
A vvaasstteennoojjaabb--uukkkkA

Sladdlös tigersåg

Observera! Laddare (37541) och batter

Bemærk! Oplader (37541) og batteri (37542) skal 
købes separat.

Observera! Laddare (37541) och batteri (37542) köps i (37542) köps 
separat.
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5 års ombytningsgaranti

Dit Falke-produkt er omfattet af 5 års ombytningsgaranti gældende fra 

købsdatoen, under forudsætning af at produktet ikke er blevet anvendt 

erhvervsmæssigt og i øvrigt er blevet behandlet efter forskrifterne.

Garantien dækker ikke ved fejl på produktet , som er opstået ved eller er 

en følge af forkert anvendelse , manglende vedligeholdelse eller ændring af 

produktet.

Undtaget herfra er produktets batteri(er), som kun er omfattet af den 

lovpligtige reklamationsret.

Hvis der er fejl eller mangler ved produktet vil det blive ombyttet med 

et tilsvarende produkt. Garantien giver ikke mulighed for tilbagebetaling, 

forholdsmæssigt afslag eller reparation. 

Ombytning kan udelukkende ske mod forevisning af den originale 

købskvittering. Sørg derfor for at gemme købskvitteringen på et sikkert sted 

i hele produktets levetid.

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, 

beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de 

vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, 

hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden 

om værktøjets funktioner.

DK
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5 års Utbytesgaranti

Din Falke-produkt omfattas av en bytesgaranti på 5 år från inköpsdatum, 

under förutsättning att produkten inte har använts kommersiellt och i övrigt 

har använts enligt föreskrifterna.

Garantin täcker inte fel på produkten som uppstår vid eller är ett resultat av 

felaktig användning, bristande underhåll eller ändring av produkten, samt fel 

som uppstår i samband med kommersiell användning av produkten.

Undantaget från detta är produktens batteri(er) som endast omfattas av 

lagstadgad reklamationsrätt.

Om brister eller fel föreligger hos Falkeprodukten byter vi den mot en 

motsvarande produkt. Garantin ger inte möjlighet för ekonomisk ersättning, 

rabatt eller reparation. 

Byte kan endast utföras mot att originalkvittot visas upp. Se därför till att 

spara kvittot på en säker plats under hela produktens livslängd.

Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt 

nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna 

bruksanvisning och de medföljande säkerhets-

föreskrifterna innan du börjar använda maskinen. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruks-

anvisningen ifall du behöver läsa informationen om 

de olika funktionerna igen.
SEDK
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Tekniske data

Anbefalet batteri: 18 V 2,0 Ah Li-ion 

Opladningstid: 1 time 

Hastighed: 0-3.000 o/min 

Slaglængde: 18 mm

Med hurtigtskift af savklinge

Inklusive 1 stk. savklinge til træ og 1 stk. savklinge til metal 

Bemærk! Oplader og batteri skal købes separat

Akku-bajonetsavens dele

1. Savklinge

2. Sål

3. Sikkerhedsknap

4. Tænd/sluk-knap

5. Håndtag

6. Softgrip

7. Batteri (medfølger ikke)

8. Sekskantskruer

9. Savklingeholder
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Særlige sikkerhedsforskrifter

Bajonetsavens metaldele kan blive strømførende, hvis du kommer til at 

save ind i en ledning. Hold derfor kun bajonetsaven i de isolerede håndtag.

Læg aldrig bajonetsaven på et bord eller en arbejdsbænk, hvis den ikke er 

standset helt. Savklingen fortsætter med at køre et kort øjeblik, efter at 

bajonetsaven er slukket.

Savklingen må ikke berøre noget, idet du starter bajonetsaven.

Stands aldrig savklingen ved at presse bajonetsaven eller ved at udøve 

tryk på siden af savklingen.

Brug ikke revnede, sløve eller beskadigede savklinger.

Sav ikke i arbejdsemner, der er tykkere end savklingens maksimale 

skæredybde, eller hvor der ikke er tilstrækkeligt frirum til savklingen under 

arbejdsemnet.

Hvis der udvikles meget støv under savningen, eller hvis der saves 

i sundhedsskadelige materialer, skal du bruge åndedrætsværn. Læs 

eventuelle sikkerhedsdatablade fra leverandøren af materialet.

Rør ikke ved savklingen eller eventuelle metalspåner lige efter savning, da 

de kan være meget varme.

Fastgør ALDRIG bajonetsaven med savklingen opad i en skruestik eller 

lignende for at bruge den som bordsav. Dette kan medføre meget 

alvorlige ulykker.

Bajonetsaven er et vibrerende værktøj, og ved længere tids brug kan man 

få en prikkende og sovende fornemmelse i fi ngrene. Hvis dette sker, er 

det vigtigt, at man omgående standser arbejdet og holder en pause, indtil 

symptomerne er væk, og det er sikkert igen at genoptage arbejdet.
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Udskiftning af savklinge

Tag batteriet ud af bajonetsaven.

Drej savklingeholderen (9) mod uret, og træk den gamle savklinge ud.

Hold fortsat savklingeholderen fast, og sæt en ny savklinge i 

savklingeholderen med tænderne nedad.

Slip savklingeholderen, så den drejer tilbage til udgangspositionen. 

Træk i savklingen for at kontrollere, at den er låst fast og sidder korrekt.

Sæt batteriet i bajonetsaven igen.

Indstilling af sål

Du kan indstille bajonetsavens maksimale skæredybde ved at fl ytte 

sålen (2) ind eller ud. Løsn de 2 sekskantskruer (8), og fl yt sålen til den 

ønskede position. Stram sekskantskruerne igen.

Savning

Start bajonetsaven ved at trykke på tænd/sluk-knappen (4) og 

sikkerhedsknappen (3) samtidig.

Savklingen kører frem og tilbage.

Jo længere, du trykker tænd/sluk-knappen ind, jo hurtigere kører 

savklingen.

Bajonetsaven stoppes ved at slippe tænd/sluk-knappen eller 

sikkerhedsknappen.

Generelt om savning

Brug altid en savklinge, der er egnet til opgaven og arbejdsemnet.

Hold bajonetsaven foran dig med begge hænder.

Sørg for, at savklingen ikke berører noget, og at ledningen ikke er i vejen.

Sørg for, at emnet er spændt forsvarligt fast, og at savelinjen er tydeligt 

markeret.
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Start bajonetsaven. Placér sålen på emnet, og lad savklingen ramme 

savelinjen.

Sav, men pres ikke mere, end at savklingen hele tiden kan følge med. 

Undgå sidelæns tryk på savklingen.

Specielt om stiksavning

Placér sålen på emnet, så savklingen ligger vandret over savelinjen uden 

at røre den.

Start bajonetsaven, og vip den forsigtigt op, mens den støtter på sålen, 

indtil savklingen rører emnet ved savelinjen. 

Lad savklingen arbejde sig igennem emnet og fortsæt med at vippe 

bajonetsaven, indtil den står vinkelret på emnet.

Savning i metal

Smør arbejdsemnet og savklingen med skæreolie for at beskytte værktøjet 

og undgå overophedning og misfarvning. Tynde arbejdsemner som 

metalplade og lignende skal stabiliseres med træplader på begge sider for 

at få pæne snit og undgå unødvendig vibration.

Savning i plast

Sav aldrig med maksimal hastighed.

Lav en prøvesavning for at kontrollere, om materialet kan holde til den 

udviklede varme.

Savning i rør

Ved savning i rør skal savklingen gå hele vej gennem røret, da 

bajonetsaven ellers kan blive kastet tilbage, hvis savklingens spids 

rammer rørets indvendige side.

Tæt savning

Det er muligt at save helt tæt mod andre fl ader ved at bruge en fl eksibel 

savklinge. Hvis du arbejder på et svært tilgængeligt sted, kan du eventuelt 

vende savklingen, så tænderne peger opad.
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Rengøring og vedligehold

Børst støv væk fra bajonetsavens ventilationshuller med en blød børste, 

eller blæs den ren med trykluft. Tør bajonetsavens plastdele af med en 

hårdt opvredet klud og et mildt rengøringsmiddel. 

Opbevar bajonetsaven, opladeren og batteriet tørt og støvfrit ved en 

temperatur på mellem 5 og 40 °C.

Miljøoplysninger

HP Schou A/S tilstræber at producere miljøvenlige elektriske og 

elektroniske produkter, ligesom vi ønsker at medvirke til en sikker 

bortskaffelse af affaldsstoffer, som kan være skadelige for miljøet. 

Et sundt miljø er betydningsfuldt for os alle, og vi har derfor sat os som 

mål at overholde kravene i EU’s initiativer på dette område, så vi sikrer 

en forsvarlig indsamling, behandling, genindvinding og bortanskaffelse 

af elektronisk udstyr, der ellers kan være skadeligt for miljøet. Dette 

indebærer også, at vores produkter ikke indeholder nogen af følgende 

kemikalier og stoffer:

- Bly

- Kviksølv

- Cadmium

- Hexavalent krom

- PBB (polybromerede biphenyler) (fl ammehæmmer)

- PBDE (polybromerede diphenylethere) (fl ammehæmmer)

HP Schou A/S er stolte over at støtte EU’s miljøinitiativer for at bidrage til 

et renere miljø og erklærer hermed at vores produkter overholder både 

WEEE-direktivet (2012/19/EF) og RoHS-direktivet (2011/65/EF).

Du kan som forbruger også være med til at værne om miljøet ved at følge 

de gældende miljøregler og afl evere gammelt elektrisk og elektronisk 

udstyr på din kommunale genbrugsstation. Hvis udstyret indeholder 

batterier, skal du huske at fjerne disse, før du bortskaffer udstyret.
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Tekniska data

Rekommenderat batteri: 18 V 2,0 Ah litiumjon

Uppladdningstid: 1 timme

Varvtal: 0-3 000 v/min

Slaglängd: 18 mm

Med snabbyte av sågklinga

Inklusive 1 sågblad för trä och 1 sågblad för metall

Observera! Laddare och batteri köps separat

Den sladdlösa tigersågens delar

1. Sågklinga

2. Platta

3. Säkerhetsknapp

4. Strömbrytare

5. Handtag

6. Softgrip

7. Batteri (medföljer inte)

8. Sexkantskruvar

9. Sågbladshållare
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Särskilda säkerhetsföreskrifter

Tigersågens metalldelar kan bli strömförande om du råkar såga i en 

ledning. Håll därför endast tigersågen i det isolerade handtaget.

Lägg aldrig tigersågen på ett bord eller en arbetsbänk, om den inte 

har stannat helt. Sågbladet fortsätter köra en kort stund efter det att 

tigersågen har stängts av.

Sågbladet får inte vidröra något när du startar tigersågen.

Stoppa aldrig sågbladet genom att pressa ned tigersågen eller genom att 

trycka på sidan av sågbladet.

Använd inte spruckna, slöa eller skadade sågblad.

Såga inte i arbetsmaterial som är tjockare än sågbladets maximala 

sågdjup, eller om det inte fi nns tillräckligt mycket utrymme för sågbladet 

under arbetsmaterialet.

Om det uppstår mycket damm under sågningen, eller om man 

sågar i skadliga material, ska skyddsmask användas. Läs eventuella 

säkerhetsdatablad från leverantören av materialet.

Rör inte vid sågbladet eller eventuella metallspån precis efter sågning, 

eftersom de kan vara mycket varma.

Sätt ALDRIG fast tigersågen med bladet uppåt i en skruvtving eller något 

liknande för att använda den som bordsåg. Det kan medföra allvarliga 

olyckor.

Tigersågen är ett vibrerande verktyg och vid långvarig användning kan man 

få en stickande och domnande känsla i fi ngrarna. Om detta sker är det 

viktigt att avbryta arbetet och ta en paus tills symptomen försvinner och 

det är säkert att återuppta arbetet.
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Byte av sågklinga

Ta ut batteriet ur svärdsågen.

Dra sågbladshållaren (9) motsols och dra ut det gamla bladet.

Håll fortfarande fast sågbladshållaren och sätt i ett nytt sågblad med 

tänderna nedåt.

Släpp sågbladshållaren så att den vrids tillbaka till utgångsläget. 

Dra i sågbladet för att kontrollera att det är låst och sitter korrekt.

Sätt batteriet i svärdsågen igen.

Inställning av plattan

Du kan ställa in tigersågens maximala skärdjup genom att fl ytta plattan in 

eller ut. Lossa de 2 sexkantiga skruvarna (8) och fl ytta plattan till önskad 

position. Spänn sexkantskruvarna igen.

Sågning

Starta tigersågen genom att samtidigt trycka på strömbrytaren (4) och 

säkerhetsknappen (3).

Sågbladet rör sig fram och tillbaka.

Ju mer strömbrytaren trycks in, desto snabbare rör sig sågklingan.

Tigersågen stannas genom att man släpper strömbrytaren eller 

säkerhetsknappen.

Generellt om sågning

Använd alltid ett sågblad som är avsett för uppgiften och arbetsämnet.

Håll tigersågen framför dig med båda händerna.

Se till att sågbladet inte vidrör något och att sladden inte är i vägen.

Se till att ämnet är ordentligt fastspänt och att såglinjen är tydligt 

markerad.
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Starta tigersågen. Placera sulan mot arbetsmaterialet och låt sågklingan 

träffa såglinjen.

Såga, men tryck inte hårdare än att sågbladet hela tiden kan följa med. 

Undvik att trycka sågbladet i sidled.

Specifi kt om sågning med sticksåg

Placera plattan på arbetsmaterialet så att sågbladet ligger vågrätt över 

såglinjen utan att röra den.

Starta tigersågen och vinkla den försiktigt uppåt medan den stöder mot 

plattan, tills sågbladet vidrör arbetsmaterialet vid såglinjen. 

Låt sågbladet arbeta sig igenom ämnet och fortsätt att luta tigersågen tills 

den står vinkelrätt mot ämnet.

Sågning i metall

Vi rekommenderar att du smörjer arbetsämnet och sågbladet med skärolja 

för att skydda verktyget och undvika överhettning. Tunna arbetsmaterial 

som metallplattor och liknande måste stabiliseras med träplattor på båda 

sidorna för att få fi na snittytor och för att undvika onödig vibration.

Sågning i plast

Såga aldrig med maximal hastighet.

Gör en provsågning för att kontrollera om materialet håller för den värme 

som utvecklas.

Sågning i rör

Vid sågning i rör ska sågbladet gå hela vägen genom röret eftersom 

tigersågen annars kan kastas bakåt om bladets spets träffar rörets insida.

Tät sågning (fi g.

Man kan såga tätt inpå andra ytor genom att använda ett böjbart blad. Om 

du arbetar på en svårtillgänglig plats kan du eventuellt vända bladet så 

tänderna pekar uppåt.
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Rengöring och underhåll

Borsta bort damm från tigersågens ventilationshål med en mjuk borste, 

eller blås den ren med tryckluft. Torka av tigersågens plastdelar med en 

hårt urvriden trasa och ett milt rengöringsmedel. 

Förvara tigersågen, laddaren och batteriet torrt och dammfritt vid 

temperaturer mellan 5 och 40 °C.

Miljöinformation

HP Schou A/S strävar efter att tillverka miljövänliga elektriska och 

elektroniska produkter och vi vill även medverka till att säkerställa ett 

säkert avyttrande av avfallsprodukter som kan vara skadliga för miljön. 

Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vårt företag har som 

målsättning att uppfylla EU-kraven på detta område så att vi säkerställer 

insamling, hantering, återvinning och bortskaffande av elektrisk utrustning 

som annars kan vara skadlig för miljön. Det innebär också att våra 

produkter aldrig innehåller några av följande kemikalier eller ämnen:

- Bly

- Kvicksilver

- Kadmium

- Sexvärdigt krom

- PBB (polybromerade bifenyler) (fl amskyddsmedel)

- PBDE (polybromerade difenyletrar) (fl amskyddsmedel)

HP Schou A/S är stolta över att kunna stödja EU:s miljöinitiativ för en 

renare miljö och förklarar härmed att våra produkter uppfyller såväl WEEE-

direktivet (2012/19/EG) som RoHS-direktivet (2011/65/EG).

Även du som konsument kan vara med och skydda vår miljö genom att 

följa gällande miljöbestämmelser och lämna in förbrukade elektriska och 

elektroniska produkter på den kommunala återvinningsstationen. Kom ihåg 

att ta ur eventuella batterier innan du gör dig av med produkten.



CE-ERKLÆRING

CE-mærke er anbragt: 16 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE-märke monterat: 16 EU-DEKLARATION

Fremstillet i P.R.C. - Tillverkad i P.R.C.

6001

EU-Importør - EU-Importör

HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark

37538 (LT60428)

18 V

Erklærer herved på eget ansvar, at: Akku-bajonetsav

Intygar härmed på eget ansvar, att: Sladdlös tigersåg

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende DIREKTIVER:
2006/42/EF:  Maskindirektivet.
2014/30/EU: EMC-direktivet

Är tillverkad enligt följande DIREKTIV:
2006/95/EG:   Maskindirektivet. 
2014/30/EU:  EMC-direktivet

STANDARDER - NORMER

EN55014-1:2006+A1+A2 - EN55014-2:1997+A1+A2

EN60745-1:2009+A11 - EN60745-2-11:2010

HP SCHOU A/S  -  KOLDING -   31 / 08 / 2016
Product Safety Manager

Kirsten Vibeke Jensen



DK:

KRAFT
Falke værktøjerne er stærke og 
kraftfulde. Falkens stærke næb 
symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION
Præcision er en iboende kvalitet, ikke 
bare i designet og fremstillingen af 
værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED
Forbrugeren vil altid erfare, at vare-
mærket med sin høje kvalitet er 
ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION
Falke lancerer nyheder i design 
såvel som funktion, og søger 
konstant at yde det ypperste.

SE:

KRAFT
Falke verktygen är alltid starka 
och kraftfulla. 

PRECISION
Precision är en del av kvalitén, inte 
bara i designen och tillverkningen 
av verktyget, men också när man 
använder det.

PÅLITLIGHET
Användaren kommer alltid att 
uppmärksamma att varumärket 
med sin höga kvalité är pålitligt.

INNOVATION
Falke lanserar nyheter i design 
såväl som funktion och innehåller 
alltid den senaste tekniken.


