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Det er viktig at bruksanvisningen leses før
verktøyet brukes for første gang.

Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen
med maskinen.

Pass på at bruksanvisningen ligger
 sammen med verktøyet når den overlates 
til andre personer.

ORIGINAL BRUKSANVISNING

1. Generell informasjon
1.1 Indikasjoner og deres betydning

-ADVARSEL- 
Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielle farlige
situasjoner, som kan føre til alvorlige personskader ell-
er død.

-FORSIKTIGHET-
Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige
situasjoner som kan føre til mindre personskader eller
skader på utstyret eller annen eiendom.

-Informasjon-
For brukshenvisninger og andre nyttige informasjoner. 

1.2 Tegnforklaringer

Innholdsfortegnelse Side
1. Generell informasjon 107
2. Beskrivelse 108
3. Verktøy og tilbehør 109
4. Tekniske data 109
5. Sikkerhetstips 110
6. Ta maskinen i bruk 113
7. Betjening 114
8. Service og vedlikehold 115
9. Feilsøking 116

10. Avhending 116
11. Produsentens garanti for maskiner 117
12. EU-samsvarserklæring (original) 117

Betjeningselementer og beskrivelse av hoveddelene
� 
� Verktøysperre/verktøyholder 
� Pendelbryter 
� Slagtallregulator (kun WSR 900-PE / WSR 1400-PE) 
� Transportsikring 
� Kontrollbryter 
� Typeskilt 
� Motor 
	 Girdel 

 Fremre håndtaksområde (håndbeskyttelse)
� Håndbeskyttelse med deksel på verktøysperre / chuck
� Trykknapp for regulering av pressko 
 Pressko 
� Sagblad 

� Disse numrene refererer til tilhørende bilde. Bildene
finnes på omslaget. La disse sidene være framme ved
gjennomgåelse av bruksanvisningen.
Begrepet « maskinen » i denne bruksanvisningen viser
alltid til bajonettsagen WSR 900-PE/WSR 1250-PE/
WSR 1400-PE.

Lokalisering av identifikasjonsdata på verktøyet
Typebetegnelsen og serienummeret finnes på verktøy-
ets typeskilt. Skriv ned disse dataene i  bruksanvisningen
og referer alltid til dem ved henvendelse til din salgsre-
presentant eller til Motek senter.

Type:

Serienummer:

Varselskilt

Generell
advarsel

Advarsel for 
elektrisitet

Advarsel:
Varm

 overflate

Verneutstyr

Bruk
 hørselsvern

Bruk
arbeids-
hansker

Bruk
 støvmaske

Bruk
 vernebriller

Les bruksanvis-
ningen før bruk

Symboler

Avfall før
 resirkuleres

WSR 900-PE/WSR1250-PE/WSR1400-PE  bajonettsag

Bruk 
hjelm
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2. Beskrivelse

2.1 Riktig bruk WSR 900-PE
● Tiltenkte bruksområder er redningsarbeid, landbruk

og skogbruk, konstruksjonsarbeid, sanering og ombygg-
ing, verksteder, byggeplasser, metallkonstruksjon,
sanitær-, varme- og klimaanlegg. 

● Maskinen brukes til kapping av tre, trelignende og
metalliske materialer samt plast.

● Omgivelsene må være tørre.
● Maskinen må bare brukes med den spenningen som

er angitt på typeskiltet.
● Maskinen er beregnet for bruk med to hender.
● Bruk bare verktøy og tilbehør som er angitt i 

bruksanvisningen.

● Ikke skjær i murstein, betong, lettbetong, naturstein
eller fliser.

● Ikke bruk maskinen i fuktige omgivelser.
● Ikke bruk maskinen i eksplosjonsfarlige omgivelser.
● Ikke bruk maskinen til kapping av rør og slanger som

kan inneholde væske.
● Ikke sag i ukjent underlag.
● Ikke sag utenfor arbeidsområdet og med uegnede

verktøy. (Verktøy med feil dimensjonering og ikke med
sagblad med 1/2″-ender beregnet for bajonettsager)

● Asbestholdige materialer må ikke bearbeides.
● Manipulering eller modifisering av maskinen er ikke 

tillatt.
● For å unngå risiko for skade, bruk kun originalt  Hilti

tilbehør og tilleggsutstyr. 
● Følg informasjonen i bruksanvisningen ang. bruk, stell

og vedlikehold.
● Maskinen er beregnet for profesjonelt bruk. 
● Maskinen må kun brukes, vedlikeholdes og reparer-

es av trent personale. Dette personalet må informer-
es om eventuelle farer som kan oppstå.

● Maskinen og dens tilbehør kan medføre fare hvis den
brukes av utrent personell eller ikke brukes som beskrevet.

-ADVARSEL-
Hvis du skal kappe rør og slanger, må du først kontroll-
ere at det ikke finnes væske i disse, og ev. tømme dem. 
Maskinen er ikke beskyttet mot inntrengning av fuktighet.
Fuktighet som strømmer ut kan trenge inn i maskinen
og føre til kortslutning og elektrisk støt. Hold maskinen
høyere enn røret ved kapping av rør.

2.2 Riktig bruk WSR 1250-PE/WSR 1400-PE
● Tiltenkte bruksområder er konstruksjonsarbeid, sanering

og ombygging, verksteder, byggeplasser, metall kon-
struksjon, sanitær-, varme- og klimaanlegg, 
redningsarbeid, landbruk og skogbruk.

● Maskinen brukes til kapping av tre, trelignende og
metalliske materialer samt plast, tegl, lettbetong og
fliser.

● Omgivelsene må være tørre.

● Maskinen må bare brukes med den spenningen som
er angitt på typeskiltet.

● Maskinen er beregnet for bruk med to hender.
● Bruk bare verktøy og tilbehør som er angitt i 

bruksanvisningen.

● Ikke skjær i betong eller naturstein.
● Ikke bruk maskinen i fuktige omgivelser.
● Ikke bruk maskinen i eksplosjonsfarlige omgivelser.
● Ikke bruk maskinen til kapping av rør og slanger som

kan inneholde væske.
● Ikke sag i ukjent underlag.
● Ikke sag utenfor arbeidsområdet og med uegnede

verktøy. (Verktøy med feil dimensjonering og ikke med
sagblad med 1/2″-ender beregnet for bajonettsager)

● Asbestholdige materialer må ikke bearbeides.
● Manipulering eller modifisering av maskinen er ikke 

tillatt.
● For å unngå risiko for skade, bruk kun originalt  Hilti

tilbehør og tilleggsutstyr. 
● Følg informasjonen i bruksanvisningen ang. bruk, stell

og vedlikehold.
● Maskinen er beregnet for profesjonelt bruk. 
● Maskinen må kun brukes, vedlikeholdes og reparer-

es av trent personale. Dette personalet må informer-
es om eventuelle farer som kan oppstå.

● Maskinen og dens tilbehør kan medføre fare hvis den
brukes av utrent personell eller ikke brukes som beskrevet.

-ADVARSEL-
Hvis du skal kappe rør og slanger, må du først kontroll-
ere at det ikke finnes væske i disse, og ev. tømme dem. 
Maskinen er ikke beskyttet mot inntrengning av fuktighet.
Fuktighet som strømmer ut kan trenge inn i maskinen
og føre til kortslutning og elektrisk støt. Hold maskinen
høyere enn røret ved kapping av rør.

2.3 Dette følger med:
– Maskin og pressko / sagblad
– Bruksanvisning
– Transportkoffert
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4. Tekniske data

Maskin
Opptatt effekt
Spenning *
Strømforbruk *

Nettfrekvens 
Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 
01/2003
Mål (L×B×H)
Slagtall 
Slaglengde 
Slagtallregulering 

Chuck
Pendelfunksjon 
Dobbelt isolert (iht. EN 60745)

INFORMASJON
Vibrasjonsnivået som er angitt i denne bruksanvisningen er målt i samsvar med den normerte målemetoden i 
EN 60745 og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy. Det egner seg også for en foreløpig vurdering 
av vibrasjonsbelastningen. Det angitte vibrasjonsnivået representerer den primære bruken av elektroverktøyet.
Hvis elektroverktøyet imidlertid brukes til andre bruksområder, med avvikende verktøy eller med utilstrekkelig 
vedlikehold, kan vibrasjonsnivået avvike. Dette kan øke vibrasjonsbelastningen betraktelig gjennom hele arbeids-
perioden. For en nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen må man også ta hensyn til tidsrommene da mas-
kinen er slått av eller er i gang, men ikke i drift. Dette kan redusere vibrasjonsbelastningen betraktelig gjennom
hele arbeidsperioden. Fastsett ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot effekten av vibrasjonene, for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisering av arbeidspro-
sesser.

Støy- og vibrasjonsinformasjon (målt iht. EN 60745)
Typisk A-lydnivå (LwA):
Typisk A-emisjons- og 
lydtrykknivå (LpA):
Usikkerheten er 3 dB for nevnte lydnivå iht. EN 60745.
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3. Verktøy og tilbehør

Sagblad
Rørskjæreadapter
Sidehåndtak / Adapter til sidehåndtak

WSR 900-PE
900 W
110 V/8,5 A
120 V/8,5 A
220 V/4,3 A
230 V/4,1 A
240 V/4,2 A
50/60 Hz

3,6 kg
442×88×211 mm
0–2700 min–1

32 mm
Elektronikk med
variabelt slagtall,
 slagtallregulator 
med 6 posisjoner
Nøkkelfri for 1/2″ standardverktøy
kan kobles inn og ut
Beskyttelsesklasse II (dobbeltisolert) Z

≤ 100 dB (A)

≤ 89 dB (A)

WSR 1250-PE
1250 W
110 V/12,5 A
120 V/12 A
220 V/6 A
230 V/6 A
240 V/5,8 A
50/60 Hz

4,5 kg
493×101×180 mm
0-2700 min–1 

32 mm
Elektronikk med
 variabelt slagtall

≤ 100 dB (A)

≤ 89 dB (A)

WSR 1400-PE
1400 W
110 V/13,4 A
120 V/13 A
220 V/6,4 A
230 V/6,4 A
240 V/6,2 A
50/60 Hz

4,8 kg
574×101×188 mm
0-2700 min–1 

32 mm
Elektronikk med
 variabelt slagtall,
slagtallregulator 
med 6 posisjoner

≤ 100 dB (A)

≤ 89 dB (A)
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Vibrasjonsverdier, tre aksler (vibrasjonsvektorsum) iht. EN 60745-2-11
Saging av treplater, ah, B 16,0 m/s2 22,0 m/s2 20,0 m/s2

Usikkerhet (K) for saging av treplater 2,5 m/s2 2,5 m/s2 2,5 m/s2

Saging av trebjelker, ah, WB 23,0 m/s2 26,5 m/s2 28,0 m/s2

Usikkerhet (K) for saging av trebjelker 3,5 m/s2 3,5 m/s2 3,5 m/s2

Vibrasjonsdempende håndtak
* Maskinen leveres med ulike spenningsalternativer. Spenning og strømforbruk for maskinen er oppgitt på

typeskiltet.

5. Sikkerhetsregler

INFORMASJON
Sikkerhetsanvisningene i kapittel 5.1 inneholder generelle sikker-
hetshenvisninger for elektroverktøy som skal føres opp i bruksan-
visningen i henhold til gjeldende normer. De kan også omfatte anvis-
ninger som ikke er relevante for denne maskinen.

5.1 Generelle sikkerhetsregler for elektroverktøy

a) ADVARSEL! Les alle sikkerhetsanvisninger og andre
anvisninger. Manglende overholdelse av sikkerhetsanvisninger
og andre anvisninger kan medføre elektrisk støt, brann og/ell-
er alvorlige skader. Overhold alle sikkerhetsanvisninger og
instruksjoner i hele bruksperioden. Begrepet "elektroverk-
tøy" som er brukt i sikkerhetsanvisningene, viser til nettdrevne
elektroverktøy (med nettkabel) og batteridrevne elektroverktøy
(uten nettkabel).

5.1.1 Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller dår-

lig belyste arbeidsområder kan føre til ulykker.
b) Bruk ikke elektroverktøyet i eksplosjonsfarlige omgivels-

er hvor det befinner seg brennbare flytende stoffer, gass-
er eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv
eller damper.

c) Hold barn og andre personer på sikker avstand mens elek-
troverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan
du miste kontrollen over maskinen.

5.1.2 Elektrisk sikkerhet
a) Elektroverktøyets støpsel må passe i stikkontakten. Støpsel-

et må ikke forandres på noen som helst måte. Bruk ikke
adapterkontakt på elektroverktøyet som er jordet. Originale
plugger og egnede stikkontakter minsker risikoen for elektrisk
støt.

b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater som rør, radi-
atorer, komfyrer eller kjøleskap. Det er større fare ved elek-
triske støt hvis kroppen din er jordet.

c) Hold elektroverktøyet unna regn og fuktighet. Risikoen for
et elektrisk støt øker ved inntrenging av vann i et elektroverk-
tøy.

d) Bruk ikke ledningen til å bære elektroverktøyet, henge det
opp eller til å dra støpselet ut av stikkontakten. Hold led-
ningen unna varme, olje, skarpe kanter eller maskindeler
som beveger seg. Skadede eller sammenviklede ledninger
øker risikoen for elektriske støt.

e) Bruk kun skjøteledning som også er godkjent for utendørs
bruk når du arbeider med et elektroverktøy utendørs. Bruk
av skjøteledning som er egnet til utendørs bruk minsker risiko-
en for elektrisk støt.

f) Må elektroverktøyet brukes i fuktige omgivelser, er det nød-
vendig å bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter redus-
erer risikoen for elektrisk støt.

5.1.3 Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, og gå fornuftig fram

under arbeidet med et elektroverktøy. Ikke bruk noe elek-
troverktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alko-
hol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved
bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige skader.

b) Bruk alltid personlig verneutstyr og vernebriller. Bruk av
personlig verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm
eller hørselsvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet
– reduserer risikoen for skader.

c) Unngå utilsiktet start. Forsikre deg om at elektroverktøyet
er slått av før du setter i stikkontakten eller batteriet, løfter
den eller flytter på den. Hvis du holder fingeren på bryteren
når du bærer elektroverktøyet, eller kobler elektroverktøyet til
strøm i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
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5.2 Produktspesifikke sikkerhetsinstrukser

5.2.1 Personsikkerhet
a) Hold elektroverktøyet i de isolerte håndtakene når

du utfører arbeid hvor verktøyet kan komme i kon-
takt med skjulte elektriske ledninger eller med mas-

kinens nettstrømledning. Kontakt med en spennings-
førende ledning kan sette maskinens metalldeler under
spenning og gi brukeren elektrisk støt.

b) Bruk hørselsvern. Påvirkning av støy kan føre til hør-
selstap.

c) Bruk ekstrahåndtak dersom disse medfølger. Tap av
kontroll kan føre til skader.

d)Bruk støvmaske ved arbeid der det dannes støv.
e)Ta pauser fra arbeidet og foreta avspennings- og

fingerøvelser for å øke blodgjennomstrømningen i
fingrene.

f) Koble først til maskinen på arbeidsområdet.
g)For å unngå risiko for snubling hold alltid ledning-

ene bakover ved jobbing.
h)Verktøyet kan bli veldig varmt under bruk. Man kan

få alvorlige brannskader på hendene. Bruk arbeids-
hansker ved bytte av verktøy.

i) Støv fra materialer som blyholdig maling, enkelte tre-
sorter, mineraler og metaller kan være helseskadelig.
Berøring eller innånding av slike typer støv kan frem-
kalle allergiske reaksjoner og/eller luftveissykdommer
hos brukeren og andre personer som oppholder seg
i nærheten. Bestemte typer støv som eikestøv eller
bøkestøv regnes som kreftfremkallende, særlig i for-
bindelse med stoffer for trebehandling (kromat, tre-
pleiemidler). Asbestholdige materialer skal kun bear-
beides av kvalifisert personell. Bruk støvavsug der
det er mulig. For å oppnå høy effekt på  støvavsuget
bør du bruke et egnet, mobilt støvavsug for tre  og/eller
mineralstøv som er anbefalt av Hilti og som er til-
passet dette elektroverktøyet. Sørg for at arbeids-
plassen er godt luftet. Bruk av åndedrettsvern med
filterklasse P2 anbefales. Ta hensyn til gjeldende
lokale forskrifter for materialene som skal  bearbeides.

j) Maskinen skal ikke brukes av barn eller svake per-
soner uten oppsyn.

k)Barn må få beskjed om at de ikke får lov til å leke
med maskinen.

5.2.2 Arbeidsplassen
a)Sørg for god belysning på arbeidsplassen.
b)Sørg for at arbeidsplassen er godt luftet. 

Arbeidsplasser med dårlig ventilasjon kan føre til
helseskader på grunn av støvbelastning.

5.2.3 Elektrisk sikkerhet
a) Kontroller arbeidsområdet for skjulte elektriske led-

ninger, gass- og vannrør før du starter arbeidet,
f.eks. ved hjelp av en metalldetektor. Eksterne
metalldeler på maskinen kan bli strømførende ved at
f. eks. en strømførende kabel utilsiktet blir skadet.
Dette innebærer en alvorlig fare for elektrisk støt.

b)Kontroller ledningen til maskinen med jevne mell-
omrom og la en fagmann skifte den hvis det er feil
på den. Kontroller skjøteledninger med jevne mell-
omrom og skift ut hvis det er feil på disse. Ikke ta
på ledningen hvis den skades under arbeid. Koble
fra ledningen. Skader på ledninger og skjøteledninger
innebærer en fare for elektrisk støt.

d) Fjern justeringsverktøy og skrunøkkel før du slår på elek-
troverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en
roterende maskindel, kan føre til skader.

e) Unngå uhensiktsmessige arbeidsposisjoner. Sørg for å stå
stødig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.

f) Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold
hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg. Løstsitt-
ende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som
beveger seg.

g) Hvis det er montert støvavsugs- og oppsamlingsinnret-
ninger, må det kontrolleres at disse er koblet til og blir brukt
på riktig måte. Bruk av et støvavsug kan redusere faremo-
mentene i forbindelse med støv.

5.1.4 Bruk og behandling av elektroverktøyet
a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktøy som er

beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effekt-
området.

b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt bryter. Et elektroverk-
tøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repar-
eres.

c) Dra ut støpselet fra stikkontakten og/eller ta ut batteriet før
du foretar maskininnstillinger, bytter tilleggsutstyr eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet
start av elektroverktøyet.

d) Oppbevar elektroverktøy som ikke brukes utenfor barns
rekkevidde. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke
er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene.
Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.

e) Sørg for grundig stell og vedlikehold av elektroverktøyet.
Kontroller at bevegelige deler på elektroverktøyet funger-
er feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket ell-
er skadet, slik at dette innvirker på elektroverktøyets funk-
sjon. La skadede deler repareres før elektroverktøyet bruk-
es. Mange ulykker er et resultat av dårlig vedlikeholdte elektro-
verktøy.

f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjær-
everktøy med skarpe skjærekanter blir sjeldnere fastklemt og
er lettere å styre.

g) Bruk elektroverktøyet, tilbehør, arbeidsverktøy osv. i over-
ensstemmelse med denne anvisningen. Ta hensyn til arbeids-
forholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektro-
verktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige
situasjoner.

5.1.5 Service
a) Maskinen må kun repareres av kvalifisert fagpersonale og

kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes elektro-
verktøyets sikkerhet.
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c)Ikke minst hvis du ofte bearbeider ledende materi-
aler, bør skitne maskiner med jevne mellomrom
derfor kontrolleres av Motek service. Støv, især av
ledende materialer, eller fuktighet på maskinens over-
flate gjør at det er vanskelig å holde den, og under
ugunstige forhold kan det føre til elektrisk støt.

d)Hvis du arbeider utendørs med et elektroverktøy,
må du påse at maskinen er utstyrt med jordfeilbryter
(RCD) med maksimalt 30 mA utløserstrøm til nett-
et. Bruk av jordfeilbryter reduserer risikoen for elek-
trisk støt.

e)Det bør brukes en jordfeilbryter (RCD) som utløs-
es ved høyst 30 mA jordfeil strøm.

5.2.4 Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy
a)Sikre emnet. Bruk tvinger eller skrustikke til å holde

fast emnet. Emnet sitter dermed bedre festet enn om
du holder det med hånden, og du har dessuten begge
hendene fri til å betjene maskinen.

b)Sørg for at verktøyet i bruk er kompatibelt med chuck-
systemet, og at det er festet riktig i chucken.

c)Ved strømbrudd: Slå av maskinen, trekk ut støpselet.
d)Unngå skjøteledning med forgreningskontakt og

samtidig bruk av flere maskiner.

5.2.5 Spesielle sikkerhetstiltak for bajonettsager
a)Før alltid maskinen bort fra kroppen når du sager.
b)Hold aldri hendene foran eller på sagbladet.
c)Ikke sag i ukjent underlag. Hvis sagbladet rammer

en fast gjenstand, kan maskinen bli utsatt for rekyl.
d)For å oppnå optimalt og sikkert arbeid må maskin-

en  presses mot arbeidsemnet med fronten.
e)Slå av maskinen før transport. 
f) Bruk alltid sagbladlengder som stikker minst 40 mm

ut forbi emnet under hele slagsyklusen, for å unn-
gå  kraftig rekyl.

g)Ved bruk av rørskjæreadapter (tilbehør), især ved
store rørdiametre, må du arbeide med moderat
presstrykk og egnet skjærehastighet for å unngå for
sterk oppheting (se 7.2.2).

h)Spon, især metallspon som oppstår under saging,
kan bli svært varme. Beskytt deg med egnet verneut-
styr.

i) Ikke bruk maskinen uten påmontert håndbeskyttelse.
j) Før arbeidet påbegynnes, må du klargjøre fareklas -

sen til støvmaterialet som oppstår. Bruk en anleggs-
støvsuger med offisiell beskyttelsesklassifisering
sammen med maskinen. Maskinen må oppfylle lok-
 ale støvbeskyttelseskrav.

5.2.6 Verneutstyr for brukeren 
Brukeren og personer som befinner seg i nærheten må
bruke vernebriller, hørselvern, lett støvmaske og verne-
hansker så lenge maskinen er i bruk.

Bruk
 hørselsvern

Bruk
arbeids-
hansker

Bruk
 støvmaske

Bruk
 vernebriller
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6. Ta maskinen i bruk

-Informasjon-
Spenningen må stemme overens med det som er opp-
gitt på typeskiltet.

Ved bruk av skjøteledninger: Bruk skjøteledning som er
godkjent for bruksområdet og som har stort nok tverr-
snitt. I motsatt fall kan det oppstå effekttap på  maskinen
og overoppheting av kabelen. Bytt ut skjøteledninger
med feil. Ved jobbing utendørs, bruk kun skjøteledninger
som er godkjent og merket for dette bruk. 

Anbefalte min. tverrsnitt og maks. kabellengder:
Spenning Ledertverrsnitt

1,5 mm2 2,5 mm2

110 –120 V 20 m 40 m
230 V 50 m 100 m

6.1 Innsetting av sagblad �
1. Trekk støpselet ut av kontakten.
2. Kontroller at enden på verktøyet er ren. Hold også all-

tid chucken ren. Bruk bare sagblad med 1/2″-ende ��.
3. Vri låsehylsen på verktøysperren mot urviserne og

hold den i denne stillingen.
4. Trykk sagbladet inn i verktøyholderen fra forsiden.
5. La låsehylsen gli tilbake inntil den smekker på plass.
6. Kontroller at sagbladet sitter fast ved å trekke i det.

6.2 Ta ut sagbaldet �
1. Trekk støpselet ut av kontakten.
2. Vri låsehylsen på verktøysperren mot urviserne og

hold den i denne stillingen.
3. Trekk sagbladet fram og ut av verktøyholderen.
4. La låsehylsen gli tilbake.

-FORSIKTIGHET-

● Skjærekantene etter sagbladet er
skarpe.

● Du kan skade deg på skjærekant-
ene.

● Du kan skade deg på de bevegelige
delene.

● Bruk arbeidshansker.

6.3 Justering av pressko �
Ved å regulere presskoen kan lengden på sagbladet
utnyttes optimalt, samtidig som det blir lettere å komme
til i hjørner og kroker.
1. Trekk støpselet ut av kontakten.
2. Ta ut sagbladet (se 6.2).
3. Trykk inn trykknappen for å låse fronten og hold den

nede.
4. Skyv fronten forover eller bakover til ønsket posisjon.
5. Slipp trykknappen.
6. Kontroller at fronten sitter fast ved å trekke i den.

6.4 Sette inn rørskjæreadapter (tilbehør) �� �	 �

1. Trekk støpselet ut av kontakten.
2. Ta ut sagbladet (se 6.2).
3. Trykk inn trykknappen for å låse fronten og hold den

nede.
4. Trekk presskoen fram og ut av maskinen.
5. Skyv rørskjæreadapteren fram til ønsket posisjon i

maskinen.
6. Slipp trykknappen.
7. Kontroller at rørskjæreadapteren sitter fast ved å trekke

i den.
8. Åpne skrueklemmen helt opp.
9. Legg rørskjæreadapteren rundt røret og klem den på

plass på adapteren.
-Merk- Mellom maskin og spennskrue skal det være
en vinkel på 45°.

6.5 Montere sidehåndtak (tilbehør) ��
1. Trekk støpselet ut av kontakten.
2. Ta ut sagbladet (se 6.2).
3. Grip tak i det fremre håndtaket ovenfra med adapter-

en og lukk adapteren.
4. Skyv sidehåndtaket forfra over adapteren.
5. Fest sidehåndtaket ved å vri på skruen på maskinen.

6.6 Posisjonere sidehåndtaket (tilbehør) ��
1. Trekk støpselet ut av kontakten.
2. Løsne skruen på sidehåndtaket.
3. Før sidehåndtaket til ønsket posisjon.
4. Fest sidehåndtaket ved å vri på skruen på maskinen.
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7. Betjening

-Informasjon-
● Bruk bare sagblad i god stand for å sikre en god skjær-

eytelse og skåne maskinen.
● Ikke overbelast verktøyet.
-FORSIKTIGHET-
● Før alltid maskinen bort fra kroppen når du arbeider.
● Ikke løft maskinen opp fra emnet før den har stanset.
● Ikke legg ned maskinen før den har stanset.

-FORSIKTIGHET-

● Skjærekantene etter sagbladet er
skarpe.

● Du kan skade deg på skjærekant-
ene. 

● Bruk arbeidshansker.

-FORSIKTIGHET-

● Støv og sagspon blir virvlet opp 
av sagingen.

● Materialet som virvles opp kan
skade luftveier og øyne.

● Bruk en lett støvmaske og
 vernebriller. 

-FORSIKTIGHET-

● Maskinen og sagingen utgjør en
støybelastning.

● For sterk støy kan skade hørselen.
● Bruk hørselvern.

-FORSIKTIGHET-

● Sagbladet blir varmt under
 kontinuerlig drift.

● Det kan oppstå forbrenningsskader
ved berøring. 

● Bruk arbeidshansker.

7.0 Forholdsregler  � �
-FARE-
Maskinen må presses mot arbeidsemnet med pressko-
en. Dette sikrer optimalt og sikkert arbeid.

-FARE-
Bruk alltid sagbladlengder som stikker minst 40 mm
ut forbi emnet under hele slagsyklusen. Da kan du unn-
gå sterk rekyl.

-ADVARSEL-
Hold alltid maskinen med begge hendene plassert på
de respektive håndtakene. Bruk aldri maskinen hvis
ikke håndbeskyttelse er montert. Dekselet på verk-
tøysperren/chucken må ikke brukes som håndtak. Verk-
tøysperren/chucken kan påføre brukeren skader.

7.1 AV/PÅ 
1. Koble til ledningen.
2. Fjern transportsikringen og trykk deretter på kon-

trollbryteren.

7.2 Slagtall 

7.2.1 Justere slagtall �
Ved å vri på slagtallregulatoren kan du stille inn anbe-
falt slagtall.
Etter at du har trykket kontrollbryteren helt inn, stilles
maskinen inn på det forhåndsvalgte slagtallet. Ved hjelp
av elektronikken holdes det forhåndsvalgte slagtallet
konstant også ved belastning. De anbefalte slagtallinn -
stillingene og opplysninger om riktig sagblad er å finne
i produktinformasjonen og den tilhørende  brukstabellen.

7.2.2 Valg av slagtall
(1 = laveste slagtall, 6 = høyeste slagtall)

Materiale som skal 
bearbeides
Tre
Tre med spiker 
Interiørarbeid, tørre 
materialer 
Plast 
Stål
Jernfrie metaller
Lettmetaller 
Rustfritt stål

Innstillingene ovenfor er forslag som kan gjøre det mulig
å oppnå en optimal skjæreytelse. De gjelder også ved
bruk av rørskjæreadapter (tilbehør). De kan variere ut fra
de aktuelle sagbladene, spenningene og bruksområd-
ene.
Et feil innstilt slagtall kan føre til økt slitasje på sagblad-
et og skader på maskinen.

Forslag til
 slagtallinnstilling
5–6
5–6

3–4
3–4
2–3
2–3
2–3
1
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8. Service og vedlikehold

Trekk støpselet ut av kontakten.

8.1 Stell av verktøyet
Hold verktøyene, især endene, rene for å sikre at chuck-
en fungerer slik den skal.

8.2 Stell av maskinen
● Hold verktøyholderen ren.
● Maskinen er tilstrekkelig smurt fra fabrikken. Ved høy

belastning over lengre tid anbefales en inspeksjon av
Motek. Dermed forlenger du levetiden for maskinen
og sparer unødige reparasjonskostnader.

● Reparasjoner på de elektriske delene må kun utføres
av godkjent reperatør.

FORSIKTIG
Hold maskinen ren og fri for olje og fett, særlig mas-
kinens gripeflater. Ikke bruk rengjøringsmidler som
inneholder silikon.

Ytterhuset på maskinen er laget av støtsikker plast. Greps-
delen er laget av syntetisk gummi.
Ikke bruk maskinen når ventilasjonsåpningene er tette!
Bruk en tørr børste for å rengjøre dem forsiktig. For-
hindre at fremmedlegemer trenger inn i maskinen. Bruk
en lett fuktig klut og rengjør utsiden av maskinen jevn-
lig. Ikke bruk spray, damprenser eller rennende vann til
rengjøring! Dette kan gå utover den elektriske sikker-
heten til maskinen.

8.3 Vedlikehold
Sjekk etter skader på alle eksterne deler av verktøyet
jevnlig og kontrollér at betjeningselementene fungerer
feilfritt. Ikke bruk maskinen hvis deler er ødelagt eller
hvis betjeningselementene ikke fungerer feilfritt. La et
Motek service-senter foreta reparasjonen.
Reparasjoner på de elektriske delene må kun utføres av
godkjent reperatør.

8.4 Kontroll etter pleie og vedlikeholdsarbeid
Etter stell og vedlikeholdsarbeid må man teste maskin-
en for å forsikre seg om at håndbeskyttelsen og pressko-
en sitter fast og at de fungerer feilfritt.

7.3 Pendelfunksjon �
Ved hjelp av pendelfunksjonen kan kutteytelsen øke i
visse materialer, blant annet trematerialer. Inn- og utkob l-
ing av pendelfunksjonen skjer ved å stille pendelbryter-
en i den aktuelle endeposisjonen når maskinen står stille.

7.3.1 Pendelfunksjon av

Pendelfunksjon av.

7.3.2 Pendelfunksjon på

Pendelfunksjon på.

7.4 Nedsenkingskutt ��
Nedsenkingskutt må bare brukes i myke materialer og
når pendelbevegelsen er slått av. Det krever en viss øvelse
å kunne sage ut utskjæringer uten forboring med ned-

senkingskutt. Dette er bare mulig med korte sagblad.
Du har mulighet til å bruke maskinen med to ulike inn-
stillinger for nedsenkingskutt:
– i normalstilling
– eller i omvendt stilling
1. Plasser maskinen med den fremre kanten på fronten

mot emnet.
2. Fjern transportsikringen og trykk deretter på kon-

trollbryteren.
3. Trykk maskinen fast mot emnet og senk den ned i

materialet ved å redusere maskinens vinkel. Det er
viktig at maskinen er i gang før du trykker sagbladet
mot underlaget, siden du ellers kan risikere å blokk-
ere maskinen.

4. Når du har saget inn i emnet, fører du maskinen til-
bake i normal arbeidsstilling (fronten ligger på med
hele flaten) og sag videre langs skjærelinjen.
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