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Hoiatussümbolid  
 

Sikkerhedssymboler Warning symbols Warnsymbole    
 

 
 

Hoiatus! Kehavigastuste ohuga seotud ohutusinfo

 

 
 

Lugege juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi.

 
 

 
 
 

Kandke kuulmiskaitseid, kiivrit ja silmakaitseid.

 
 

 
 
 

Kandke alati mootorsae kasutamiseks ettenähtud kaitseriietust.

 

 
 

Kandke töökindaid.

 

 
 

Hoidke masinat vihma/vee eest. Hoidke masinat siseruumides.

 

 
 

Oht! Ettevaatust seoses tagasilöögiga!

 

 
 

Vältige kokkupuudet juhtplaadi otsaga.

 
 

 
 
 

Hoida 45 °C ületava temperatuuri eest.

 
 

 
 

Masin tuleb ringlusse võtta.

 
 

 
 

Hoidke masinat äärmusliku kuumuse ja tule eest.

 
 

 
 

Hoidke masinat vihma/vee eest. Hoidke masinat siseruumides. 

 

 
 

Lugege juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi.

 
 

 
 

Ainult siseruumides kasutamiseks.

 

 
 

Elektroonikaromusid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega.
See tööriist tuleb viia ohutuks jäätmetöötluseks kohalikku ringlussevõtu keskusesse.
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EE – Originaaljuhend  
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Varuosad  

Leiate meie toodete varuosade joonised
veebisaidilt www.texas.dk.

Kui teete ise eelnevalt kindlaks,
millise numbriga varuosa te oma masinale vajate,

siis saame teid kiiremini teenindada.
Võtke varuosade ostmiseks ühendust masina

müüjaga. 

 

  

 
1. Ohutus 
 
Kasutusjuhendi lugemine 
Lugege käesolev juhend ja eeskätt järgmise sümboliga 
tähistatud ohuhoiatused hoolikalt läbi:  

 
 

Järgige masina kasutamisel ilmtingimata hoolikalt kõiki 
ohutusjuhiseid. Lugege käesolev juhend enne masina 
kasutamist hoolikalt läbi. Hoolitsege, et teate, kuidas 
õnnetuse korral mootorit seisata ja välja lülitada. 
Kõik ohutuse ja masina hooldusega seotud juhised on 
antud teie enda ohutuse tagamiseks.

Käesolevas juhendis sisalduvate hoiatuste, 
ettevaatusabinõude ja juhistega ei saa katta kõiki 
masina kasutamisel ette tulla võivaid olukordi. 
Masina kasutaja peab seetõttu säilitama alati kaine 
meele ja ettevaatlikkuse masina kasutamisel.

Ohutus töötsoonis
• Kasutage masinat ainult puhtas ja hästi valgustatud 
  kohas.
• Ärge kasutage masinat plahvatusohtlikus kohas ega 
  tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu lähedal.
• Masina kasutaja vastutab teiste töötsoonis viibivate 
  isikute ohutuse eest. Masinat ei tohi kasutada teiste 
  isikute ja eeskätt laste ega loomade lähedal.
• See mootorsaag on elektriseade. Seetõttu on tähtis, 
  et see ei saaks märjaks ja et seda ei kasutataks 
  märjas keskkonnas.

Masina kasutamine ja hooldus
• Mootorsaagi tohib kasutada ainult käesolevas 
  juhendis kirjeldatud töö tegemiseks.
• Kasutada tohib ainult originaalvaruosi. Tootja poolt 
  heaks kiitmata osade paigaldamine on keelatud, 
  kuna need võivad masina kasutamisega kaasnevaid 

  ohte suurendada. Tootja ei vastuta heaks kiitmata 
  osade kasutamise põhjustatud õnnetuste ega kahju 
  eest.
• Masina müüja või muu pädev isik peab enne masina 
  kasutamist õpetama teid masinat nõuetekohaselt 
  kasutama.
• Alaealised isikud ei tohi masinaga töötada.
• Masinat tohib laenata ainult sellistele isikutele, kes 
  oskavad selle masinaga töötada. Käesolev juhend 
  peab alati masinaga kaasas käima.
• Mootorsae kasutaja peab olema puhanud, terve ja 
  heas füüsilises vormis. Kui töö on väsitav, siis tuleks 
  sageli puhkepause teha. Alkoholi mõju all olles ei 
  tohi masinat kasutada.
• Kontrollige alati enne masina kasutamist, et kõik 
  poldid ja mutrid on pingutatud.
• Kandke masinat kasutades alati silmakaitseid.
• Hoidke lapsed ja muud isikud vähemalt 5 m 
  kaugusel töötsoonist.
• Aku tuleb alati eemaldada enne:
  1. hooldustoimingute tegemist ja
  2. masina järelevalveta jätmist. 
• Masina kaua aega järjest kasutamine võib 
  põhjustada vibratsiooni tõttu valgete sõrmede 
  fenomeni. Kui käsivarred, kämblad või sõrmed 
  väsivad või kui valgete sõrmede fenomen muutub 
  märgatavaks, siis seisake masin viivitamata ja tehke 
  pikk paus, et ennast täielikult välja puhata. Valgete 
  sõrmede fenomeni vältimiseks ärge töötage 
  masinaga üle 1,5 h päevas.
• Masin tuleb transportimiseks toitelülitist välja lülitada. 
2. Masina ja selle osade kirjeldus
 
Vt joonist 1. 
 1.   Eesmine käekaitse (ketipidur)
2.   Toitelüliti
3.   Olekutähis
4.   Sisse- ja väljalülitamise nupp
5.   Ohulüliti
6.   Tagumine pide
7.   Ventilaatorikorpus
8.   Ketiõli paak
9.   Eesmine pide
10. Päästik
11. Piirik
12. Ketipüüdur
13. Keti pingutamise kruvi
14. Juhtplaat
15. Saekett
16. Vedav ketiratas juhtplaadi otsas
17. Akulaengu kuvamise nupp
18. Toitetähis
19. Aku (ei kuulu komplekti)
20. Vöökott akule
21. Vöökoti ühendusjuhe
22. Laadija (ei kuulu komplekti)
23. Tähised
24. Reguleervõti
25. Kasutusjuhend
26. Juhtplaadi kate
 
3. Lahti pakkimine ja kokkupanek 
 

 Ketiga töötades tuleb alati kanda töökindaid.
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Keti ja juhtplaadi kokkupanek
Vt joonist 2.
1.   Eemaldage aku.
2.   Vabastage ketipidur (tõmmake eesmist 
      käekaitset tahapoole).
3.   Pange mootorsaag sobivale tasasele pinnale, 
      nii et õlipaagi kork on allapoole suunatud.
4.   Eemaldage ketiratta katteplaat mutrit lahti 
      keerates.
5.   Eemaldage transportkaitse (A).
6.   Seadke kett juhtplaadi otsas olevale vedavale 
      ketirattale. Hoolitsege, et hambad on suunatud 
      ettepoole juhtplaadi otsa suunas.
7.   Fikseerige kett ümber vedava ketiratta ja 
      paigaldage juhtplaat mootorsaele, nii et 
      kinnituspolt istub juhtplaadi avasse.
8.   Reguleerige keti pingutamise kruvi (A), nii et 
      tihvt (B) on kohakuti plaadis oleva auguga. 
      Kasutage keti pingutamise kruvi keti 
      nõuetekohaseks pingutamiseks.
9.   Hoolitsege, et kett istub täpselt juhtplaadil. 
      Kett on nõuetekohaselt pingutatud, kui seda 
      saab veel 2–4 mm võrra tõsta.
10. Paigaldage ketiratta kate oma kohale ja 
      pingutage mutter.

Kontrollige, et kett on paigaldatud nõuetekohaselt.

Keti pingutamine. Vt joonist 3.
Tehke vajaduse korral keti pingutamiseks nii: keerake 
mutter lahti, reguleerige keti pingutamise kruvi ja 
pingutage siis mutter uuesti. Kasutage komplekti 
kuuluvat reguleervõtit.
 
4. Aku  
 
See masin tarnitakse ilma aku ja laadijata. 
Aku ja laadija on müügil eraldi.
Mootorsae parima talitluse tagamiseks on soovitatav 
kasutada 4,0 Ah akut.

Hoiatus! Akut ei tohi koost lahti võtta, lühistada, 
kuumutada ega tulle visata tõsiste kehavigastuste ohu 
ja aku pöördumatu kahjustumise ohu tõttu.
Aku on tarnimisel laetud ainult umbes 30% ulatuses.

Laadimine
• Kasutada tohib ainult originaallaadijat 
  artiklinumbriga 90070054.
• Aku on soovitatav enne esmakordset kasutamist 
  täiesti täis laadida.

  
LED-tähised Aku  

Kõik LEDid põlevad. Aku on täislaetud (75–100%). 

LED 1, LED 2 ja LED 3
põlevad. 

 
 Aku on 50–75% laetud. 

LED 1 ja LED 2
põlevad. 

 
 Aku on 25–50% laetud. 

LED 1 põleb. Aku on 0–25% laetud. 

LED 1 vilgub. Aku on tühi.
Laadige aku.  

Märkus: Tähistega näidatav akulaengu tase on 
orienteeruv – see ei ole täpne.
Tähtis! Aku kaitsmiseks täieliku tühjenemise eest 
seiskub masin juba siis, kui aku ei ole veel täiesti tühi.

 

 
 

Masinat ei tohi sel juhul pärast automaatset 
väljalülitumist uuesti tööle panna, kuna aku võib 
muidu kahjustuda.
Aku tuleb enne töö jätkamist laadida.

Lugege lisainfo saamiseks aku kasutusjuhendit.

 

 
5. Vöökott akule  
 
Vt joonist 4.  
Mootorsae võimalikult kergena hoidmiseks kantakse 
akut ümber talje kinnitatavas vöökotis. 
Aku ja mootorsaag ühendatakse omavahel juhtmega.

1. Pange aku vöökotti. Keerake aku õigetpidi, nii et 
    see libiseb lihtsalt kotis oma pessa.
2. Ühendage juhe (1) mootorsae tagaküljel olevasse 
    pessa.
3. Kasutage akupesa lähedal olevat takjastüüpi 
    kinnitusega rihma (3) ühendusjuhtme kohale 
    kindlustamiseks.
4. Tehke nii juhtme mootorsae küljest lahti 
    ühendamiseks: tõmmake pistiku metallosa tagasi, 
    pöörake pistikut 45° vastupäeva ja tõmmake pesast 
    välja (3).

 

 

  
6. Laadija  
 
• Kasutage ainult tootega kokku sobivat 
  originaallaadijat.
• Ärge laadige laadijaga muid akusid peale 
  originaalakude artiklinumbriga 90070051 (2,0 Ah) ja 
  90070052 (4,0 Ah).
• Hoidke laadijat kuivas ja soojas keskkonnas 
  (10–25 °C) ja kasutage seda ainult siseruumis. 
  Laadija tuleb ühendada tavalisse 230 V 
  vahelduvvooluvõrgu pistikupessa.
• Aku on soovitatav enne esmakordset kasutamist 
  täiesti täis laadida.
• Aku võib laadimisel soojeneda. See on normaalne.
• Ärge katke akut ega laadijat laadimise ajal kinni. 
  Tagage vaba õhuringlus aku ja laadija ümber.

Sisestage aku laadija soontesse ja libistage kohale, 
nii et see lukustub laadimisasendisse.

Laadijal on 4 tähist, mis näitavad aku olekut ja laengut.
 

Olek  

         
Laadimine 

 
Täislaetud  

 

Hindamine 

 

Defektne 
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Lugege lisainfo saamiseks laadija kasutusjuhendit.

Tähtis! Laadimine seiskub, kui aku saab täis. 
Akut ei ole siiski soovitatav jätta laadijasse 
kauemaks kui 24 h.
Aku parima talitluse ja pikima kasuliku ea tagab kogu 
akulaengu ära kasutamine ja seejärel aku täiesti täis 
laadimine alati, kui vähegi võimalik. 
Osaline laadimine ei kahjusta siiski akut.

Tehke nii aku eemaldamiseks laadijast: hoidke nuppu 
vajutatuna ja tõmmake aku välja.

Aku tuleks enne talveks hoiulepanekut täiesti täis 
laadida ja panna siis hoiule sooja kohta (10–20 °C). 
Laadige akut iga 3 kuu järel. 
Õhuavad tuleb hoida mustusest puhtad.
Hoidke laadijat siseruumis temperatuuril 5–25 °C.

 

 
7. Keti määrimine
 
Mootorsael on automaatne määrimissüsteem, mis tagab 
alati keti optimaalse määrimise. Selle süsteemi laitmatu 
toimimine sõltub siiski õlipaagi õigeaegsest täitmisest 
ketiõliga ja korrapärasest puhastamisest.

 
 

 
 

 
 Mootorsaag tarnitakse tühja õlipaagiga. 

Õlipaak tuleb ilmtingimata täita enne masina 
esmakordset kasutamist. Mootorsaagi ei tohi 
kasutada ilma ketiõlita (ega siis, kui õlinivoo 
on paagis liiga madal), kuna see põhjustaks 
toote ulatuslikku kahjustumist.

 
 

Keti eluiga ja lõikevõime olenevad optimaalsest 
määrimisest. Ketti õlitatakse seetõttu automaatselt 
mootorsae kasutamise ajal õli väljalaskeava kaudu.

Paagi täitmine ketiõliga
1. Pange mootorsaag sobivale pinnale, nii et õlipaagi 
    kork on ülespoole suunatud.
2. Puhastage õlipaagi korgi puutepinnad riidelapiga ja 
    keerake kork lahti.
3. Ärge eemaldage täitmisel sisemist filtrit.
4. Lisage mootorsae õli, kuni paak saab täis.
5. Hoolitsege, et mustus ja purukesed ei pääse õlipaaki, 
    pange kork tagasi paagile ja keerake kinni.
 

 Õlipaagi õhutamise tagamiseks on õlipaagi 
korgi ja jämefiltri vahel väikesed õhustuskanalid. 
Õlilekke vältimiseks hoidke masinat alati rõhtsas 
asendis (nii et õlipaagi kork on suunatud 
ülespoole), kui te seda parajasti ei kasuta. 

 
Kasutage ainult soovitatud ketiõli (ALCO SAE 30 või 
samaväärne viskoossusega 120) mootorsae kahjustamise 
vältimiseks. Ringlussevõetud/vanaõli ei tohi mingil juhul 
kasutada.
Heaks kiitmata õli kasutamine muudab garantii kehtetuks.

Kontrollige õlitaset enne mootorsae käivitamist ja 
korrapäraselt mootorsae kasutamise ajal. 
Täitke paak õliga, kui õlinivoo on madal.

Õliga määrimise testimiseks lülitage kett tööle keskmisel 
käigul.
Kontrollige, et ketiõli pritsib välja joonisel näidatud viisil. 
(Vt joonist 5.) Kui õli ei pritsi välja, siis kontrollige, et 
õlipaagis on õli, ja hoolitsege, et juhtplaadi soon ja
 augud on mustusest puhtad. Puhastage ka õli 
väljalaskeava ümbrus juhtplaadi taga masinal.

 
 
 

8. Kasutamine
 
Vt joonist 6.
Kontrollige enne masina tööle lülitamist, et aku on 
nõuetekohaselt vöökotti paigaldatud ja masinaga 
ühendatud.

Hoolitsege seejärel, et ketipiduriga käekaitse saab 
vabastatud seda tagasi tõmmates, kuna muidu kostab 
mootorsae sisselülitamisel iseloomulik hoiatav heli.

Tehke nii mootorsae käivitamiseks: vajutage esmalt 
toitelülitit (B), nii et olekutähis süttib roheliselt põlema. 
Hoidke seejärel ohulülitit (C) vajutatuna ja aktiveerige 
päästik (D).

Vabastage päästik (D) mootorsae seiskamiseks.

Automaatse väljalülitumise funktsioon
Masinal on automaatse väljalülitumise funktsioon, mis 
lülitab selle välja, kui masin jääb umbes 60 s jõude. 
Roheline toitetähis kustub masina väljalülitumisel. 
Vajutage toitelülitit (B) masina uuesti käivitamiseks.

9. Tagasilöögi eest kaitsevad ohutusseadised
 
Sellel mootorsael on väikese tagasilöögiga kett ja 
vähendatud tagasilöögiga juhtplaat.
Mõlemad osad vähendavad tagasilöögi esinemise 
tõenäosust. Mootorsae kasutamisel võib siiski 
tagasilööki ette tulla.

Järgmised ettevaatusabinõud vähendavad 
tagasilöögiohtu:
• Hoidke töötavat mootorsaagi alati kahe käega. 
  Hoidke pidemetest kindlalt kinni. Pöidlad ja sõrmed 
  tuleb panna mootorsae pidemete ümber.
• Kõik ohutusseadised peavad olema alati mootorsaele 
  paigaldatud. Hoolitsege, et need on laitmatus 
  töökorras.
• Ärge mootorsaega töötades liiga kaugele küünitage 
  ega lõigake õlgadest kõrgemalt.
• Hoolitsege, et teile on alati tagatud kindel jalgealune
  ja tasakaal.
• Seiske mootorsaest pisut vasakul. Nii ei ole keha 
  ketiga ühel joonel.
• Hoolitsege, et juhtplaadi ots ei puutu millegi vastu,
  kui kett liigub.
• Ärge mitte mingil juhul püüdke lõigata korraga läbi
  kahte palki. Lõigake korraga ainult ühte palki.
• Ärge kasutage lõikamiseks juhtplaadi otsa ega 
  püüdke seda puidu sisse suruda.
• Olge tähelepanelik puidu nihkumise ja muude jõudude 
  suhtes, mis võivad takistada keti liikumist ja põhjustada
  selle kinni kiilumist.
• Olge äärmiselt ettevaatlik, kui sisestate sae uuesti 
  eelnevalt tehtud lõikesse.
• Kasutage mootorsae komplekti kuuluvat väikese 
  tagasilöögiga ketti ja juhtplaati.
• Ärge mingil juhul kasutage nüri ega lõtva ketti. 
  Hoidke kett terav ja nõuetekohaselt pingutatud.
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10. Ketipidur  
 
Vt joonist 7.
Mootorsaega töötades tuleb alati tagada sae 
ohutusseadiste laitmatus töökorras olek. 
Enne mootorsae kasutamist on seetõttu tähtis sae 
pidurit puhastada, ketti kontrollida ja viiliga teritada 
ning ketipiduri nõuetekohast talitlust kontrollida.

Ketipidur peab rakenduma kerge ettepoole suunatud 
surve avaldamisel eesmisele käekaitsele. Testige 
ketipidurit käivitatud mootoriga, nii et kett liigub 
täiskiirusel. Mootorsaag peaks seiskuma viivitamata, 
kui lükkate eesmist käekaitset ettepoole.

Ketipidurit tuleb korrapäraselt puhastada ja kui 
ketipidur ei toimi nõuetekohaselt, siis tuleb kulunud 
osad asendada.
 

 Kui ketipidur on rakendunud toitelüliti 
sisselülitamisel, siis kostab iseloomulik 
hoiatav heli. Vabastage sel juhul ketipidur 
eesmist käekaitset tagasi tõmmates.  

 
11. Riietus  
 
Masina kasutamisel tuleb kanda tihedalt ümber keha 
istuvaid tööriideid, tugevaid töökindaid, kuulmiskaitseid, 
silmakaitseid, mittelibiseva tallaga saapaid ja 
kaitsepükse.

11. Nõuanded ja soovitused
 
Vt joonist 8. 
Kasutage mootorsaagi ainult tingimusel, et teile on 
tagatud kindel jalgealune. Hoidke mootorsaagi kehast 
paremal (joonis A).

Kett peab saavutama enne puiduga kokku puutumist 
täiskiiruse. Kasutage piirikut (alumist hammast) sae 
kindlustamiseks puidule enne lõikama asumist. 
Kasutage piirikut (a) lõikamisel kangina (joonis B).

Ärge töötage mootorsaega sirgete käsivartega ega 
püüdke saagida kohas, kuhu on raske ulatuda. 
Mootorsaega ei tohi redelil töötada. Ärge kasutage 
mootorsaagi õlgadest kõrgemal (joonis C).

13. Hooldus
 

 Masin tuleb enne mis tahes hooldustoimingu 
tegemist toitelt lahti ühendada. See tähendab, 
et aku tuleb masina küljest lahti ühendada.

• Ühendage aku lahti, enne kui masinat puhastate ja 
  enne selle hoiulepanekut.
• Parima lõiketulemuse tagamiseks tuleb ketti ja 
  juhtplaati korrapäraselt puhastada ja õlitada. 
  Eemaldage mustus harjaga ja õlitage kergelt.
• Kasutage biolagundatavat õli.
• Puhastage masina korpust ja muid osi õrnatoimelise 
  puhastusvahendi ja niiske riidega. Tugevatoimelisi 
  puhastusvahendeid ja lahusteid ei tohi kasutada.
• Hoolitsege, et vesi ei pääse masinasse.
• Pange kate juhtplaadile, enne kui masina hoiule 
  panete. 
 

Vt joonist 9.
 
Määrimisauk. Eemaldage juhtplaat ja kontrollige, et 
määrimisauk (1) ei ole saepurust ega mustusest 
ummistunud. Määrige õli/määrdega.

Juhtplaat. Puhastage otsmine ketiratas ja ketisoon 
mustusest. Pöörake vajaduse korral juhtplaat ümber 
ühtlase kulumise tagamiseks. Kulunud juhtplaati on 
ohtlik kasutada, mistõttu tuleks see välja vahetada.

Kett. Ketti tuleks korrapäraselt viiliga teritada parima 
lõiketulemuse tagamiseks.
1. Hoolitsege, et juhtplaat on kindlalt kinnitatud.
2. Kasutage 4,0 mm (3/8”) ümarviili (ei kuulu komplekti).
3. Teritage kõiki hambaid 3–4 tõmbega, nii et hambad 
    on ühtlased, nagu joonisel näidatud.
4. Hammaste kõrgus vajab korrapäraselt kontrollimist. 
    Kui hambad on liiga kõrged, siis tuleb need lameda 
    viiliga (ei kuulu komplekti) lühemaks viilida.

Saeketi/juhtplaadi asendamine
Vahetage kett välja, kui lõikehambad on teritamiseks 
liiga kulunud või kui kett puruneb. 
Kasutage ainult asendusketti tüübinumbriga 90PX040X 
(artiklinumber 442127).
Kontrollige juhtplaati enne keti teritamist või asendamist. 
Kulunud või kahjustunud juhtplaat on ohtlik ja tuleb 
välja vahetada. Kulunud või kahjustunud juhtplaat 
kahjustab ketti. Lisaks muudab see lõikamise 
raskemaks.

14. Tehnilised andmed
 

Mudel TCZ 5800 

Aku tüüp  Liitium-ioon 

Aku nimipinge  58 V 

Aku normpinge  50,4 V 

Mootori võimsus  1800 W (harjadeta)

Keti kiirus  15,2 m/s 

Juhtplaadi pikkus 25 cm 

Ketiõli paagi maht 210 ml 

Netokaal (ainult tööriist) 2,8 kg 
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15. Garantiitingimused
 
Garantiiperiood on 2 aastat lõpptarbijale isiklikuks 
kasutamiseks ELi riikides. Kutsealaseks kasutamiseks 
müüdavatele toodetele kehtib ainult 1-aastane garantii.
Garantii kehtib kasutatud materjalide ja/või 
tootmisvigade suhtes.

Piirangud ja nõuded
Normaalne kulumine ja kuluvate osade asendamine 
EI kuulu garantii alla.

Kuluvad osad, mis EI kuulu garantii alla üle 12 kuu:
• Juhtplaat
• Kett
• Aku: Kui akut ei hoita nõuetekohaselt (soojas kohas, 
  nii et seda laetakse iga 3 kuu järel), siis on selle 
  vastupidavus tagatud ainult 6 kuud.

Kui käivitate mootorsae tühja õlipaagiga, siis kahjustuvad 
juhtplaat ja kett pöördumatult, nii et neid ei saa enam 
remontida. Sellised kahjustused ei kuulu seetõttu 
garantii alla.

 
 

 

Garantii EI KEHTI selliste kahjude/rikete suhtes, 
mille põhjustab:
• masina hooldamata jätmine,
• masina konstruktsiooni muutmine,
• tavatutes tingimustes hoidmine/kasutamine,
• valesti kasutamine ja üle koormamine,
• õli, bensiini või muud tüüpi vedeliku valesti 
  kasutamine, mida ei ole selle juhendiga soovitatud,
• originaalvaruosadest erinevate osade kasutamine ja
• muud tingimused, mille eest ei saa Texast 
  vastutavaks pidada.

Volitatud hoolduskeskuses tehakse iga konkreetse 
juhtumi puhul kindlaks, kas see kuulub garantii alla 
või mitte. Masina ostutšekk on garantiiõigust tõendav 
dokument, mis tuleb alati kindlas kohas alles hoida.

PIDAGE MEELES! Varuosade ostmisel ja 
garantiiremondi tellimisel tuleb teenindajale alati 
öelda masina artiklinumber (nt 900700XX), 
tootmisaasta ja seerianumber.

* Tootja jätab endale tingimuste muutmise õiguse. 
  Tootja ei vastuta trükivigade eest.

 
16. Rikkeotsing  
 
Probleem Võimalikud põhjused Võimalikud lahendused 

Mootorsaag ei tööta.  Madal akupinge  Laadige aku.  

Iseloomulik heli mootorsae 
käivitamisel.  Ketipidur on rakendunud. Vabastage ketipidur.  

Hoiatav heli  

Temperatuuritõus
Ülekoormus/kinni kiilunud juhtplaat
Vajutasite korraga päästikut ning 
sisse- ja väljalülitamise nuppu.

 Laske masinal maha jahtuda.
Ühendage aku lahti ja puhastage juhtplaat.
Vabastage päästik ja käivitage siis masin 
uuesti.

 

 

Roheline olekutähis vilgub.  Madal akupinge  Laadige aku.  

Mootorsaag töötab vahelduva 
rütmiga.

 
 

Aku ei ole nõuetekohaselt paigaldatud.
Vöökoti juhe ei ole nõuetekohaselt 
ühendatud.
Lõtv ühendus
Defektne juhistik masinas
Defektne sisse- ja väljalülitamise nupp.

 
 

Paigaldage aku uuesti, nii et see lukustub 
kohale.
Ühendage juhe nõuetekohaselt.
Pöörduge hoolduskeskusesse.
Pöörduge hoolduskeskusesse.
Pöörduge hoolduskeskusesse.

 
 

Keti määrimist ei toimu. 
Õlipaak on tühi.
Õlipaagi korgis olev õhuava on 
ummistunud.
Õlikanal on ummistunud.

 
 

 

Täitke paak õliga.
Puhastage kork.
Puhastage õlikanali väljalaskeava masinal 
(juhtplaadi taga) ja puhastage juhtplaadi 
soon.

 

Tagasilöögipidur/aeglustuspidur
 

 
Pidur ei seiska ketti.  Pöörduge hoolduskeskusesse. 

Kett/juhtplaat kuumeneb üle.  

Õlipaak on tühi.
Õlipaagi korgis olev õhuava on 
ummistunud.
Õlikanal on ummistunud.
Kett on üle pingutatud.

 
 

 
 

Täitke paak õliga.
Puhastage kork.
Puhastage õlikanali väljalaskeava. 
Reguleerige keti pingutamise kruvi.
Teritage või asendage kett.

 

Mootorsaag rebestab ja vibreerib 
ega lõika nõuetekohaselt.

 
 

Kett on liiga lõtv.
Kett on nüri.
Kett on kulunud.
Keti hambad on suunatud vales 
suunas.

 

 

Reguleerige keti pingutamise kruvi.
Teritage või asendage kett.
Asendage kett.
Paigaldage kett õigetpidi.
 

 
 

 
 

 

Leiate aku ja laadija rikkeotsingu juhised nende kasutusjuhenditest.  
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 EÜ vastavusdeklaratsioon  EE
  

 

ELi importija
 

Texas Andreas Petersen A/S 

tõendab käesolevaga, et

akutoitel töötav mootorsaag
 

TCZ 5800 

vastab masinadirektiivi ja selle muudatuste nõuetele

2006/42/EÜ – 2014/30/EL – 2000/14/EÜ  

ja järgmiste standardite nõuetele

EN 60745-1: 2009+A11, EN 60745-2-13: 2009+A1, AfPS GS 2014: 01
EN 55014-1: 2006+A1+A2, EN 55014-2: 2015

 
LwA: 101 dB(A)  LpA: 87 dB(A) 

 

Kämbla-käsivarre vibratsioon: 3,3 m/s2 (tagumine pide) / 4,8 m/s2 (eesmine pide)

 
Seerianumbrid: 1901461001 – 2112469999

 
 
 
Texas Andreas Petersen A/S            Dokumentatsiooni eest vastutav isik 
Knullen 22 • DK-5260 Odense S            Johnny Lolk  
20.08.2019 

 
Johnny Lolk 
Tegevdirektor  
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