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DK: Læs brugsanvisningen før brug!

SE: Läs bruksanvisningen före 
användning!

DK: Brug høreværn!

SE: Använd hörselskydd!

DK: Brug øjenværn!

SE: Använd ögonskydd!

DK: Brug støvmaske!

SE: Använd munskydd!

DK: Brug arbejdshandsker!

SE: Använd arbetshandskar!
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DKBAJONETSAV 18 V LI-ION
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye 
bajonetsav, beder vi dig gennemlæse denne 
brugsanvisning, før du tager bajonetsaven i 
brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
bajonetsavens funktioner. 

Tekniske data

Spænding: 18 V

Hastighed: 0-2.800 slag/min

Klingevandring: 25,4 mm

Savekapacitet i træ/metal: 100 mm/8 mm

Inkl. 230 mm savklinge til træ

Bemærk: batteri (art. nr. 11256/11257) og 
oplader (art. nr. 11258) skal købes separat

Støj:

L
pA

: 77,1 dB(A), K
pA

: 3 dB(A)

L
WA

L
WA

L : 88,1 dB(A), K
WA

: 3 dB(A)

Vibration:  6,143 m/s2, K: 1,5 m/s2

Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man 
dagligt må udsættes for vibrationer, hvis 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 ikke skal 
overskrides:

Vibration Maks. eksponering

2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5 m/s2 2 timer

7 m/s2 1 time

10 m/s2 30 minutter

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, når 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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Bajonetsavens dele

1.  Savklinge

2.  Indstillelig sål

3.  Savklingeholder

4.  Støttegreb

5.  Tænd/sluk-knap

6.  Låseknap

7.  Håndtag

8.  Batteri (medfølger ikke)

9.  Låseskruer til udtræk af sål 

Klargøring

Udskiftning af savklinge

Tag batteriet ud af bajonetsaven.

Drej savklingeholderen (3) mod uret, og 
hold den fast i denne position. Tag forsigtigt 
ve savklingen (1), og træk den lige ud af 
savklingeholderen. Sæt en ny savklinge i 
savklingeholderen med tænderne nedad.

Slip savklingeholderen, så den går tilbage til 
udgangspositionen.

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

Sæt batteriet i bajonetsaven igen. 

Følg samme fremgangsmåde for at fj erne 
den gamle savklinge. 

1 42 3 5 6

7

8

1 2 3 4 6

7

8
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Hvis savklingen er knækket og derfor svær at 
få fat i, skal du gøre som følger:

• Start og stop bajonetsaven, så 
savklingeholderen er længst muligt 
fremme.

• Tag batteriet ud af bajonetsaven.

• Drej savkingeholderen (3) mod uret, og 
hold den fast i denne position.

• Grib fat i den knækkede savklinge ved 
hjælp af en spidstang eller en fi ntandet 
savklinge, og træk den knækkede 
savklinge ud.

Indstilling af sålen

Ved at indstille sålens udtræk kan du styre 
den maksimale skæredybde.

Løsn de to skruer (9), og træk sålen (2) 
udad, eller skub den indad til den ønskede 
indstilling.

Stram de to skruer igen, så sålen låses fast.

Savning

Sæt batteriet (8) på bajonetsaven, så det går i 
indgreb med et hørbart klik. 

Hold om bajonetsavens støttegreb (4) med 
den ene hånd og håndtaget (7) med den 
anden hånd.

Tryk på tænd/sluk-knappen (5). Savklingen 
kører frem og tilbage. 

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

Hold tænd/sluk-knappen inde, og tryk på 
låseknappen (6) for at få bajonetsaven til 
at køre konstant. Tryk tænd/sluk-knappen 
helt ind, og slip den igen for at frigøre 
låseknappen.

Bajonetsaven stoppes ved at slippe tænd/
sluk-knappen.
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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.

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

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

Stiksavning må kun foretages med en kort 
savklinge og kun i blødt træ og blød plast.

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.

Rengøring og vedligehold

Rengør bajonetsaven med en hårdt opvredet 
klud efter brug, og hold altid bajonetsavens 
overfl ade og ventilationsåbninger fri for 
snavs.

Brug ikke ætsende eller slibende 
rengøringsmidler, da disse kan angribe 
plastdelene på bajonetsaven.
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Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 

Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med en ”overkrydset 
skraldespand”, er elektrisk og elektronisk 
udstyr. Den overkrydsede skraldespand 
symboliserer, at aff ald af elektrisk og 
elektronisk udstyr ikke må bortskaff es 
sammen med usorteret husholdningsaff ald, 
men skal indsamles særskilt. 

Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.
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Bemyndiget repræsentant:

Firmanavn Schou Company A/S  

Adresse Nordager 31

Postnummer 6000

By Kolding

Land Danmark

erklærer herved, at produktet

Produktidentifi kation: Bajonetsav, 18 V Li-ion, solo
Mitsutomo, Art.-nr. 11331/33404

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)

Reference-nr. Titel

2006/42/EF Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2011/65/EU (EU) 2015/863 ROHS-direktivet

Referencer af standarder og/eller tekniske specifi kationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller 
dele heraf:

Harmoniseret standard nr. Navn på standard

EN 60841-1:2015+AC:2015

EN 62841-2-11:2016

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Andre standarder og/eller tekniske specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

(1) Hvor det er muligt, skal der refereres til de gældende dele eller bestemmelser i standarden eller den tekniske specifi kation.

Kolding  01/08/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
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TIGERSÅG 18 V LITIUMJON
Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya tigersåg rekommenderar vi att du 
läser denna bruksanvisning innan du börjar 
använda den. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar 
bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna 
igen. 

Teknisk information

Spänning: 18 V

Hastighet: 0-2 800 slag/min

Slaglängd: 25,4 mm

Sågkapacitet i trä/metall: 100 mm/8 mm

Inkl. 230 mm sågklinga för trä

Observera: batteri (art. nr. 11256/11257) och 
laddare (art. nr. 11258) säljs separat

Buller:

L
pA

: 77,1 dB(A), K
pA

: 3 dB(A)

L
WA

L
WA

L : 88,1 dB(A), K
WA

: 3 dB(A)

Vibration:  6,143 m/s2, K: 1,5 m/s2

Tabellen nedan visar hur lång tid man 
dagligen får utsättas för vibrationer om 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 inte ska 
överskridas:

Vibration Max. exponering

2,5 m/s2 8 timmar

3,5 m/s2 4 timmar

5 m/s2 2 timmar

7 m/s2 1 timme

10 m/s2 30 minuter

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 sågblad som har repor, är slöa 
eller på annat sätt skadade.

Såga inte i arbetsstycken som är tjockare än 
sågbladets maximala sågdjup, eller där det 
inte fi nns tillräckligt med fritt utrymme för 
sågbladet under arbetsstycket.

Om det uppstår mycket damm under 
sågningen, eller om man sågar i skadliga 
material, ska skyddsmask användas. 
Läs eventuella säkerhetsdatablad från 
leverantören av materialet.

Berör inte sågbladet eller eventuella 
metallspån direkt efter sågning då de kan 
vara mycket varma.

Sätt ALDRIG fast tigersågen med bladet 
uppåt i en skruvtving eller något liknande 
för att använda den som bordssåg. 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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Tigersågens delar

1.  Sågklinga

2.  Justerbar bottenplatta

3.  Sågbladshållare

4.  Stödhandtag

5.  Strömbrytare

6.  Låsknapp

7.  Handtag

8.  Batteri (medföljer inte)

9.  Låsskruvar för utdragning av bottenplatta 

Förberedelser

Byte av sågblad

Ta ut batteriet ur tigersågen.

Vrid sågbladsfästet (3) motsols och håll fast 
det i denna position. Tag tag i sågbladet (1) 
försiktigt och dra ut set ur sågbladsfästet. 
Sätt i en ny sågklinga i hållaren med 
tänderna neråt.

Släpp sågbladshållaren så att den går tillbaka 
till utgångsläget.

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

Sätt batteriet i tigersågen igen. 

Följ samma procedur för att ta bort den 
gamla sågklingan. 

1 42 3 5 6

7

8

1 2 3 4 6

7

8

99
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Om sågklingan är knäckt och svår att få tag 
på, utför följande:

• Starta och stoppa tigersågen på ett 
sådant sätt att sågklingan är så långt fram 
som möjligt.

• Ta ut batteriet ur tigersågen.

• Vrid sågbladsfästet (3) motsols och håll 
fast det i denna position.

• Ta tag i det knäckta sågbladet med 
hjälp av en spetstång eller ett fi ntandat 
sågblad och dra ut det knäckta 
sågbladet.

Inställning av sulan

Du kan ställa in maximalt skärdjup genom att 
fl ytta sulan in eller ut.

Lossa de två skruvarna (9) och dra 
bottenplattan (2) utåt, eller skjut in den till 
önskad inställning.

Dra åt de två skruvarna igen så att 
bottenplattan låser fast.

Sågning

Sätt batteriet (8) på tigersågen så att det går i 
lås med ett tydligt klick. 

Håll i tigersågens stödhandtag (4) med ena 
handen och handtaget (7) med den andra 
handen.

Tryck på strömbrytaren (5). Sågbladet rör sig 
fram och tillbaka. 

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

Håll strömbrytaren intryckt och tryck på 
låsknappen (6) för att få tigersågen att köra 
konstant. Tryck in strömbrytaren helt och 
släpp den igen för att frigöra låsknappen.

Tigersågen stannar när du släpper 
strömbrytaren.
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Generellt om sågning

Använd alltid ett sågblad som är lämpligt för 
uppgiften och arbetsstycket. 

Håll tigersågen framför dig med båda 
händerna.

Sågbladet får inte vidröra något.

Se till att arbetsstycket är ordentligt fastspänt 
och att såglinjen är tydligt markerad.

Starta tigersågen. Placera sulan på 
arbetsstycket och låt sågbladet träff a 
såglinjen.

Börja såga, men tryck inte mer än att 
sågbladet hela tiden kan följa med. 

Undgå tryck från sidan på sågbladet.

Särskilt om sticksågning

Tigersågning får endast utföras med en kort 
sågklinga och endast i mjukt trä och plast.

Placera sulan på arbetsstycket så att 
sågklingan ligger vågrätt över såglinjen utan 
att röra den.

Starta tigersågen och vinkla den försiktigt 
uppåt medan den stöder mot plattan, tills 
sågbladet vidrör arbetsstycket 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 
arbetsstycket och sågbladet med skärolja 
för att skydda verktyget och undvika 
överhettning. Tunna arbetsstycken 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.

Utför en provsågning för att kontrollera om 
materialet tål värmeutvecklingen.

Sågning i rör

Vid sågning i rör ska sågbladet gå hela vägen 
genom röret eftersom tigersågen annars kan 
kastas bakåt om bladets spets träff ar rörets 
insida.

Tät sågning 

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.

Rengöring och underhåll

Rengör tigersågen med en väl urvriden trasa 
efter användning och håll alltid dess yta och 
ventilationsöppningar fria från smuts.

Använd inte frätande eller slipande 
rengöringsmedel, eftersom de kan skada 
tigersågens plastdelar.
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Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret fi nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med en “överkryssad 
sophink” är elektriska och elektroniska 
produkter. Den överkryssade sophinken 
symboliserar att avfall av elektriska och 
elektroniska produkter inte får bortskaff as 
tillsammans med osorterat hushållsavfall, 
utan de ska samlas in separat.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna 
bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin 
helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska 
eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering 
eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett 
informationslagrings- och informationshämtningssystem, 
utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.
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Tillverkarens representant:

Firmanamn Schou Company A/S  

Adress Nordager 31

Postnummer 6000

Ort Kolding

Land Danmark

förklarar härmed att produkten

Produktbeteckning: Tigersåg, 18 V litiumjon, solo
Mitsutomo, art.-nr. 11331/33404

uppfyller kraven i följande EU-direktiv (inklusive alla gällande ändringar)

Referensnr. Titel

2006/42/EG: Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2011/65/EU (EU) 2015/863 ROHS-direktivet

Referenser av standarder och/eller tekniska specifi kationer som gäller för detta intyg om överensstämmelser eller 
delar av det:

Harmoniserad standard nr. Namn på standard

EN 60841-1:2015+AC:2015

EN 62841-2-11:2016

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Andra standarder och/eller tekniska specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

(1) Där det är möjligt ska referenser fi nnas till gällande delar eller bestämmelser i standarden eller teknisk specifi kation.

Kolding  01/08/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

INTYG OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE


