpiirkonda
ega saada vigastatud
langevatest puudest.

Järgi ülalmainitud eeskirju, kuid ära kunagi kasuta kettsaagi
olukorras, kus läheduses pole inimest, keda saaks õnnetuse
korral appi hüüda.
2

Ära kasuta saagi halva ilmaga nagu näiteks paksu udu, kõva
vihma, kõva tuule, või pakase korral. Külma ilmaga töötamine on
väga väsitav ja sellega kaasneb muid ohte, nagu libe maapind, puu
ootamatu langemissuund jne..

3

Ole väga ettevaatlik, kui laasid peeneid oksi, ja ära lõika võsa.
Peened oksad võivad haakuda kettsaagi ja tekitada vigastusi.
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2 Põhiline lõikamistehnika
Üldised näpunäited
• Lõikamisel anna alati täisgaasi!
• Vähenda pöörded tühikäigule peale iga läbilõikamist. Kui mootor
käib täispööretel ilma koormuseta liiga kaua, võib ta rikki minna.

Keti kinnikiilumist ja palgi murdumist põhjustab palgi toetumisviis ja
see kas palk on pinge all või mitte.
Peaaegu alati on võimalik neid probleeme vältida, lõigates kahes
järgus: altpoolt palki ja ülaltpoolt palki. Toeta palki nii, et kett ei kiilu
kinni ja palk ei murdu lõikamise ajal.

• Lõikamine ülalt = tõmbav lõikamine

!

• Lõikamine alt = lükkav lõikamine
Peatükis „Kuidas vältida tagasiviskumist” on seletatud, miks lükkav
lõikamine suurendab tagasiviskumise ohtu.
Terminoloogia:
Lõikamine
=
Laasimine
=
Murdumine
=

üldine nimetus puu läbilõikamise jaoks
langetatud puu küljest okste lõikamine
kui palk murdub enne, kui oled selle läbi lõiganud

Kui kett kiilub kinni:
LÜLITA MOOTOR VÄLJA! Ära proovi sagi lahti
tõmmata, kuna see võib vigastada ketti, kui
saag järsku lahti pääseb. Painuta lõikesoon näit.
murdraua abil lahti ja vabasta juhtplaat.

Järgnevad eeskirjad puudutavad sae käsitsemist enamikus oludest,
mis võivad ette tulla kettsaega töötamisel.

Lõikamine
Viis tegurit, millele tuleb enne lõikamist:
1

Kanna hoolt, et juhtplaat ei
kiiluks lõikesoones kinni.

1

Palk lamab maas. Ei esine
erilist ohtu keti kinnikiilumiseks
ega palgi murdumiseks. Kuid
kett võib puudutada maad
peale palgi läbilõikamist.
Lõika palk läbi ülaltpoolt. Katsu
vältida, et kett puutuks
maad peale palgi läbilõikamist. Hoia täisgaasi, aga ole
ettevaatlik.

2

Kanna hoolt, et palk ei murduks.

3

Kanna hoolt, et kett ei
puudutaks maad või muud
eset lõikamise ajal ega ka
peale läbilõikamist.

4

Kontrolli, kas esineb tagasiviskumise ohtu.

5

Kas ilmaolud või ümbritsev
pinnastik võivad mõjutada
ohutust?
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A Kui palki on võimalik
keerata, lakka lõikamast,
kui oled lõiganud läbi
umbes 2/3 tüvest.

B Keera palki ja lõika palk
läbi teiselt poolelt.

OHUTUSEESKIRJAD
2

Palk on toetatud ühest otsast.
Murdumise oht on suur.

3 Langetamistehnika

!

A Alusta lõikamist altpoolt
(lõika umbes 1/3 palgist
läbi).

Et puud langetada on vaja palju kettsaega
töötamise kogemusi. Kui sul pole kettsaega
töötamise kogemusi, ära langeta puid. ÄRA
KUNAGI VÕTA ETTE TÖÖD, MILLEGA TOIMETULEKUL SA KINDEL POLE!

A Ohutsoon
Ohutsoon langetatava puu ja kõrvalseisja vahel on vähemalt 2 1/2 puu
pikkust. Tee kindlaks, et langetamise ajal keegi ei viibi ohutsoonis.

B Lõpeta ülaltpoolt lõigates,
nii et lõikesooned kohtuvad.

3

Palk on toetatud mõlemast
otsast. Oht keti kinnikiilumiseks on suur.

B

Langetamissuund

Eesmärk on langetada puu s järgnevaks laasimiseks ja tükeldamiseks
maksimaalselt heas suuna. Ala kuhu puu langeb, peab olema sinule
ohutu.
Kõige tähtsam on, et puu ei
langeks teisele puule otsa. Teise
puu otsast langetatud puud
eemal-dada võib olla nii raske kui
ka ohtlik (vt. käesoleva peatüki
punkt 4).

A Alusta lõikamist ülaltpoolt
(lõika umbes 1/3 palgist
läbi).

Kui oled otsustanud, mis suunas
puu peab langema, pead arvesse
võtma ka puu loomuliku
langemissuunda.

B Lõpeta altpoolt lõigates,
nii et lõikesooned kohtuvad.

Seda mõjutavad mitu tegurit:
Kuhupoole on puu kaldu

Laasimine
Jämedaid oksi laasides tuleb
toimida samamoodi kui palki
lõigates. Lõika keerulised oksad
mitmes järgus.

1

2
3

Kas puu on kõver
Tuulesuund
Okste asetus
Lume raskus

Võimalik on, et pead laskma puul langeda loomulikus langesmissuunas,
kuna on võimatu või ohtlik sundida seda soovitud suunas langema.
Veel üks väga tähtis tegur, mis ei mõjuta langetamissuunda, vaid
sinu turvalisust, on vajadus kindlaks määrata, kas puul on vigastatud
või surnud oksi, mis langetamisel võivad murduda ja sulle pähe
kukkuda.

!

Ohtlike langetamiste korral peavad kõrvaklapid
olema kõrvadelt eemaldatud kohe peale
saagimise lõppemist, et hääled ja
hoiatussignaalid oleks kuuldavad.
Estonian –
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OHUTUSEESKIRJAD
C Tüve laasimine ja pääsetee kindlustamine
Eemalda takistavad oksad
alustades ülalt. Hoia kettsaag
teisel pool tüve. Ära kunagi laasi
üle õlakõrguse.

Eemalda puu all kasvav võsa ja
tee kindlaks, et kivid, oksad,
augud jne. ei tõkesta sinu
pääseteed. Pääsetee peab olema
kavatsetud langetamissuuna
suhtes umbes 135 kraadise
nurga all.

D

Langetamine

Langetamine toimub kolme lõikega. Kõigepealt tuleb teha langetussälk, mis koosneb ÜLEMISEST ja ALUMISEST SISSELÕIKEST.
Lõpuks tuleb teha LANGETAV SISSELÕIGE. Kui need lõiked on tehtud
õigesse kohta, on võimalik määrata langemissuunda väga täpselt.

LANGETUSSÄLK
LANGETUSSÄLKU tuleb alustada
ÜLEMISE SISSELÕIKE TEGEMISEGA. Seisa paremal pool puud ja
lõika nurga all allapoole.

Peale seda tuleb teha ALUMINE
SISSELÕIGE, nii et see lõppeb
samas kohas kus ÜLEMINE
SISSELÕIGE.

Suunda määrav sälk peab ulatuma puusse 1/4 võrra kogu tüve
läbimöödust. Nurk ÜLEMISE ja
ALUMISE SISSELÕIKE vahel
peab olema 45 kraadi.

Kohta, kus sisselõiked kohtuvad,
nimetatakse LANGETUSSÄLGU
JOONEKS. See peab olema täiesti
horisontaalne ning valitud
langemissuuna suhtes täisnurga
all.
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LANGETAV SISSELÕIGE
Langetav sisselõige tuleb teha puu teisele poolele ja see peab olema
täiesti horisontaalne. Seisa vasakul pool puud ja lõika juhtplaadi
alumise äärega.
Tee LANGETAV SISSELÕIGE
umbes 3-5 cm (1,5-2 tolli)
LANGETUSSÄLGU horisontaallõikest kõrgemale.

Kasuta täisgaasi ja suru saag aeglaselt tüvesse. Jälgi, kas puu ei
hakka liikuma soovitud langetamissuunale vastupidises suunas.
Suru LANGETAMISKIIL või
-LABIDAS sisselõikesse niipea,
kui lõige on selleks küllaltki
sügav.

Lõpeta LANGETAV SISSELÕIGE
paralleelselt SÄLGU ALUMISE
SISSELÕIKEGA, nii et nende vaheline vahemaa on vähemalt 1/10
tüve läbimöödust. Tüve läbilõikamata osa nimetatakse
PIDERIBAKS.

PIDERIBA toimib hingedena, mis
kontrollivad puu langemissuunda.

Kui PIDERIBA on liiga kitsas ning
langetav sisselõige või langetussälgu suunda määrav sisselõige
ei ole tehtud õigesse kohta, ei
ole üldse võimalik puu langemissuunda kontrollida .

Kui langetussälk ja langetav
sisselõige tehtud, hakkab puu
omaenda raskuse all langema.
Vajaduse korral, kasuta LANGETAMISKIILU või LABIDAT.

OHUTUSEESKIRJAD
Kasuta võimaluse korral tüve
läbimöödust pikemat juhtplaati,
et nii LANGETAVAT SISSELÕIGET kui ka LANGETUSSÄLKU
oleks võimalik teha üheainsa
liigutusega. Peatükis „Tehnilised
andmed” on antud sinu saele
sobivad juhtplaadi pikkused.

4 Halvasti langenud puu vabastamine = suur
õnnetusoht
A „Kinnijäänud” puu vabastamine
Kindlam moodus on kasutada vintsi.
A Traktorile monteeritud vints

B

Kaasaskantav vints

Leidub võimalusi ka puude
langetamiseks, mille tüve läbimõõt on suurem kui juhtplaadi
pikkus. Nende võimalustega kaasneb siiski palju suurem tagasiviskumise oht, sest juhtplaadi
tagasiviskumise sektor võib
sattuda kergesti puuga kontakti.

!
E

KUI SUL PUUDUB SELLEKS ERILINE
VÄLJAÕPEÄRA LANGETA PUID, MIS ON
JÄMEDAMAD KUI JUHTPLAADI PIKKUS!

B

Pinge all olevate puude ja okste lõikamine

a)

Arvesta välja, kuhupoole puu või oks liigub, kui see pääseb
pingest, ning kus asub selle loomulik „murdekoht” (s.t. see koht,
kus puu või oks murdub, kui seda veel rohkem painuada.)

b)

Otsusta, missugune on kõige KINDLAM moodus pinget kõrvaldada
ja kas SA saad seda teha ohutult. Rasketes olukordades on ainus
ohutu moodus kettsaag ära panna ja kasutada vintsi.

Laasimine

!

SUUREM OSA TAGASIVISKUMISEST PÕHJUSTATUD ÕNNETUSTEST JUHTUB LAASIMISEL. KUI
LAASID OKSI, MIS ON PINGE ALL, JÄLGI TAGASIVISKUMISSEKTORIT ERITI TÄHELEPANELIKULT.

Tee kindlaks, et mingid tõkked ei
takista su tööd. Tööta vasakul
pool tüve ja hoia saagi keha lähedal,
et sul oleks sae üle maksimaalne
kontroll. Kui on võimalik, lase sae
raskusel toetuda puu tüvele.

Üldised näpunäited:
Hoia alati saagi enda suhtes teisel pool tüve.

F

Palgi tükeldamine

Vaata peatükk „Üldised tööeeskirjad” punkt 2 „Põhiline
lõikamistehnika”.

a)

Seisa nii, et puu või oks ei
tabaks sind, kui see pinge
alt vabaneb.

b)

Tee sisselõikeid
MURDEPUNKTIS või selle
läheduses. Tee üks või mitu
sisselõiget nii sügavalt kui
vaja pinge vähendamiseks ja
tüve või oksa murdumiseks
MURDEPUNKTIS.
Ära lõika kunagi otse läbi
pinge all olevat puud või
oksa!
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MIS ON MIS?
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Mis on mis mootorsael?
1.

Silindri kate.

15. Juhtplaat.

2.

Esikäepide.

16. Tugi.

3.

Turvakäepide.

17. Ketipüüdja. Püüab keti kinni selle mahatuleku või katkemise
puhul.

4.

Starter.

5.

Ketiõli paak.

6.

Starteri käepide.

19. Parema käe kaitse. Kaitseb kätt keti mahatuleku või katkemise
puhul.

7.

Karburaatori reguleerimiskruvi.

20. Gaasihoovastik.

8.

Õhuklapp/Startgaasi sulgur.

21. Gaasihoovastiku sulgur. Hoiab ära tahtmatut gaasi andmist.

9.

Tagumine käepide.

23. Kombivõti.

18. Sidurikate sisseehitatud ketipiduriga.

10. Stopplüliti. Süüte sisse-ja väljalülitamine.

24. Ketipingutuskruvi.

11. Küttuse paak.

25. Käsitsemisõpetus.

12. Summuti.

26. Juhtplaadi kaitse.

13. Juhtplaadi otsatähik.
14. Sae kett.
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MONTEERIMINE
Juhtplaadi ja keti monteerimine

!

ETTEVAATUST! Ketiga töötamisel tuleb alati
kasutada kindaid.

Kontrolli, et ketipidur ei oleks
väljalülitatud asendis. Selleks
liiguta turvakäepidet esikäepideme suunas.

Kett on korrektselt pingutatud,
kui see ei ole juhtplaadi alumisel
poolel lõtv ja on käega kergelt
ringiveetav. Keera kinnitusmutrid
kombivõtit kasutades kinni,
samaaegselt juhtplaati ülessepoole hoides.
Uue keti puhul tuleb ketipingutust tihti kontrollida, kuni kett on
sissetöötatud. Kontrolli ketti
reeglipäraselt. Õigesti pingutatud
kett tagab head lõikeomadused
ja pikendab keti eluiga.

Keera kinnitusmutrid lahti ja
eemalda siduri kate (ketipidur).
Eemalda trantsportkaitse (A).

A

Paigalda juhtplaat üle juhtplaadi
poltide. Lükka juhtplaat tagumisse asendisse. Pane kett veotähikule ja juhtplaadi soonde. Alusta
juhtplaadi ülemise poolega.
Kontrolli, et lõikelülide terad on
juhtplaadi ülemisel poolel
ettepoole suunatud.

Paigalda sidurikate (ketipidur) ja
pane ketipingutaja tift
juhtplaadis olevasse auku.
Kontrolli, et keti veolülid sobivad
veotähikule ja et kett on
juhtplaadi soones. Keera
kinnitusmutrid sõrmedega kinni.
Keti pingutamiseks keera
pingutuskruvi kombivõtme abil
päripäeva. Ketti tuleb pingutada
kuni see ei ole juhtplaadi
alumisel poolel lõtv.
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KÜTUSEGA RINGIKÄIMINE
Küttesegu

Segamine

Ettevaatust! Mootorsaag on varustatud kahetaktilise mootoriga ja
saega töötades peab alati kasutama bensiini ja kahetaktilise õli segu.
Et segu oleks õige, on tähtis mõõta segatava õli kogus väga täpselt.
Väiksemate koguste segamisel mõjutavad ka väikesed kõrvalekalded
õli koguses oluliselt segu koostist.

!

Hoolitse, et segamise ajal oleks
ventilatsioon hea.

• Bensiini ja õli omavaheliseks
segamiseks kasuta alati
puhast nõud, mis on bensiini
jaoks heakskiidetud.
• Esiteks vala nõusse pool
segatavast bensiinist. Lisa
kogu õlikogus. Sega (loksuta)
küttesegu segamini. Lisa
ülejäänud bensiin.
• Sega (loksuta) küttesegu
hoolikalt enne sae bensiinipaagi täitmist.

Bensiin
• Kasuta kvaliteetset plii- või
pliivaba bensiini.
• Soovitatav madalaim oktaaniaste on 90. Madalama oktaaniastmega bensiiniga töötamisel,
võib mootori temperatuur
tõusta mis võib tekitada
mootorile tõsiseid vigastusi.
• Pidevalt suurtel pööretel
töötades (nt. laasimine) on
soovitav kasutada kõrgema
oktaaniastmega bensiini.

• Ära sega rohkem kütust, kui
on max. 1 kuu vajadus.
• Kui sa ei kavatse saagi pikemat aega kasutada, tühjenda
ja puhasta bensiinipaak.

Kahetaktiõli
• Parima tulemuse saavutamiseks kasuta JONSERED kahetaktiõli,
mis on spetsiaalselt loodud mootorsaagide jaoks. Segu koostis
1:50 (2%).
• Kui JONSERED kahetaktiõli pole kättesaadav, võib kasutada teisi
kõrgekvaliteetseid kahetaktiõlisid, mis on loodud õhkjahutusega
mootorite jaoks. Segu koostis 1:33 (3%) - 1:25 (4%)
• Ära kasuta kunagi kahetaktiõlisid, mis on loodud vesijahutusega
mootorite jaoks.
• Ära kasuta kunagi neljataktilise mootori õlisid.

Ketiõli
Gasolin
Benzin
Bensiin
Essence
Gasolina
l.
Lit.

Oil • Öl
Õli
Huile • Aceite
l.
Lit.

5
10
15
20

2%(1:50) 3%(1:33) 4%(1:25)
0,10
0,15
0,20
0,20
0,30
0,40
0,30
0,45
0,60
0,40
0,60
0,80

US
gallon

US
fl. oz.

1
2 1/2
5

2%(1:50) 3%(1:33) 4%(1:25)
2 1/2
3 3/4
5 1/8
6 1/2
9 3/4
12 7/8
12 7/8
19 1/4
25 3/4

• Ketiõlitus on automaatne ja
õlituseks on soovitav kasutada
spetsiaalset heade kleepumisomadustega õli (ketimäärdeõli).
• Riikides, kus spetsiaalne ketimäärdeõli pole kättesaadav,
soovitame käigukastiõli EP90.
• Ära kasuta kunagi läbitöötanud
õli, see viib õlipumba, juhtplaadi ja keti vigastusteni.
• Tähtis on kasutada õiget
õlisorti õhutemperatuuri
suhtes (sobiv tihedus).
• Õhutemperatuuridel alla 0°C
muutuvad mõned õlid raskestivoolavateks. See võib põhjustada õlipumba ülekoormuse,
millele järgnevad õlipumba
osade rikked.
• Konsulteeri oma hooldekeskuses sobiva ketiõli valimisel.
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KÜTUSEGA RINGIKÄIMINE
Tankimine

!

ETTEVAATUST!
Järgnevad ettevaatusabinõud vähendavad
tulekahju riski:

• Ära suitseta ega hoia mingit kuuma eset kütuse
läheduses.
• Ära tangi kunagi mootor töötamas.
• Ava paagi kork kütuse lisamisel ettevaatlikult, et
tekkinud surve vaikselt kaoks.
• Sae käivitamiseks vii saag alati tankimiskohast eemale.

Pühi paagikorgi ümbrus puhtaks.
Puhasta kütuse- ja ketiõli paaki
reeglipäraselt. Kütuse filtrit tuleb
vahetada vähemalt kord aastas.
Mustus kütusepaagis tekitab
mootori töös häireid. Jälgi, et
kütus oleks korralikult segunend,
selleks loksuta iga kord enne
kütusepaagi täitmist bensiini
nõud. Kütuse- ja ketiõli paakide
mahud on omavahel sobitatud,
sellepärast täida alati mõlemad
paagid samaaegselt.

Min 3 m
(10ft)
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START JA STOPP
Start ja stopp

!

Ettevaatust! Enne käivitamist pead panema
tähele järgmist:

• Ära käivita kunagi saagi ilma, et juhtplaat, kett ja
sidurikate (ketipidur) oleksid monteeritud. Vastasel juhul
võib sidur lahti pääseda ja kehavigastusi tekitada.
• Enne sae käivitamist vii saag alati tankimiskohast
eemale.
• Aseta saag kindlale pinnale. Jälgi, et seisad kindlalt ja et
kett ei saa millessegi haakuda.
• Vaata, et võõraid isikuid poleks tööpiirkonnas.

Külm mootor:
Ketipidur:
Vinnasta ketipidur selleläbi, et
tõmbad turvakäepidet esikäepideme poole.
Süüde:
Vii süütelüliti vasakule.
Õhuklapp:
Vii õhuklapp chokeasendisse.

Start
Haara vasaku käega esikäepidemest. Aseta parem jalg tagumise käepideme alumisele osale
ja suru saag vastu maad. Võta
parema käega starteri käepidemest kinni ja tõmba starteri liin
aeglaselt välja, kuni on tunda
vastupanu (starteri hambad
haakuvad). Nüüd soorita kiire ja
jõuline tõmme.
Lükka chokeregulaator koheselt
peale mootori süttimist sisse ja
soorita uus tõmme, kuni mootor
käivitub. Mootori käivitumisel
anna kiire täisgaas, nii et stardigaas automaatselt välja lülitub.
NB! Ära tõmba starteri liini
kunagi täies pikkuses välja, ega
ära lase starteri käepidet lahti,
kui see on väljatõmmatud
asendis. See võib saele vigastusi
tekitada.

Stardigaas:
Kombineeritud õhuklapi/stardigaasi asendi saavutad, kui viid
regulaatori choke asendisse.

Stopp
Soe mootor:
Talita samuti, nagu külma
mootori puhul, ainult ära vii
õhuklapi chokeasendisse.
Stardigaasasendi saavutad viies
õhuklapi chokeasendisse, mille
järel sa selle uuesti sisse lükkad.
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Mootor seiskub süüdet välja
lülitades.
(Vii süütelüliti stoppasendisse.)

HOOLDUS
KARBURAATOR
Funktsioon, algaste, reguleerimine

!

ETTEVAATUST! Juhtplaat, kett ja sidurikate
(ketipidur) peavad olema monteeritud, enne kui
saagi käivitad, muidu võib sidur lahti pääseda ja
kehavigastusi tekitada.

Funktsioon

• Käivita saag eeskirjade kohaselt ja lase sel soojeneda 10 minutit.
N.B.! Kui kett pöörleb tühikäigul, keera T-kruvi vastupäeva kuni
kett seiskub.
• Aseta saag ühtlasele pinnale, nii et juhtplaat on suunatud sinust
eemale. Hoolitse, et juhtplaat ega kett ei puuduta pinnast ega teisi
esemeid,

Madalate pöörete
düüs L

+ 1/4

• Läbi gaasiregulaatori juhib karburaator mootori pöördeid.
Karburaatoris seguneb õhk/kütus. Õhu/kütuse segu on
reguleeritav. Et kasutada ära sae maksimaalset jõudsust, peab
reguleerimine olema korrektne.
• Karburaatori reguleerimine tähendab, et mootor sobitatakse
kohalikele oludele nt. kliima, kõrgusolud, bensiin ja kahetaktiõli
tüüp.

Otsi maksimaalsed tühikäigu
pöörded, aeglaselt keerates
madalate pöörete düüsikruvi
päri- ja vastupäeva. Kui
maksimaalsed pöörded leitud,
keera L-düüsikruvi 1/4 pööret
vastupäeva. N.B.! Kui kett
pöörleb tühikäigul, keera T-kruvi
vastupäeva kuni kett seiskub.

• Karburaatoril on kolm
reguleerimisvõimalust:
L
= Madalate pöörete düüs.
H
= Kõrgete pöörete düüs.
T
= Tühikäigu reguleerimise kruvi.

Tühikäigu reguleerimine T

• L- ja H-düüsidega saab reguleerida kütusevoolu gaasihoovastiku
avast läbiva õhuvoolu kohaselt. Keera neid päripäeva et saavutada
lahjem õhu/kütuse seguks (vähem kütust) ja vastupäeva
rikkamaks õhu/kütuse segu (rohkem kütust). Lahja segu annab
kõrgemaid pöördeid ja rikas segu madalamaid pöördeid.
• T-kruvi reguleerib gaasihoovastiku asendit tühikäigul. Keera Tkruvi päripäeva saavutamaks kõrgemaid tühikäigupöördeid ja
vastupäeva saavutamaks madalamaid tühikäigupöördeid.

Algaste ja sissetöötamine
Sae katsetamisel tehases reguleeritakse karburaator algastmele.
Algaste on H = 1 1/4 pööret ning L = 1 1/4 pööret.
Et mootori osad saaksid korraliku algmäärimise (sissetöötamise) peab karburaator olema reguleeritud natukene
rikkamale küttesegule esimeste 3-4 töötunni ajal. Selleks
reguleerida pöörded 600-700 p/m vähem kui soovitatud
maksimaalsed pöörded.
Kui ei ole võimalik kontrollida pöördeid tahhomeetriga, ei tohi H-düüsi
reguleerida lahjemale segule kui algaste.
Ära lase sael kunagi ületada maksimaalselt lubatud pöördeid.
N.B.! Kui kett pöörleb tühikäigul, keera T-kruvi vastupäeva, kuni kett
seiskub.

Reguleerimine
• Kui saag on sissetöötatud, tuleb karburaatorit reguleerida. Seda
reguleerimist peab sooritama selleks eriväljaõppe saanud isik.
Esiteks reguleerida L-düüs, peale seda tühikäigukruvi T ja lõpuks
H-düüs. Soovitatud pöörded:
Maksimaalselt
lubatud pöörded
12.500 p/m

Tühikäigupöörded
2.500 p/m

Eeldused
• Kõigi reguleerimiste puhul peab õhufilter olema puhas ja
silindirkate monteeritud. Musta õhufiltriga reguleerimise puhul
tekib liiga lahja kütuse segu peale järgmist õhufilri puhastamist.
See võib tekitada raskeid vigastusi mootorile.
• Keera ettevaatlikult (päripäeva) L- ja H-düüsikruvid põhja. Keera
seejärel (vastupäeva) kruvid välja 1 pööre. Karburaator on nüüd
reguleeritud H = 1 ja l = 1.

L

Tühikäiku reguleerid kruvi T abil. Kui on vaja reguleerida tühikäiku,
keera tühikäigukruvi T sisse (vastupäeva) kuni kett hakkab pöörlema.
Keera peale seda kruvi uuesti välja kuni kett seiskub. Õigete tühikäigu
pöörete puhul töötab mootor ühtlaselt igas asendis, enne kui kett
hakkab pöörlema.

!

ETTEVAATUST! Kui ei ole võimalik reguleerida
tühikäiku nii, et kett seisab, pöördu hoolduspunkti.
Ära kasuta saagi enne, kui see on õigetele
tühikäigu pööretele reguleeritud või parandatud.

Kõrgete pöörete düüs H
Kõrgete pöörete düüs H mõjutab
sae võimsust ja pöördeid. Liiga
lahjale tasemele reguleeritud
kõrgete pöörete düüs (H-düüsi
reguleerimiskruvi on liiga kaugele
sissekeeratud) tekitab liiga
kõrged pöörded, mis vigastab
mootorit. Lase sael töötada
täisgaasil umbes 10 sekundit.
Keera siis H-düüsikruvi 1/4
pööret vastupäeva. Lase sael
veelkord töötada täisgaasil 10
H
sekundit. Kontrolli mootorimüra
erinevust. Korda kui H-düüsikruvi
on veel 1/4 pööret vastupäeva
keeratud.
Saag on nüüd kordamööda töötanud H+/-0, H=+1/4 ja H=+1/2
algastmega võrreldes.Täisgaasil on mootorimüra olnud iga kord
erinev. H-düüs on õieti reguleeritud kui saag vaikselt „podiseb”. Kui
saag „vingub”, on karburaator liiga lahjale segule reguleeritud. Kui
summutist väljub paksu suitsu, samas kui saag „podiseb” on
karburaatur liiga rikkale segule reguleeritud. Keera H-düüsikruvi
päripäeva kuni mootormüra on õige.
N.B.! Maksimaalselt õigeks reguleermiseks konsulteeri
erialalise isikuga, kes kasutab selleks tahhomeetrit.
Soovitatud maksimaalseid pöördeid ei tohi ületada.

Õieti reguleeritud karburaator
Õieti reguleeritud karburaator võimaldab takistamatut saekiirendust
ja annab õige, „podiseva” mootorimüra. Tıhikäigul ei tohi kett
pöörleda. Liiga lahjale segule reguleeritud L-düüs teeb sae raskelt
käivitatavaks ja takistab kiirendust. Liiga lahjale segule reguleeritud
H-düüs vähendab sae võimsust =„vähem jõudu”, takistab kiirendust
ning vigastab mootorit. Liiga rammusele segule reguleeritud H- või
L-düüs taksitab kiirendust ja annab liiga madalad tööpöörded.
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HOOLDUS
Starter

!

Tagasitõmbevedru vinnastamine
ETTVAATUST!

• Tagasitõmbevedru asetseb vinnastatult starterikambris
ja võib hooletu käsitsemise puhul välja pääseda ja
tekitada kehavigastusi.
• Toimi ettevaatlikult starteri vedru või starteri nööri
vahetamisel. Kasuta kaitseprille.

• Tõmba starteri nöör nööriratta
soonest läbi ja keera liiniratast
umbes 2 tiiru päripäeva.
N.B.! Kontrolli, et ratast saab
veel keerata vähemalt
1/2 tiiru täiesti välja
tõmmatud nööri puhul.

Katkenud või kulunud starteri nöör vahetamine

Katkenud tagasitõmbevedru vahetamine
• Ava kruvid, mis kinnitavad
starteri karteri vastu ja
eemalda starter.

• Tõmba nöör umbes 30 cm
välja ja vea see nööriratta
servas asetsevast soonest läbi.
Vabasta tagasitõmbevedru,
lastes rattal aeglaselt tagurpidi
pöörleda.

• Eemalda nööriratas (vt.
peatükk „Katkenud või kulunud
starteri nööri vahetamine”).
Ära unusta, et tagasitõmbevedru
on starteris vinnastatud.
• Demonteeri tagasitõmbevedru
lüües starterit sisemine pool
allapoole kergelt vastu
tööpinki. Kui vedru hüppab
välja, tuleb seda kokku keerata
välimisest servast keskmiku
poole.
• Määri tagasitõmbevedru
vedela õliga. Monteeri
nööriratas ja vinnasta vedru.

• Ava ratta keskmine kruvi ja
eemalda ratas. Vii uus starteri
nöör nöörirattasse ja kinnita
see. Keri umbes 3 tiiru starteri
nööri rattale. Monteeri ratas
koos tagasitõmbe-vedruga, nii
et tagasitõmbe-vedru ots
haakub rattasse. Monteeri
ratta keskmine kruvi. Vea
starteri liin läbi starterikere ja
starteri käepideme augu. Tee
korralik sõlm starteri nööri otsa.

Starteri monteerimine
• Starteri monteerimisel tõmba
esiteks starteri nöör välja ja
aseta starter omale kohale
karteri vastu. Lase starteri
nööril aeglaselt sisse joosta, nii
et hambad haakuvad
nöörirattasse.
• Monteeri ja kinnita starteri
kinnituskruvid.

30 – Estonian

HOOLDUS
Õhufilter

Summuti

Puhasta korrapäraselt õhufilter tolmust ja mustusest vältimaks:
• karburaatorhäireid
• käivitamisprobleeme
• vähendatud töövõimsust
• mootori osade asjatut kulumist
• ebanoormalselt suurt
kütusetarbimist

Summuti ülesandeks on hoida
mürataset minimaalsel tasemel
ja suunata heitgaase operaatorist
eemale.
Heitgaasid on kuumad ja võivad
sisaldada sädemeid, mis võivad
tekitada tulekahju. Teatud summutitüübid on varustatud erilise
sädemeid püüdva võrguga.

Puhasta õhufiltrit iga päev,
raskemates tööoludes
tihedamini.

Puhasta võrku kord nädalas,
soovitavalt terasharjaga.

• Eemalda silindrikaitse ja
demonteeri õhufilter. Kanna
monteerimisel hoolt, et
õhufilter asetseb tihedalt vastu
filtrihoidjat. Raputa või pühi
filter puhtaks.

N.B.! Asenda vigastatud võrk
uuega. Musta võrgu puhul kuumeneb saag väga, mis võib
vigastada silindrit ja kolbi. Ära
kunagi kasuta vigastatud summutiga saagi.

• Põhjalikumaks puhastamiseks
pese õhufiltrit seebilahuses.
Pikemat aega kasutatud õhufiltrit
ei saa kunagi täiesti puhtaks,
sellepärast tuleb see korrapäraselt uuega asendada.
Vigastatud õhufilter peab
kohe saama asendatud.

Nõellaagri määrimine

Sidurikettal on üks kahest veotähiku variandist:

A

Süüteküünlad
• Kannus (A) (kettale kinni
joodetud)

Süüteküünla töövõimet
mõjutavad:
• valesti reguleeritud karburaator
• vale küttesegu (liiga palju õli)
• must õhufilter

• Rõngas (B) (asendatav)
0,5 mm

B

Need tegurid tekitavad setteid
süüteküünla elektroodidele ja
võivad tekitada tööhäiried ning
käivitusraskusi.
Viletsa töövõime, raske käivituse
või ebaühtlase tühikäigu puhul
kontrolli alati kõigepealt
süüteküünalt enne kui võtad ette
teisi meetmeid. Puhasta must
süüteküünal ja kontrolli samal
ajal, et elektroodide vahe on 0,5
mm. Vaheta süüteküünal peale
kuu ajalist kasutamist või
vajaduse korral varem.
N.B.! Kasuta alati soovitatud
süüteküünla tüüpi! Vale süüteküünal võib vigastada kolbi või
silindrit.

Mõlema variandil on väljuva telje
juures nõellaager, millist tuleb
korrapäraselt (kord nädalas)
määrida.
N.B.! Kasuta kvaliteetset
laagrimääret.
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HOOLDUS
Jahutussüsteem

Tagamaks maksimaalselt madalat töötemperatuuri on saag
varustatud jahutussüsteemiga.
Jahutussüsteem koosneb järgnevatest osadest:
1

Õhu sisseimemisava
starteris.

2

Õhujuhtekanal.

3

Ventilaatoritiivad hoorattal.

4

Jahutusribid silindril.

5

Silindrikate (juhib jahutusõhu silindrisse).

Puhasta jahutussüsteemi kord nädalas harjaga, raskete tööolude
puhul tihedamini. Määrdunud või ummistunud jahutussüsteemi
puhul kuumeneb saag liiga, mis vigastab silindrit ja kolbi.

Tsentrifugaalpuhastus „Turbo”
Tsentrifugaalpuhastus tähendab,
et kogu karburaatorisse sisenev
õhk läbib starteri, kus jahutusventilaator tsentrifugaaljõu abil
eemaldab mustuse ja tolmu.
ETTEVAATUST!
Tsentrifugaalpuhastuse korraliku
toimimise eelduseks on sae korrapärane hooldus ja puhastus.

• Puhasta starteri õhusisseimemise ava, hooratta ventilaatoritiivad, hooratast ümbritsevat
ala, sisseimemistoru ja
karburaatorikambrit.
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Allpool on äratoodud mõningad hoolduseeskirjad.
Kui esineb küsimusi, kontakteeru hoolduspunktiga.

Iganädalane hooldus
1.

Igapäevane hooldus
1.

2.

3.
4.

Kontrolli, et gaasihoovastiku
liikuvad osad toimivad ohutuseeskirjade kohaselt.
(Gasihoovastikusulgur ja
gaasihoovastik.)

1

Puhasta õhufilter. Asenda
vajaduse korral.
Keera iga päev juhtplaat nii,
et kulumine oleks mõlemilt
poolt ühtlane. Kontrolli, et
määrdeauk ei ole ummistunud. Puhasta ketisoon.
Määri juhtplaadi otsatähikut,
kui seda esineb.

5.

Kontrolli, et juhtplaat ja kett
saavad küllaldaselt õli.

6.

Terita kett ja kontrolli selle
pinget ja kvaliteeti. Kontrolli,
et keti veoratas ei ole
üleliigselt kulunud, asenda
vajaduse korral.

2.

Määri siduriketta laagrit.

3.

Viili maha karedus juhtplaadi külgedel.

4.

Puhasta ketipidur ja kontrolli
selle ohutuseeskirjade kohast
toimimist. Kontrolli, et
ketipüüdja ei ole vigastatud,
asenda see vajaduse korral.

2

3

Kontrolli, et vibratsioonisummutajad ei ole vigastatud.

1
2
3

Puhasta süüteküünal.
Kontrolli, et elektroodide
vahe on 0,5 mm.

5.

Puhasta ventilaatoritiivad ja
hooratas. Kontrolli starterit
ja tagasitõmbevedru.

6.

Puhasta silindri jahutusribid.

4

0,5 mm

5

6
7

7.

4
5

Puhasta summuti sädemeid
püüdev võrk. Asenda vajaduse korral.

8
8.

Puhasta karburaatoriala.

6

7.

Puhasta starteri õhu sisseimemisava. Kontrolli starterit
ja starteri nööri.

Igakuine hooldus

Kontrolli, et kruvid ja mutrid
on korralikult kinnitatud.

Kontrolli, kas ketipiduri
pidurilint on kulund.

2.

Kontrolli kas sidurikeskus,
sidurketas või sidurivedru on
kulunud.

7
8

8.

1.

3.

2

Puhasta karburaatorit
väljaspoolt.

3

9
4.

9.

1

Kontrolli, et stopplüliti
toimib.

Kontrolli kütusefiltrit ja
-voolikut. Asenda vajaduse
korral.

5.

Puhasta kütusepaagi
sisemus.

6.

Puhasta õlipaagi sisemus.

7.

Kontrolli kõik kaablid ja
ühendused.

4
5

6
7
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TEHNILISED ANDMED
2041

2045

2050

40,2
40
32
2.500

44,3
42
32
2.500

48,7
44
32
2.500

12.500
2,0/9000

12.500
2,2/9000

12.500
2,3/9000

Mootor

2041

2045

2050

100

100

107

107

1,9
4,2

2,4
3,2

Müratase

Silindrimaht, cm 3
Silindri diameeter, mm
Töökäik, mm
Pöörded tühikäigul, p/m
Soovitatud maksimaalsed
ülipöörded, p/m
Võimsus, kW/V/min

Vastav mürasurvetase (vt. märkus
1) operaatori kõrvas, mõõdetud
vastavate rahvusvaheliste
100
normide kohaselt, dB(A)
Vastav müravõimsustase (vt.
märkus 1), mõõdetud vastavate
rahvusvaheliste normide kohaselt,
107
dB(A)

Süütesüsteem
Süütesüsteemi
tootja/tüüp
Süüteküünal

Elektroodide vahe, mm

Phelon
CD
Champion
RCJ 7Y
NGK
BPMR 7A
0,5

Phelon
CD
Champion
RCJ 7Y
NGK
BPMR 7A
0,5

Phelon
CD
Champion
RCJ 7Y
NGK
BPMR 7A
0,5

Kütuse- ja
määrdesüsteem
Karburaatori
tootja/tüüp
Bensiinipaagi maht, l
Õlipumba võimsus 6000
p/m puhul, ml/min
Õlipaagi maht, l
Õlipumba tüüp

Zama
C IQ-EL1
0,5

Zama
C IQ-EL1
0,5

Zama
C IQ-EL1
0,5

4.0
4,0
4.0
0,25
0,25
0,25
Automaatne Automaatne Automaatne

Vibratsioonitase
(vt. märkus 2)
Esikäepide, m/s 2
Tagumine käepide, m/s 2

1,9
4,2

Kett/juhtplaat
13-18"/33-46

Standartne juhtplaadipikkus,
tollid/cm
Soovitatud juhtplaadipikkused,
tollid/cm
Efektiivne lõikepikkus, tollid/cm
Ketikiirus max. võimsuse
korral,m/s
Ketisamm, tollides
Veolüli paksus, mm
Arv hambaid veotähikul

13-18"/33-46
12,6-17,5"/32-44,5
17,3
0,325"
1,3
7

17,3
0,325"
1,3
7

17,3
0,325"
1,3
7

Kaal
Saag juhtplaadita, ketita
ning tühjade paakidega, kg

4,7

4,7

4,7

Juhtplaadi ja keti kombinatsioonid

Märkus 1: Vastav müratase ISO 7182 ja ISO 9207 kohaselt on
mürataseme energia summa erinevates tööoludes, kusjuures
ajajaotus on järgmine: 1/3 aega tühikäik, 1/3 aega täiskoormus.

Allpool äratoodud komibinaatsioonid on CE-normide kohaselt
heakskiidetud.
Juhtplaat
Saekett
Pikkus,
tollides

Samm,
tollides

Märkus 2: Vastav vibratsioonitase ISO 7505 kohaselt on
vibratsioonitaseme energia summa erinevates tööoludes, kusjuures
ajajaotus on järgmine: 1/3 aega tühikäik, 1/3 aega täiskoormus.

Max. arv
hambaid
otsatähikul

2041/2045/2050:
13
15
16
18
13
15
16
18

0.325
0.325
0.325
0.325
0.325
0.325
0.325
0.325

10T
10T
10T
10T
10T
10T
10T
10T

S25
S25
S25
S25
S30
S30
S30
S30

L

1
5

Tüüp

Tollid

S25

0,325"

S30

0,325"
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Tollid/mm

Tollid/mm

0,058"/1,47 3/16" /4,8

0,050"/1,3

3/16" /4,8

Kraadid°

Kraadid°

Kraadid°

Tollid/mm

Tollid/cm: dl

85°

30°

10°

0,025"/0,65

13"/33:56 15/38:64
16/41:66 18/46:72

60°

30°

10°

0,025"/0,65

13"/33:56 15/38:64
16/41:66 18/46:72
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