
JÄRKAMISSAAG C8FSE 
 
Enne järkamissaega töö alustamist: 

1. Tee kindlaks, et kõik turvakaitsed liiguksi vabalt ja oleksid enne töö alustamist suletud 
asendis. 

2. Ära kasuta järkamissaagi, kui turvakaitse puudub 
3. Kasuta alati teravat ja õige läbimõõduga saeketast 
4. Vali saeketas vastavalt töödeldavale materjalile 
5. Kontrolli, ega töödeldavas materjalis pole naelu jm. Saetera vikastada võivaid esemeid. 
6. Ära hoolda ja vaheta saeketast enne, kui saag on täielikult seiskunud ja vooluvõrgust 

eemaldatud. 
 
TEHNILISED ANDMED: 
Pinge 220 V 
Võimsus 1050 W 
Pöörlemiskiirus 5500Rpm/min 
Maksimaalne  
lõikesügavus 

0º 65mm * 312mm 
45º 65mm * 220mm 

 
 

45º viltu 45mm * 312mm 
45º+45º viltu 45mm * 220mm 
  

Saeketta mõõdud mm 216mm*30mm*2,7mm 
Kaal (ilma elektrikaablita) 14 kg 
KOMPLEKT 
216m saeketas 1 
Tolmukott 1 
10mm padrunvõtivõti 1 
 
KASUTUSVÕIMALUSED: 
Erinevate alumiinium- ja puitmaterjaalide saagimine 
 
ENNE TÖÖRIISTA KASUTAMIST KONTROLLI: 

1. Kas kasutatav võrgupinge vastab tootele tehase poolt ettenähtule 
2. Kas lüliti on OFF asendis. Kui lüliti juhtub olema pistiku kontakti asetamise hetkel ON 

asendis, hakkab tööriist koheselt tööle ja võib põhjustada ohtliku olukorra. 
3. Kas kasutades pikendusjuhet, on see piisava võimsusvaruga. Pikendusjuhe peaks olema 

võimalikult lühike. 
 
KASUTAMINE: 

1. Kinnita töödeldav materjal korralikult, et see ei liiguks saagimise ajal 
2. Järkamissae esmakordsel kasutamisel lõika ettevaatlikult plastmassist alusplaadi sisse 

lõikesoon. 
3. Detaili kinnitamise pitskruvi võib asetada nii paremale kui vasakule poole saeketast 

(pilt3) 
4. Ära aseta kunagi pitskruvi saekettale liiga lähedale  
5. Ära asu detaili lõikama enne kui saag on saavutanud oma nimipöörded 
6. Vii saeketas ettevaatlikult lõigatava detaili juurde, lõika detail kergelt surudes sae 

käepidemest. Ärakasuta üleliigselt füüsilist jõudu, nii et sae pöörded väheneksid 
7. Detaili nurka lõikamisel(pilt8) vabasta hoob pingest, keerates seda vastupäeva, reguleeri 

saag soovitud nurgani, pinguta hoob päripäeva keerates 



8. Viltulõikamisel (pilt9) vabasta hoob pingest keerates seda vastupäeva, reguleeri soovitud 
kaldeni ja pinguta uuesti hoob päripäeva keerates. 

9. Viltulõikamisel keera külgkaitse(8) vastupäeva, et saeketas ei puudutaks seda 
 
SAEKETTA PAIGALDUS JA EEMALDAMINE 

1. Kontrolli, et saag on eemaldatud vooluvõrgust 
2. Vabasta 6mm võllikatte polt pingest, keerates seda vähemalt 2 ringi vastupäeva (pilt10) 
3. Keera kate eest ära 
4. Vajuta lukustushoob(pilt11) sisse ja ava 10mm võtmega saeketta kinnituspolt. Kuna 

poldil on vasakkeere, siis keera võtit paremale 
5. Kui lukustushoob ei lähe kergesti korpuse sisse, keera seni 10mm võtmega, kuni see 

õnnestub 
6. Saeketta võll lukustub, kui lukustushoob on täielikult korpusesse vajutatud 
7. Eemalda polt ja seib(pilt12) 
8. Tõsta turvakaitse eest ja aseta saeketas võllile 
9. Kui asetad saeketast võllile, tee kindlaks, et saeketta ja järkamissae pöörlemissuunad 

langeksid kokku 
10. Aseta tagasi seib ja polt 
11. Stoperda uuesti sae võll vajutades lukustushooba korpusesse ja pinguta polt 10mm 

võtmega, seda vasakule poole keerates 
12. Keera võlli kate uuesti oma kohale ja pinguta kinnituspolt 

 
HOOLDUS JA TEENINDAMINE 
1. Ketta ülevaatus 

Veenduge, et sae ketas on pragudeta,vigastamata ja terav. Vaheta või terita saeketas koheselt, 
kui märkad deformeerumisi või muid kõrvalekaldeid 

2. Kruvide ja mutrite ülevaatus 
Regulaarselt kontrollige, et kõik kruvid ja mutrid on alles ja tihedalt kinni. Kui mõni nendest 
puudub asendage viivitamata teisega. 

3. Puhastus 
Eemalda regulaarselt kõik järkamisel tekkinud praht masina korpuselt niiske lapiga. 

4. Elektrimootori harjade kontrollimine  
Elektrimootori harjad mootori töötamisel kuluvad. Harjade ärakulumine või    
sellele lähedane seisukord võib põhjustada mootori ebakorrektse töö. Automaatsete harjade 
kasutamisel seiskub mootor harjade kulumisel automaatselt. Pärast mootori seiskumist 
asendage mõlemad harjad uutega. Enne uute harjade paigaldamist kontrollige, et harjal olev 
number ühtiks masina passis näidatud numbriga 

 Hoidke harjad puhtad ja kontrollige nende takistusteta pääsu hoidikusse. 
5. Harjade vahetamine  

Võtke ära harjade kaitse ja vahetage harjad. Keerake harjade kaitse tugevasti endisele kohale 
tagasi. 

6. Mootori hooldus 
Jälgige, et mootor ei ole tugevasti vigastatud, märg ega õline. 

 
 
Maaletooja:  Hammerjack OÜ 

Tel: 6 729 515 
Vae 4, Laagri 
76401 Saue vald 
www.rauakaubad.ee 
www.hammerjack.eu 


