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Reģistrējieties vietnē www.Toro.com. 
Oriģinālās instrukcijas (LV) *3438-319* A 

http://www.toro.com/


Lai saņemtu palīdzību, 
skatiet 
www.Toro.com/support, 
kur atrodami videoklipi ar 
instrukcijām, vai 
sazinieties ar pilnvaroto 
servisa pārstāvi, pirms 
atdodat šo izstrādājumu 
atpakaļ. 

Svarīgi: Izmantojot mobilo ierīci, varat skenēt QR 
kodu (ja tas ir uzstādīts) uz sērijas numura 
plāksnītes, lai piekļūtu garantijas, rezerves daļu 
un citai produkta informācijai. 

 
 
 

Ievads 
Šis ķēdes zāģis ir paredzēts koku zaru, baļķu un koka 
siju griešanai, kuru diametrs nav garāks par vadības 
stieņa griešanas garumu. To drīkst lietot tikai 
pieaugušie . Tas ir paredzēts litija jonu akumulatora 
modeļa 81825, 81850, 81860 vai 81875 
izmantošanai. Šie akumulatoru bloki ir paredzēti 
uzlādei tikai ar akumulatoru lādētāju, modelis 81802. 
Šo izstrādājumu izmantošana citiem mērķiem, kas 
nav tiem paredzētie, var būt bīstama jums un 
apkārtējiem cilvēkiem. 

51845T modelim nav iekļauts akumulators vai 
lādētājs. 

Rūpīgi izlasiet šo informāciju, lai uzzinātu, kā pareizi 
lietot un apkalpot izstrādājumu un izvairītos no 
traumām un bojājumiem. Jūs esat atbildīgs par 
pareizu un drošu produkta lietošanu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. attēls 

1. Modeļa un sērijas numura atrašanās vieta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Šajā rokasgrāmatā ir identificēti iespējamie 
apdraudējumi un ir 
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Apmeklējiet vietni www.Toro.com, lai iegūtu vairāk 
informācijas, tostarp drošības padomus, mācību 
materiālus, informāciju par piederumiem, palīdzību, 
lai atrastu izplatītāju, vai lai reģistrētu savu 
izstrādājumu. 

Ja nepieciešama apkope, oriģinālās Toro daļas vai 
papildu informācija, sazinieties ar pilnvaroto servisa 
centru vai Toro klientu apkalpošanas dienestu un 
sagatavojiet sava izstrādājuma modeļa un sērijas 
numuru. 1. attēlā norādīta modeļa un sērijas numuru 
atrašanās vieta uz izstrādājuma. Ierakstiet šos 
numurus paredzētajā vietā. 

drošības ziņojumus, kas apzīmēti ar drošības 
brīdinājuma simbolu (2. attēls), kurš norāda uz 
apdraudējumu, kas var izraisīt nopietnus 
ievainojumus vai nāvi, ja netiek ievēroti ieteiktie 
piesardzības pasākumi. 

 

sa-black 

2. attēls 

Drošības 
brīdinājuma 

simbols 

 
 

 

Šajā rokasgrāmatā informācijas izcelšanai tiek izmantoti 
2 vārdi. Svarīgi pievērš uzmanību īpašai mehāniskai 
informācijai, bet Piezīme uzsver vispārīgu informāciju, 
kurai jāpievērš īpaša uzmanība. 
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Drošība 
 

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visas 
instrukcijas. 

Brīdinājumu un norādījumu neievērošana var 
izraisīt elektriskās strāvas triecienu, 
ugunsgrēku un/vai nopietnus ievainojumus. 

Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus 
turpmākai atsaucei. 

Termins "elektroinstruments" visos 
brīdinājumos attiecas uz elektriskajiem 
instrumentiem, kas darbojas ar elektrotīklu (ar 
vadu), vai elektriskajiem instrumentiem, kas 
darbojas ar akumulatoru (ar vadu). 

SVARĪGI DROŠĪBAS 
NORĀDĪJUMI 
I. Darba zonas drošība 

1. Uzturiet darba zonu tīru un labi 
apgaismotu. Pārblīvētas vai tumšas vietas 
veicina nelaimes gadījumus. 

2. Nedarbiniet elektroinstrumentus 
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, 
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu 
klātbūtnē. Elektriskie darbarīki rada 
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai 
dūmus. 

3. Strādājot ar elektroinstrumentu, turiet tālāk 
bērnus un apkārtējos cilvēkus. Traucējot 
uzmanību, varat zaudēt kontroli. 

II. Personiskā drošība 

1. Strādājot ar elektriskajiem instrumentiem, 
esiet uzmanīgi, uzmanieties, ko darāt, un 
rīkojieties ar veselo saprātu. Nelietojiet 
elektroinstrumentu, ja esat noguris vai esat 
narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu 
iespaidā. Neuzmanības mirklis, strādājot ar 
elektriskajiem instrumentiem, var izraisīt 
nopietnus miesas bojājumus. 

2. Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. 
Vienmēr lietojiet acu aizsardzības līdzekļus. 
Aizsardzības līdzekļi, piemēram, putekļu maska, 
neslīdoši aizsargapavi, cieta cepure vai dzirdes 
aizsardzība, ko izmanto piemērotos apstākļos, 
samazina personisko traumu skaitu. 

3. Novērsiet netīšas iedarbināšanas 
iespēju. Pārliecinieties, ka slēdzis ir 
izslēgtā stāvoklī, pirms 
pieslēgšana pie barošanas avota un/vai 
akumulatora, instrumenta pacelšana vai 
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pārnēsāšana. Ja elektroinstrumenti tiek 
pārnēsāti ar pirkstu uz slēdža vai ja 
elektroinstrumenti ar ieslēgtu slēdzi tiek pieslēgti 
strāvai, tas veicina nelaimes gadījumus. 

4. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas 
noņemiet regulēšanas atslēgu vai 
uzgriežņu atslēgu. Ja uzgriežamo atslēgu 
vai atslēgu atstāj pie elektriskā instrumenta 
rotējošās daļas, var gūt miesas bojājumus. 
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5. Nepārspīlējiet. Vienmēr pareizi turieties uz 
kājām un saglabājiet līdzsvaru. Tas ļauj labāk 
kontrolēt elektroinstrumentu neparedzētās 
situācijās. 

6. Atbilstoši ģērbieties. Nelietojiet brīvu 
apģērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus, 
apģērbu un cimdus no kustīgām detaļām. 
Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var 
iesprūst kustīgās daļās. 

7. Ja ir paredzētas ierīces putekļu nosūces 
un savākšanas iekārtu pieslēgšanai, 
pārliecinieties, ka tās ir pieslēgtas un tiek 
pareizi izmantotas. Putekļu savākšanas 
ierīču izmantošana var samazināt ar 
putekļiem saistīto apdraudējumu. 

III. Elektroinstrumentu lietošana un kopšana 

1. Nepievērsiet spēkus elektriskajam 
instrumentam. Izmantojiet pareizo 
elektroinstrumentu, kas piemērots jūsu 
darbam. Pareizs elektroinstruments paveiks 
darbu labāk un drošāk ar tādu ātrumu, kādam 
tas ir paredzēts. 

2. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja slēdzis 
to neieslēdz un neizslēdz. Jebkurš 
elektroinstruments, kuru nevar vadīt ar 
slēdzi, ir bīstams un ir jālabo. 

3. Pirms regulēšanas, piederumu maiņas vai 
elektroinstrumentu glabāšanas atvienojiet 
kontaktdakšu no strāvas avota un/vai 
akumulatoru no elektroinstrumenta. Šādi 
preventīvi drošības pasākumi samazina risku 
nejauši iedarbināt elektroinstrumentu. 

4. Nestrādājošus elektroinstrumentus 
uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā un 
nepieļaujiet, ka personas, kas nav 
iepazinušās ar elektroinstrumentu vai šīm 
instrukcijām. 
darbināt elektroinstrumentu. 
Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu 
lietotāju rokās. 

5. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. 
Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav 
nepareizi noregulētas vai sasaistītas, vai 
nav salūzušas, vai nav bojātas detaļas un 
vai nav citu bojājumu, kas var ietekmēt 
elektroinstrumenta darbību. Ja tie ir bojāti, 
pirms lietošanas elektroinstrumentu 
salabojiet. Daudzus nelaimes gadījumus 
izraisa slikti uzturēti elektroinstrumenti. 

6. Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. 
Pareizi uzturēti griezējinstrumenti ar asām 
griezējgaldiem retāk sasprūst un ir vieglāk 
kontrolējami. 

7. Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, 
uzgaļus u.c. saskaņā ar šiem norādījumiem, 
ņemot vērā darba apstākļus un veicamos 

darbus. Ja elektroinstrumentu izmantosiet 
darbībām, kas atšķiras no paredzētajām, var 
rasties bīstama situācija. 

IV. Akumulatora rīku lietošana un kopšana 

1. Uzlādējiet tikai ar ražotāja norādīto lādētāju. 
Lādētājs, kas ir piemērots viena tipa 
akumulatoriem, var radīt ugunsgrēka risku, ja to 
izmanto ar cita tipa akumulatoriem. 
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2. Izmantojiet elektroinstrumentus tikai ar 
īpaši šim nolūkam paredzētiem 
akumulatoru komplektiem. Jebkuru citu 
akumulatoru komplektu izmantošana var radīt 
traumu un ugunsgrēka risku. 

3. Ja akumulatoru neizmantojat, turiet to 
tālāk no citiem metāla priekšmetiem, 
piemēram, papīra saspraudēm, monētām, 
atslēgām, naglas, skrūvēm vai citiem 
maziem metāla priekšmetiem, kas var 
izveidot savienojumu no viena termināļa 
uz otru. Akumulatora spaiļu savienošana 
kopā var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku. 

4. Ļaunprātīgos apstākļos no akumulatora 
var izplūst šķidrums; izvairieties no 
kontakta. Ja notiek nejauša saskare, 
noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk 
acīs, papildus meklējiet medicīnisko 
palīdzību. No akumulatora izplūdušais 
šķidrums var izraisīt kairinājumu vai 
apdegumus. 

5. Neizmantojiet bojātu vai pārveidotu 
akumulatoru vai instrumentu. Bojātas vai 
pārveidotas baterijas var uzvesties 
neparedzami, izraisot ugunsgrēku, 
sprādzienu vai traumu risku. 

6. Nepakļaujiet akumulatoru komplektu vai 
instrumentu uguns vai pārmērīgas 
temperatūras iedarbībai. Uguns vai 
temperatūras virs 130 °C (265 °F) iedarbība 
var izraisīt sprādzienu. 

7. Nepakļaujiet akumulatoru vai instrumentu 
lietus vai mitru apstākļu iedarbībai. Ūdens 
iekļūšana elektriskajā instrumentā palielina 
elektriskās strāvas trieciena risku. 

8. Ievērojiet visus uzlādes norādījumus un 
neuzlādējiet akumulatoru vai 
instrumentu ārpus temperatūras 
diapazona, kas norādīts instrukcijās. 
Nepareiza uzlāde vai uzlāde temperatūrā, 
kas ir ārpus norādītā diapazona, var 
bojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka 
risku. 

V. Pakalpojums 

1. Elektroinstrumenta apkopi uzticiet 
kvalificētam remontstrādniekam, 
izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. 
Tas nodrošina, ka tiek saglabāta 
elektroinstrumenta drošība. 

2. Nekad neveiciet bojātu akumulatoru 
bloku apkopi. Akumulatoru bloku apkopi 
drīkst veikt tikai ražotājs vai autorizēti 
servisa pakalpojumu sniedzēji. 
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VI. Ķēdes zāģa drošība 

1. Strādājot ar ķēdes zāģi, visas ķermeņa 
daļas turiet tālu no ķēdes. Pirms ķēdes 
zāģa iedarbināšanas pārliecinieties, ka 
ķēdes zāģa ķēde ar neko nesaskaras. 
Neuzmanības mirklis, strādājot ar ķēdes zāģi, 
var izraisīt apģērba vai ķermeņa iesprūšanu 
zāģa ķēdē. 

2. Vienmēr turiet ķēdes zāģi ar labo roku uz 
aizmugurējā roktura un ar kreiso roku uz 
priekšējā roktura. Ķēdes zāģa turēšana ar 
apgrieztu roku konfigurāciju palielina traumu 
gūšanas risku, un to nekādā gadījumā nedrīkst 
darīt. 

3. Elektroinstrumentu turiet tikai ar izolētām 
satveršanas virsmām, jo zāģa ķēde var 
saskarties ar slēpto vadu. Zāģa ķēdes, 
saskaroties ar ″dzīvu″ vadu, var padarīt 
elektroinstrumenta atklātās metāla daļas 
″dzīvas″, un operators var saņemt elektrošoku. 

4. Lietojiet aizsargbrilles un dzirdes 
aizsardzību. Ieteicams lietot papildu 
aizsarglīdzekļus galvai, rokām, kājām un 
pēdām. Atbilstošs aizsargapģērbs samazinās 
personisko traumu gūšanu, ko izraisa lidojošas 
atlūzas vai nejauša saskare ar zāģa ķēdi. 

5. Nestrādājiet ar ķēdes zāģi kokā. Strādājot ar 
ķēdes zāģi kokā, var gūt miesas bojājumus. 

6. Vienmēr pareizi nostājieties uz kājām un 
darbiniet ķēdes zāģi tikai tad, kad stāvat uz 
fiksētas, 
droša un līdzena virsma. Slidenas vai 
nestabilas virsmas, piemēram, kāpnes, var 
izraisīt līdzsvara zudumu vai ķēdes zāģa 
kontroles zudumu. 

7. Griežot zaru, kas ir sasprindzināts, 
jāuzmanās, lai tas neatgrieztos. Kad koksnes 
šķiedru spriegojums ir atbrīvojies, atsperotais 
zars var atsisties pret operatoru un/vai izsist 
ķēdes zāģi no kontroles. 

8. Lietojiet īpašu piesardzību, izcērtot krūmus 
un stādus. Tievs materiāls var aizķert zāģa 
ķēdi un tikt uzvilkts uz jums vai izjaukts no 
līdzsvara. 

9. Nesiet ķēdes zāģi par priekšējo rokturi, 
ķēdes zāģim esot izslēgtam un atstatu no 
ķermeņa. Transportējot vai uzglabājot ķēdes 
zāģi, vienmēr uzlieciet vadības stieņa vāku 
un izņemiet akumulatoru. Pareiza apiešanās 
ar ķēdes zāģi samazinās nejaušas saskares 
iespējamību ar kustīgo zāģa ķēdi. 

10. Ievērojiet norādījumus par eļļošanu, ķēdes 
nospriegošanu un piederumu nomaiņu. 
Nepareizi nospriegota vai ieeļļota ķēde var vai 
nu pārtrūkt, vai arī palielināt atgrūšanas iespēju. 

11. Uzglabājiet rokturus sausus, tīrus, bez 
eļļas un taukiem. Taukaini un eļļaini rokturi ir 
slideni, tāpēc var zaudēt kontroli. 

12. Tikai sazāģēta koksne. Neizmantojiet ķēdes 
zāģi neparedzētiem mērķiem. Piemēram: 
nelietojiet ķēdes zāģi plastmasas, mūra vai 
citu būvmateriālu, kas nav no koka, 
griešanai. Ķēdes zāģa izmantošana darbībām, 
kas nav paredzētas, var radīt bīstamu situāciju. 

13. Izvairieties no pretimnākšanas. Atsitiens var 
rasties, kad vadotnes priekšgals vai gals 
pieskaras kādam priekšmetam vai kad koksne 
pietuvojas un sagriežot saspiež zāģa ķēdi. 

Dažos gadījumos kontakts ar uzgaļa galu var 
izraisīt pēkšņu pretēju reakciju, kas vadotni 
atsviež uz augšu un atpakaļ pret jums. 

Piespiežot zāģa ķēdi gar vadotnes augšējo daļu, 
vadotnes stienis var strauji atgriezties atpakaļ 
pret jums. 

Jebkura no šīm reakcijām var izraisīt zāģa 
kontroles zaudēšanu, kas var izraisīt nopietnus 
miesas bojājumus. Nepaļaujieties tikai uz zāģī 
iebūvētajām drošības ierīcēm. Jums kā ķēdes 
zāģa lietotājam ir jāveic vairāki pasākumi, lai 
griešanas darbos nenotiktu nelaimes gadījumi 
vai traumas. 

Atsitiens ir instrumenta nepareizas lietošanas 
un/vai nepareizu darba procedūru vai apstākļu 
rezultāts, un no tā var izvairīties, veicot pareizus 
piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk: 

• Ar abām rokām stingri satveriet ķēdes 
zāģa rokturus, ar īkšķiem un pirkstiem 
aptverot ķēdes zāģa rokturus, un 
novietojiet savu ķermeni un roku tā, lai 
varētu pretoties atsitiena spēkam. 
Atsitiena spēki var 
operators var kontrolēt, ja tiek veikti 
atbilstoši piesardzības pasākumi. 
Nepalaidiet ķēdes zāģi vaļā. 

• Nepārspīlējiet un negrieziet virs plecu 
augstuma. Tas palīdz novērst netīšu galu 
saskari un ļauj labāk kontrolēt ķēdes zāģi 
neparedzētās situācijās. 

• Izmantojiet tikai ražotāja norādītos 
rezerves stieņus un ķēdes. Nepareizi 
nomainītas stieņi un ķēdes var izraisīt 
ķēdes pārrāvumu un/vai atsitienu. 

• Ievērojiet ražotāja norādījumus par zāģa 
ķēdes asināšanu un apkopi. Samazinot 
dziļuma mērierīces augstumu, var 
palielināties atsitiens.. 

SAGLABĀJIET ŠOS 
NORĀDĪJUMUS. 
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Individuālie aizsardzības 
līdzekļi 

 

 
 

 
1. Valkājiet cieto 

cepuri 

3. attēls 

4. Valkājiet 
cimdus 

g316566 

situācijās, kad atlūzas var 
saskarties ar galvu. 

2. Lietojiet dzirdes  aizsardzības līdzekļus5 .Valkājiet aizsargbikses vai 
sadaļas 

3. Lietojiet 
aizsargbrilles un/vai 
sejas aizsargu 

6.   Nēsājiet būtisku, 
pretslīdes apavi 
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Drošības un instrukciju uzlīmes 
 

Drošības uzlīmes un instrukcijas ir viegli saskatāmas operatoram un izvietotas netālu no 
jebkuras potenciāli bīstamas vietas. Nomainiet jebkuru bojātu vai iztrūkstošu uzlīmi. 

 
 

 

140-8460 

1. Pļaušanas risks no  rokas. 7.Nepakļaujiet lietus iedarbībai. 

2. Nepietuvojieties kustīgām  detaļām8.Izlasiet operatora rokasgrāmatu. 

3. Uzglabājiet visus aizsargus un vairogus uz  vietas9.Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus. 

4. Atgriešanās  risks10 .Lietojiet acu aizsarglīdzekļus. 

5. Ar virzošās joslas  uzgalunesaskarieties ar priekšmetiem. 11. 
Strādājot ar ķēdes zāģi, vienmēr izmantojiet divas rokas. 

6. Nedarbiniet ķēdes zāģi, turot to tikai ar vienu roku. 

uzlīme140-8460 

 
 

 

 

140-8450 

1. Neizmetiet nepareizi. 

uzlīme140-8450 
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Iestatīšana 

Ķēdes zāģa uzpildīšana 
ar stieņa un ķēdes eļļu 
Svarīgi: izmantojiet tikai stieņa un ķēdes 
eļļu (iegādājama atsevišķi). 

Piepildiet ķēdes zāģi ar stieņa un ķēdes eļļu; skat. 
sadaļu Eļļas līmeņa pārbaude un stieņa un ķēdes 
eļļas pievienošana (17. lpp.). 

Produkta 
pārskats 

 
 
 
 

4. attēls 

Parādīta kreisā 
puse 

 
1.  Ķēde6.Akumulatoru komplekts 

2.  Vadlīniju josla7 .Pogas fiksators 

3.  Eļļas  logs8.Sprūda 
slēdzene 

4. Eļļas  vāciņš9
 .Sprūda 

5. Priekšējais  rokturis10
 .Izkaļamie zobi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g315699 

 
 

 

 

5. attēls 

Parādīta labā 
puse 

g315700 

 

1. Ķēdes  bremzes4.Daudzfunkcionāls 
instruments (atrodas zem 
aizmugurējā roktura) 

2. Sānu  vāks5 .Ķēdes spriegošanas 
skrūve 

3. Aizdares  vāka uzgrieznis6.Vadošās joslas 
vāks 
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Specifikācijas 
 

Modelis 51845T 

Stieņa garums (ar 
aprīkojumu 88613 un 
88614) 

40,6 cm (16 collas) 

Ķēdes mērītājs (ar 
aprīkojumu 88613 un 
88614) 

0,043 collas 

Ķēdes solis (ar aprīkojumu 
88613 un 88614) 

3/8 collas 

Ķēdes garums (ar 
aprīkojumu 88613 un 
88614) 

56 saites 

Nominālais spriegums 60 V līdzstrāvas 
maksimums, 54 V 
līdzstrāvas nominālais 
izmantojums 

Svars (bez akumulatora) 4,35 kg (9,59 lb) 

Lādētāja tips 81802 

Akumulatora tips 81825, 81850, 81860 vai 
81875 

Piemēroti temperatūras diapazoni 
 

Uzlādējiet/glabājiet 
akumulatoru pie 

5°C (41°F) līdz 40°C (104°F)* 

Izmantojiet akumulatoru pie -30°C (-22°F) līdz 49°C 
(120°F)* 

Izmantojiet rīku No 0°C līdz 49°C (120°F)* 

*Uzlādes laiks paildzināsies, ja akumulatoru 
neuzlādēsiet šajā diapazonā. 

Uzglabājiet instrumentu, akumulatoru un akumulatora 
lādētāju slēgtā, tīrā un sausā vietā. 

Operācija 

Pirms ķēdes zāģa lietošanas 
Pirms ķēdes zāģa lietošanas veiciet šādas darbības: 

• Pārbaudiet ķēdes spriegojumu; skatiet sadaļu 
Ķēdes spriegojuma regulēšana (19. lpp.). 

• Notīriet ķēdes zāģa sastāvdaļas, pārbaudiet, vai 
tās nav pārmērīgi nolietojušās vai bojātas, un pēc 
vajadzības nomainiet tās; skatiet sadaļu 
Vadotnes, ķēdes un piedziņas zobrata apkope 
(20. lpp.). 

• Pārbaudiet ķēdes asumu un bojājumus, un, ja 
nepieciešams, uzasiniet vai nomainiet to; skatiet 
sadaļu Ķēdes asināšana (21. lpp.). 

• Pārbaudiet eļļas līmeni; skatiet sadaļu Eļļas 
līmeņa pārbaude un stieņa un ķēdes eļļas 
pievienošana (17. lpp.). 

• Pārbaudiet ķēdes bremzi; skatiet sadaļu 
Ķēdes bremzes pārbaude (18. lpp.). 

• Pārbaudiet, vai ķēdes zāģis nav bojāts, vai nav 
bojāts tā vispārējais izskats un darbība; 
pārliecinieties, ka slēdži kustas brīvi, ventilācijas 
atveres un rokturi ir tīri un stienis nav saliekts 
vai bojāts. 
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Ķēdes zāģa iedarbināšana 
1. Pārliecinieties, ka ķēdes zāģa ventilācijas 

atverēs nav putekļu un gružu (6. attēls). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. attēls 

 

g315703 

1. Ķēdes bremzes 
(DARBĪBAS pozīcija ) 

2. Ķēdes bremzes 
(STOP stāvoklis) 

 
 

 

6. attēls 

1. Sānu  ventilācijas 
atvere2 .Apakšējā 
ventilācijas atvere 

g315701 

 7.Ar kreiso roku uz priekšējā roktura unar labo 
roku uz aizmugurējā roktura nospiediet sprūda 
fiksatoru, pēc tam nospiediet sprūdu (9. attēls). 

 
 

2. Novietojiet ķēdes zāģi uz līdzenas virsmas. 

3. Saskaņojiet akumulatora paliktni ar 
akumulatora dobumu ķēdes zāģī (7. attēls). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. attēls 

1. Priekšējais  rokturis4 .Sprūda 

2. Ķēdes  bremzes5
 .Aizmugurējais rokturis 

3. Sprūda bloķēšana 

 

 
g315704 

 
 

 

 
7. attēls 

 
g315702 

Ķēdes zāģa izslēgšana 
   Lai izslēgtu ķēdes zāģi, atlaidiet sprūda pogu. 

4. Ievietojiet akumulatora bloku akumulatora 
dobumā, līdz tas bloķējas. 

5. Noņemiet aizsargvāciņu no ķēdes. 

6. Pārliecinieties, ka ķēdes bremze ir DARBĪBAS 

pozīcijā (8. attēls). 

Ja zāģi neizmantojat vai transportējat zāģi uz darba 
vietu vai no tās, pārslēdziet ķēdes bremzi uz STOP 

pozīciju (8. attēls) un izņemiet akumulatoru. 
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BRĪDINĀJU
MS 

Griešana ar ķēdes zāģi 
 

Nepareiza ķēdes zāģa lietošana var izraisīt 
nopietnus miesas bojājumus vai nāvi. 

Rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus lietošanas 
norādījumus, lai izvairītos no iespējamiem 
miesas bojājumiem. 

 

 

 
Atsitiens var izraisīt nopietnas vai letālas 
traumas. 

 

11. attēls 

 

g025213 

Pirms ķēdes zāģa lietošanas vienmēr 
pārliecinieties, ka ķēdes bremžu sistēma 
darbojas pareizi. 

Izvairieties pieskarties griezējamiem 
priekšmetiem ar ķēdes zāģa vadības 
stieņa priekšgalu. 

 
Ir divu veidu atgriezeniskās saites: 

• Ātra ķēdes zāģa kustība uz augšu, kas rodas, 
kad ķēdes priekšējā vai augšējā daļa saskaras ar 
kādu priekšmetu. 

• Ātra ķēdes zāģa kustība atpakaļgaitā, kas rodas, 
kad ķēdes priekšgalā vai augšdaļā ķēdi saspiež 
griezamais objekts. 

10. attēlā ir parādīta stieņa zona, kurā ir 
jāizvairās no saskares ar priekšmetu, lai 
novērstu atsitienu. 

2. Nostājieties uz cietas, līdzenas zemes pirms 
zāģējamās koksnes. 

3. Nostājieties ķēdes zāģa kreisajā pusē, nevis 
vienā līnijā ar ķēdi, un nostājieties tā, lai 
griešanas laikā būtu līdzsvarota un stabila 
pēda. 

Svarīgi: Nestāviet uz zāģējamās koksnes. 

4. Pārliecinieties, ka zāģējat tikai to koksni, 
kuru plānojat zāģēt; griešanas laikā 
nepieļaujiet zāģa ķēdes saskari ar zemi, 
citiem baļķiem vai citiem priekšmetiem. 

5. Pirms griešanas uzsākšanas 
pārliecinieties, vai zāģa ķēde griežas ar 
pilnu apgriezienu. 

6. Grieziet koksni tuvu vadotnes aizmugurējai 
daļai, netālu no dzenošajiem zobiem; viegli 
piespiediet ķēdes zāģi pie koksnes un ļaujiet 
ķēdes zāģa svaram virzīt griešanu. 

Piezīme: Vieglam spiedienam var izmantot 
atsperu zobus (12. attēls). 

 
 
 
 
 
 

 
10. attēls 

 
 

g318677 

1. Atsitiena zona 
(priekšgals, stieņa 
augšdaļa) 

2. Degu
ns 

 

 
12. attēls 

 
 
 

g315747 

1. Satveriet ķēdes zāģi ar divām rokām - ar kreiso 
roku uz priekšējā roktura un ar labo roku uz 
aizmugurējā roktura, kā parādīts 11. attēlā. 

Svarīgi: lai mazinātu atsitienu, kreiso roku 
turiet taisnu, ar fiksētu elkoni. 

1.   Stiepšanās zobi 

 

 7 Uzturiet vienmērīgu spiedienu uz ķēdes 
zāģi, griežottaisnā līnijā, un atlaidiet spiedienu 
tikai griezuma beigās. 

BRĪDINĀJU
MS 
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BRĪDINĀJU
MS 

Koku apgriešana 
 

 
Griežot augstākus koka zarus, kas atrodas 
virs zemes, varat nonākt nestabilā stāvoklī, 
kas var būt nedrošs, strādājot ar ķēdes zāģi, 
un tas var radīt nopietnus miesas bojājumus 
vai izraisīt jūsu vai apkārtējo cilvēku nāvi. 

Griežot zaru zarus no stāvoša koka, 
ievērojiet šādus paņēmienus: 

• Ar ķēdes zāģi nedrīkst kāpt uz zariem vai 
zariem. 

• Nepārspīlējiet un grieziet ar ķēdes zāģi ar 
abām rokām. 

• Pārliecinieties, ka visi apkārtējie atrodas 
prom no zonas, kur var nokrist zari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. attēls 

1. Pirmais atvieglojuma  zemsvītras griezums3
 .Gala atzarošanas griezums 

līdz 
noņemt ekstremitātes atzarojumu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g316577 

1. Satveriet ķēdes zāģi, kā parādīts 11. attēlā. 

2. Griežot mazus zarus, viegli piespiediet 
griezamo zaru. 

3. Griežot lielākus zarus, veiciet seklu 
zemgriezumu un pēc tam pabeidziet griezumu 
no zara augšējās puses. 

A. Aptuveni 15 cm no stumbra nogriež no 
apakšējās daļas. Pārgrieziet trešdaļu zaru. 

B. Nogrieziet 5,0 līdz 10,0 cm tālāk uz zaru 
un no augšas. Nogrieziet zaru, līdz tas 
nokrīt. 

C. Nogrieziet zaru atzarojumu pie zaru 
kakla (13. attēls). 

Svarīgi: Nepārgrieziet zaru aiz stumbra, 
vienā līmenī ar stumbru un neatstājiet 
lielu zaru atzarojumu, jo tas bojā koku. 

2.   Otrais caur  griezumu4 .Atzarojuma 
apkakle (kur 

stumbra pāreja uz 
ekstremitāti) 

 

 

Koku ciršana 
 

Stāvošu koku zāģēšanai ir nepieciešamas 
speciālās zināšanas, un tā rada 
apdraudējumus. 

• Pirms mēģināt nozāģēt lielu koku, 
izmēģiniet dažus zarus, zarus vai nelielus 
baļķus, lai iepazītos ar ķēdes zāģi. 

• Neizmantojiet šo ķēdes zāģi lielu koku 
zāģēšanai, kuru diametrs ir lielāks par 
vadības stieņa garumu. 

 

 
Pļaušanas vibrācija var izkustināt virs jums 
vaļējus vai sapinušos zarus, izraisot 
smagus ievainojumus vai nāvi. 

Pirms griešanas vienmēr apskatiet, vai virs 
galvas nav palikuši vaļīgi un sapinušies 
zari; ja redzat vaļīgus zarus vai zarus, pirms 
griešanas tos noņemiet. 

 

BRĪDINĀJ
UMS 

BRĪDINĀJU
MS 
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Pareiza operatora stāja koka ciršanai ir parādīta 14. 
attēlā. 
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Piezīme: šī griezuma veikšana novērš ķēdes 
zāģa saspiešanu, veicot nākamo griezumu. 

 

 
 
 

 
14. attēls 

 
 
 
 
 
 

g195831 

16. attēls 

1. Pirmais  griezums3
 .Pants 

2. Otrais  griezums4
 .Aizmugures griezums 

g228707 

 
 

 
 

1. Nosakiet virzienu, kurā koks kritīs. Ņemiet 
vērā šādus mainīgos lielumus: 

• Vēja virziens 

• Smagāki zari vienā koka pusē. 

• Koka dabiskais slīpums (ja tāds ir) 

2. Nosakiet brīvu, drošu atkāpšanās ceļu prom 
no bīstamās zonas; skat. 15. attēlu. 

 

g024800 

15. attēls 

5. Veiciet otru iegriezumu, veidojot iegriezumu, 
sākot griezumu vismaz 5 cm virs pirmā 
iegriezuma un tālāk no tā (16. attēls). 

Svarīgi: pārliecinieties, ka pirmais un 
otrais griezums savienojas vienā un tajā 
pašā punktā, veidojot tīru iegriezumu. 

6. Veiciet aizmugurējo griezumu no iegriezuma 
pretējās puses un aptuveni 5 cm (2 collas) 
augstāk par iegriezuma apakšējo daļu, kā 
parādīts 16. attēlā. 

Svarīgi: trešo griezumu pārtrauciet 2,5 līdz 
5,0 cm attālumā no iegriezuma, lai starp 
griezumiem veidotu viru (16. attēls), kas 
neļauj kokam krist nepareizā virzienā vai 
krītot saskrieties. 

Piezīme: kad aizmugurējais griezums tuvojas 
viras punktam (16. attēls), kokam jāsāk krist. 

7. Kad koks sāk krist, noņemiet motorzāģi, 
izslēdziet to, nolieciet un atkāpieties pa 2. solī 
noteikto ceļu. 

Svarīgi: Ja koks sāk krist nevēlamā 
virzienā, nekavējoties pārtrauciet darbu. 

1. Atkāpšanās ceļš (45° 
leņķī pretēji plānotajam 
kritiena virzienam). 

2. Plānotais krituma 
virziens 

3. Bīstamā 
zona 

griezumu, izslēdziet ķēdes zāģi, nolieciet 
ķēdes zāģi un ar nemetāla ķīli atveriet 
aizmugurējo griezumu un virziet koku 
vēlamajā virzienā. 

 
 

3. Satveriet ķēdes zāģi, kā parādīts (11. attēlā). 

4. Pirmo griezumu veiciet trešdaļā no koka 
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diametra tajā pusē, kurā vēlaties, lai koks 
nokrīt (16. attēls). 
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Krituša koka apgriešana 
1. Satveriet ķēdes zāģi, kā parādīts 11. attēlā. 

2. Sākot no koka pamatnes uz augšu, nogrieziet mazākos koka zarus, kas neatbalsta koka svaru no 
zemes (17. attēls). 

3. Lielākos zarus, kas balsta koka svaru, zāģējiet no apakšas uz augšu, lai tie nespiestu zāģa asmeni 
(18. attēls). 

 

  
 

17. attēls 
g316601 

 
 

 

 

18. attēls 
g315751 
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Backing a Log 
Izspiežot baļķi, ņemiet vērā, kur baļķis ir balstīts un 
kur baļķis ir noslogots. Nogrieziet baļķi tā, lai, galiem 
krītot, starp tiem netiktu iespiests vadotnes stienis. 

Svarīgi: Ja ķēdes zāģis griezumā sasprūst, 
nemēģiniet to atbrīvot, darbinot motoru. 
Izslēdziet zāģi, pēc tam ar ķīli atlauziet griezumu 
un atbrīvojiet zāģi. 

Ja zāģējat zarus no krituša koka vai zāģējat baļķi 
garumā, atbalstiet baļķi no zemes (vēlams uz zāģa 
statņa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Nogāzes virziens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. attēls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g315767 

• Ja baļķis ir atbalstīts abos galos, bet ne   
vidū, slodze ir baļķa centrā. 

– Sāciet no augšas un sagrieziet aptuveni 
trešdaļu baļķa (19A attēls). 

– Veiciet otru griezumu no apakšējās puses, lai 
savienotu ar pirmo griezumu (19.B attēls). Tas 
neļauj baļķim saspiest zāģi. 

• Ja baļķis visā garumā atrodas uz līdzenas, 
līdzenas zemes, nogrieziet vienu trešdaļu 
diametra no augšas, pēc tam apgāziet baļķi un 
veiciet vēl vienu griezumu, lai tas sakristu ar 
pirmo griezumu (21. attēls). 

 

  

19. attēls 
g315765 

 
 

 

• Ja baļķis balstās uz viena gala, slodze ir uz brīvo 
baļķa galu. 

– Sāciet no apakšējās puses un sagrieziet 
aptuveni trešdaļu baļķa. 

– Veiciet otru griezumu no augšas, lai savienotu 
ar pirmo griezumu. Tas neļauj baļķim saspiest 
zāģi. 

• Ja baļķis visā tā garumā ir balstīts uz zemes un 
nevienā vietā uz baļķa nav lielas slodzes, 
sagrieziet baļķi no augšas līdz galam. 

• Ja baļķis atrodas uz kalna, vienmēr stāviet uz kalna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. attēls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g315766 

baļķa pusē (20. attēls).   
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Akumulatora uzstādīšana 
1. Novietojiet ķēdes zāģi uz līdzenas virsmas. 

2. Saskaņojiet akumulatora paliktni ar 
akumulatora dobumu ķēdes zāģī (22. 
attēls). 

Akumulatora noņemšana 
1. Novietojiet ķēdes zāģi uz līdzenas virsmas. 

2. Nospiediet fiksatoru un izņemiet akumulatoru 
no dobuma. 

 

 
 

 
1. Bloķētājs 

23. attēls 
g315763 

 
 

 
 

 

22. attēls 

 

g315702 

 
 

3. Ievietojiet akumulatora bloku akumulatora 
dobumā, līdz tas bloķējas. 
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Uzturēšana 

Ieteicamais(-ie) tehniskās apkopes grafiks(-i) 
 

Tehniskās apkopes 
intervāls 

Uzturēšanas procedūra 

 
 
 

Pirms katras lietošanas 
reizes vai katru dienu 

• Pārbaudiet eļļas līmeni un, ja nepieciešams, pievienojiet eļļu stieņiem un ķēdei. 
• Pārbaudiet ķēdes bremzi. 
• Pārbaudiet, vai uz ķēdes plūst eļļa. 
• Pārbaudiet ķēdes spriegojumu un vajadzības gadījumā to noregulējiet. 
• Pārliecinieties, ka stienis ir taisns un nav bojāts. 
• Pārbaudiet ķēdes asumu; sazinieties ar pilnvaroto servisa pārstāvi, lai uzasinātu 

vai nomainītu ķēdi. 

Pēc katra akumulatora 
izlādes cikla 

• Pārbaudiet eļļas līmeni un, ja nepieciešams, pievienojiet eļļu stieņiem un ķēdei. 
• Pārbaudiet ķēdes bremzi. 
• Pārbaudiet ķēdes spriegojumu un vajadzības gadījumā to noregulējiet. 

 
Katru gadu vai pirms 
uzglabāšanas 

• Veiciet vadotnes, ķēdes un piedziņas zobratiņa apkopi. 
• Pārbaudiet ķēdes asumu; sazinieties ar pilnvaroto servisa pārstāvi, lai uzasinātu 

vai nomainītu ķēdi. 

 

Eļļas līmeņa pārbaude un 
stieņa un ķēdes eļļas 
pievienošana 
Apkopes intervāls: Pirms katras 

lietošanas reizes vai katru dienu Pēc 

katra akumulatora izlādes cikla 

Svarīgi: izmantojiet tikai stieņa un ķēdes 
eļļu (iegādājama atsevišķi). 

1. Izslēdziet ķēdes zāģi un izņemiet akumulatora 
bloku; skat. sadaļu Akumulatora bloka 
izņemšana (16. lpp.). 

2. Pārbaudiet eļļas līmeni logā. Ja eļļas 
daudzums logā nav pietiekams, pēc vajadzības 
pievienojiet eļļu stieņiem un ķēdei (24. attēls). 

 
3. Novietojiet ķēdes zāģi uz līdzenas virsmas ar 

eļļas vāciņu uz augšu. 

4. Notīriet laukumu ap eļļas vāciņu (24. attēls). 

Piezīme: pārliecinieties, ka eļļas tvertnē 
nenokļūst gruži/koksnes skaidas. 

5. Atskrūvējiet eļļas vāciņa vāciņa spārnu 
uzgriežņa cilni, noņemiet vāciņu un ielejiet 
ķēdes zāģī strēles un ķēdes eļļu, līdz eļļa 
piepilda tvertni (24. attēls). 

Svarīgi: Neaizpildiet ķēdes zāģi augstāk par 
uzpildes kakliņa apakšējo daļu. 

6. Notīriet noplūdušo eļļu, nostipriniet eļļas vāciņu 
un nolieciet spārna uzgriežņa cilni uz leju. 

7. Pārliecinieties, vai uz ķēdes plūst eļļa; skatiet 
sadaļu Sliedes un ķēdes eļļas plūsmas 
pārbaude (18. lpp.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24. attēls 

1. Eļļas  logs2
 .Eļļas vāciņš 
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22  

Ķēdes bremzes pārbaude 
Apkopes intervāls: Pirms katras 

lietošanas reizes vai katru dienu Pēc 

katra akumulatora izlādes cikla 

1. Novietojiet ķēdes zāģi uz līdzenas virsmas un 
izņemiet akumulatora bloku; skat. sadaļu 
Akumulatora bloka izņemšana (16. lpp.). 

2. Ieslēdziet ķēdes bremzi, pārvietojot ķēdes 
bremzi uz priekšu līdz STOP pozīcijai (25. 
attēls). 

Stieņa un ķēdes eļļas 
plūsmas pārbaude 
Apkopes intervāls: Pirms katras lietošanas reizes vai 
katru dienu 

1. Sagatavojieties ķēdes zāģa lietošanai; skatiet 
sadaļu Pirms ķēdes zāģa lietošanas (9. lpp.). 

2. Lai pārliecinātos, ka eļļa tek uz ķēdes, 
novietojiet ķēdes zāģa priekšgalu dažus 
centimetrus no virsmas (piemēram, papīra, 
kartona, celma) un iedarbiniet ķēdes zāģi; uz 
virsmas vajadzētu būt redzamai vieglai eļļas 
izsmidzināšanai (26. attēls). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25. attēls 
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1. Ķēdes bremzes 
(DARBĪBAS pozīcija ) 

2. Ķēdes bremze 
(STOP stāvoklis) 

 
 

 

3. Satveriet ķēdi ar roku cimdā un mēģiniet to 
vilkt ap virzošo stieni; ķēdei vajadzētu. 

 

26. attēls 
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nepārvietojas ap vadības stieni. Ja tā notiek, 
nogādājiet ķēdes zāģi pilnvarotajam servisa 
pārstāvim, lai to salabotu. 

4. Izslēdziet ķēdes bremzi, pārvietojot 

1. Palaidiet ķēdes zāģi 
dažus centimetrus no 
virsmas. 

2. Ja eļļa plūst, tā 
izsmidzinās no ķēdes un 
uzkrājas. 

ķēdes bremzi uz aizmuguri uz DARBĪBAS pozīciju 
(25. attēls). 

 5Ar cimdotu roku  satveriet ķēdiun mēģiniet 
to vilkt ap virzošo stieni; ķēdei vajadzētu 
kustēties ap virzošo stieni. Ja tas nenotiek, 
nogādājiet ķēdes zāģi pilnvarotajam servisa 
pārstāvim, lai to salabotu. 

 3.Ja eļļa neizplūst, pārliecinieties, vaitvertnē ir 
 eļļaun vai laukums zem sānu vāka ir tīrs; 
skatiet sadaļas Eļļas līmeņa pārbaude un stieņa 
un ķēdes eļļas pievienošana (17. lpp.) un 
Vadošā stieņa, ķēdes un piedziņas zobrata 
apkope (20. lpp.). 
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DANGER 

Ķēdes spriegojuma 
regulēšana 

Apkopes intervāls: Pirms katras lietošanas 

reizes vai katru dienu Pēc katra 

akumulatora izlādes cikla 

Pārliecinieties, ka ķēde ir pareizi 
nospriegota. 

Ja ķēde ir vaļīga, saīsinās piedziņas zobratiņa un 
virzošās joslas kalpošanas laiks un var notikt ķēdes 
nokrišana. 

Pārlieku pievilkta ķēde pārkarsē vadotni un ķēdi , 
izraisot strauju nodilumu, un var izdegt motors vai 
pārtrūkt ķēde. 

Ķēdes spriegojums ir pareizs, ja ar roku cimdā varat 
vienmērīgi vilkt ķēdi ap vadotni. Ķēdes saskarei ir 
jāpaliek saskarē ar virzošās joslas apakšējo malu. 

Pēc dažiem griezieniem pārbaudiet arī jaunas 
ķēdes spriegojumu; jauna ķēde parasti izstiepjas, 
un pēc dažiem griezieniem to nepieciešams regulēt. 

 

Saskare ar ķēdes zāģa zobiem var izraisīt 
nopietnus miesas bojājumus. 

• Pirms ķēdes zāģa regulēšanas vai 
apkopes izņemiet akumulatoru. 

• Veicot ķēdes zāģa regulēšanu vai 
apkopi, vienmēr valkājiet cimdus. 

 
1. Novietojiet ķēdes zāģi uz līdzenas virsmas un 

izņemiet akumulatora bloku; skatiet sadaļu 
Akumulatora bloka izņemšana (16. lpp.). 

2. Ļaujiet zāģa ķēdei atdzist. 

Svarīgi: Ķēde var sašaurināties, jo, 
atdziestot, tā var sarauties, kā rezultātā 
ķēde var būt pārspīlēta. 

3. Pārbaudiet, vai virzošā josla nav saliekta 
vai bojāta, ja nepieciešams, nomainiet to. 

4. Pārliecinieties, ka ķēdes bremzes ir DARBĪBAS 

pozīcijā (25. attēls). 

5. Izmantojot iebūvēto multifunkcionālo 
instrumentu, atskrūvējiet sānu vāka fiksētos 
uzgriežņus, bet nenoņemiet to (28. attēls). 

6. Paceliet uz augšu vadotnes galu (27. attēls). 
 

g315842 

27. attēls 

 

7. Izmantojot iebūvēto multifunkcionālo 
instrumentu, noregulējiet ķēdes spriegojumu un 
pēc tam nostipriniet sānu vāku ķēdes zāģim, 
pievelkot fiksētos uzgriežņus (28. attēls). 

• Lai pievilktu ķēdi, pagrieziet ķēdes 
spriegojuma skrūvi pulksteņrādītāja 
kustības virzienā (27. attēls). 

• Lai atslābinātu ķēdi, pagrieziet 
ķēdes spriegojuma skrūvi pretēji 
pulksteņrādītāja rādītāja virzienam. 

Noregulējiet ķēdes spriegojumu, līdz ķēde 
pieskaras virzošās joslas apakšējai malai, pēc 
tam velciet ķēdi prom no virzošās joslas 
apakšējās malas; pareizi noregulētu ķēdi var 
pavilkt tikai tad, ja 
3,2 līdz 6,4 mm (1/8 līdz 1/4 collas) attālumā no 
virzošās joslas, un, atlaižot to, aizveras atpakaļ. 

Ja ķēde nav pareizi nospriegota, atbrīvojiet sānu 
vāku un atkārtojiet 5. līdz 7. darbību. 

8. Ar roku cimdā velciet ķēdi ap virzošo stieni. 
Pareizi nospriegotai ķēdei jākustas vienmērīgi 
un jāsaskaras ar vadotnes apakšējo malu. 

9. Vēlreiz pārbaudiet ķēdes spriegojumu un, ja 
nepieciešams, atkārtojiet šo procedūru. 
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DANGER 

Vadotnes, ķēdes un 
piedziņas zobrata apkope 

Katru gadu vai pirms uzglabāšanas 
 

Saskare ar ķēdes zāģa zobiem var izraisīt 
nopietnus miesas bojājumus. 

• Pirms ķēdes zāģa regulēšanas vai 
apkopes izņemiet akumulatoru. 

• Veicot ķēdes zāģa regulēšanu vai 
apkopi, vienmēr valkājiet cimdus. 

 

1. Novietojiet ķēdes zāģi uz līdzenas virsmas un 
izņemiet akumulatora bloku; skat. sadaļu 
Akumulatora bloka izņemšana (16. lpp.). 

2. Noņemiet sānu vāku, atskrūvējot 2 fiksētos 
uzgriežņus, kas nostiprina vāku (28. attēls). 

Piezīme: notveramie uzgriežņi neatdalās no 
sānu vāka; atslābiniet tos, līdz vāks var tikt 
noņemts. 

 
 
 

29. attēls 

1. Piedziņas  zobrats3
 .Eļļas izvads 

2. Klips 
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jānoņem.  10 Notīrietvadotni un ķēdi; izmantojiet stiepli vai 
ar mazu plakanu skrūvgriezi noņemiet netīrumus 
un gružus no rievas gar virzošās joslas malu, 
sākot no priekšējā zobratiņa un virzoties uz 
aizmuguri. 

Pārliecinieties, ka eļļas kanāls stienī, kas sakrīt 
ar ķēdes zāģa eļļas izplūdes atveri, ir tīrs, lai 
eļļa varētu brīvi plūst uz ķēdi (30. attēls). 

 

 
 

28. attēls 
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1.  vāks3.Ķēdes spriegošanas skrūve 

2. Nebrīvē turēts  uzgrieznis4.Daudzfunkcionāls 
instruments 

 

3. Atbrīvojiet ķēdi, pagriežot ķēdes pievilkšanas 
mehānismu. 

 
 

30. attēls 

Parādītas virzošās joslas iekšējās daļas 
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skrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam (28. 
attēls). 

4. Atdaliet ķēdi no vadotnes un atlieciet to malā. 

1. Pārliecinieties, ka šis 
kanāls, kas savienojas ar 
eļļas izplūdes atveri, ir 
tīrs. 

2. Pārliecinieties, ka 
stieņa zobratiņš ir tīrs 
un brīvi griežas. 

5. No ķēdes zāģa noņemiet klipu un piedziņas 
zobratiņu (29. attēls). 

6. Notīriet visus gružus no vietas zem sānu 
vāka. 

7. Pārbaudiet piedziņas zobratiņu; ja tas ir 
pārmērīgi nolietojies vai bojāts, nomainiet to. 

8. Uzstādiet piedziņas zobratiņu un skavu. 

9. Pārbaudiet eļļas izplūdes atveri (29. attēls), 
vai tajā nav gružu, un, ja nepieciešams, 
iztīriet to. 

11. Pārbaudiet virzošo stieni un ķēdi; ja stienis 
ir saliekts, rievas ir bojātas vai ja 
priekšējās daļas zobrats ne griežas brīvi, 
nomainiet vadotni; ja ķēde ir pārmērīgi nodilusi 
vai bojāta, nomainiet to. 

12. Uzstādiet vadotni un ķēdi; skat. sadaļu 
Vadotnes un ķēdes uzstādīšana (21. lpp.). 

13. Pārliecinieties, vai uz ķēdes plūst eļļa; skatiet 
sadaļu Sliedes un ķēdes eļļas plūsmas 
pārbaude (18. lpp.). 
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BRĪDINĀJ
UMS 

Vadotnes un ķēdes 
uzstādīšana 

 

Saskare ar ķēdes zāģa zobiem var izraisīt 
nopietnus miesas bojājumus. 

• Pirms ķēdes zāģa regulēšanas vai 
apkopes izņemiet akumulatoru. 

• Veicot ķēdes zāģa regulēšanu vai 
apkopi, vienmēr valkājiet cimdus. 

 
1. Ja mašīnai ir uzstādīts sānu pārsegs, 

atskrūvējiet 2 fiksētos uzgriežņus, kas 
piestiprina sānu pārsegu pie mašīnas, un 
noņemiet to (31A attēls un 31B attēls). 

2. Uzlieciet ķēdi ap piedziņas zobratiņu uz 
priekšējā virzošās joslas gala, lai ķēdes zobu 
griezējmala būtu vērsta uz priekšu, kā 
parādīts shēmā uz ķēdes zāģa sānu vāka 
(31.C attēls). 

 

 

3. Novietojiet ķēdi ap virzošo stieni un 
noregulējiet ķēdes zobus stieņa rievā. 

Piezīme: Ja uzstādāt jaunu ķēdi, pagrieziet 
vadotni, lai izvairītos no nevienmērīga 
nodiluma. 

4. Novietojiet ķēdes vaļējo cilpu (kas nav uz 
vadības stieņa) ap ķēdes zāģa piedziņas 
zobratiņu un uzstādiet vadības stieni un 
pievienoto ķēdi uz ķēdes zāģa, kā parādīts 31C 
attēlā. 

Svarīgi: pārliecinieties, ka ķēdes regulēšanas 
tapa ir ievietota caurumā, kas norādīts ar 
bultiņu 31C attēlā. Var būt nepieciešams 
pagriezt ķēdes nospriegošanas kloķi, lai 
ievietotu tapu caurumā vadotnē. 

5. Uzstādiet sānu vāku, bet pilnībā neaizspiediet 
fiksējošos uzgriežņus (31D attēls). 

6. Noregulējiet ķēdes spriegojumu; skatiet 
sadaļu Ķēdes spriegojuma regulēšana (19. 
lpp.). 

 

Ķēdes asināšana 
Katru gadu vai pirms uzglabāšanas 

Asa ķēde nodrošina labāku griešanas veiktspēju un 
ilgāku akumulatora darbības laiku. 

Ķēde ir jāuzasina vai jānomaina, ja tā uz koksnes ir 
jāuzspiež ar spēku vai ja tā rada zāģu skaidas, nevis 
pilnvērtīgas skaidas. 

Sazinieties ar pilnvaroto servisa pārstāvi, lai uzasinātu 
vai nomainītu ķēdi. 

 

Pakalpojums 
Ja ķēdes zāģim ir nepieciešama apkope, nogādājiet 
rīku pie pilnvarotā servisa dīlera. 

 
 
 
 
 

 

31. attēls 
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Uzglabāšana 
Svarīgi: Ierīci, akumulatoru un lādētāju uzglabājiet tikai 
atbilstošā temperatūrā; skatiet Specifikācijas (9. lpp.). 

Svarīgi: ja akumulatoru uzglabājat ārpus 
sezonas, uzlādējiet to, līdz uz akumulatora 
ieslēdzas 2 vai 3 zaļi LED indikatori. Neglabājiet 
pilnībā uzlādētu vai pilnībā izlādētu akumulatoru. 
Kad esat gatavs atkal izmantot ierīci, uzlādējiet 
akumulatoru, līdz uz lādētāja kreisā indikatora 
indikatora gaisma kļūst zaļa vai visi 4 LED 
indikatori uz akumulatora kļūst zaļi. 

• Atvienojiet ierīci no strāvas padeves (t. i., 
izņemiet akumulatoru) un pēc lietošanas 
pārbaudiet, vai nav bojājumu. 

• Notīriet no mašīnas visus svešķermeņus. 

• Neglabājiet ierīci ar uzstādītu akumulatoru. 

• Uzglabājiet ierīci, akumulatoru un 
akumulatora lādētāju labi vēdināmā vietā, 
kas nav pieejama bērniem. 

• Uzglabājiet ierīci, akumulatoru un 
akumulatora lādētāju tā, lai tie netiktu 
pakļauti kodīgām vielām, piemēram, dārza 
ķimikālijām un atledošanas sāļiem. 

• Lai samazinātu nopietnu traumu risku, 
neuzglabājiet akumulatoru ārpus telpām vai 
transportlīdzekļos. 

• Uzglabājiet ierīci, akumulatoru un 
akumulatora lādētāju slēgtā, tīrā un sausā 
vietā. 
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Problēmu novēršana 
Veiciet tikai šajos norādījumos aprakstītās darbības. Visi turpmākie pārbaudes, apkopes un remonta darbi 
jāveic autorizētam servisa centram vai līdzīgi kvalificētam speciālistam, ja problēmu nevarat atrisināt paši. 

 

Problēm
a 

Iespējamais cēlonis Korektīvie pasākumi 

Ķēdes zāģis nestrādā vai nestrādā 
nepārtraukti. 

1. Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. 

2. Akumulators nav pilnībā ievietots. 

 
3. Akumulatora akumulatora 

temperatūra ir pārsniegusi vai ir 
zemāka par atbilstošo temperatūras 
diapazonu. 

 
4. Akumulators ir pārsniedzis lielas 

strāvas stipruma robežas. 

5. Uz akumulatora vadiem ir mitrums. 

6. Ķēdes bremze ir ieslēgta. 

 
7. Zem vāka ir gruži. 

1. Uzlādējiet akumulatoru. 

2. Pārliecinieties, ka akumulators ir 
ievietots korpusā līdz galam. 

3. Pārvietojiet akumulatoru uz sausu 
vietu, kur temperatūra ir no 5°C līdz 
40°C. 

4. Atlaidiet sprūdu, pēc tam 
nospiediet sprūda slēdzi. 

5. Ļaujiet akumulatoram nožūt vai 
noslaukiet to līdz sausumam. 

6. Atvienojiet ķēdes bremzi, pārceļot 
ķēdes bremzi uz aizmuguri. 

7. Noņemiet vāku un notīriet visus 
gružus. 

Ķēdes zāģis darbojas, bet ķēde 
nevērtojas. 

1. Ķēde nav pareizi uzsēdināta uz 
piedziņas zobratiņa. 

 
2. Zem vāka ir gruži. 

1. Uzstādiet ķēdi un pārliecinieties, ka 
ķēdes posmi ir pareizi iestiprināti 
piedziņas zobratā. 

2. Noņemiet vāku un notīriet visus 
gružus. 

Ķēdes bremze neieslēdzas. 1. Ķēdes bremze ir bojāta. 1. Nekavējoties nogādājiet ķēdes zāģi pie 
pilnvarota servisa pārstāvja. 

Ķēdes zāģis nepareizi zāģē. 1. Ķēde nav pareizi nospriegota. 

2. Ķēde ir blāva vai bojāta. 

3. Vadotnes stienis ir saliekts vai 
rievas ir bojātas. 

4. Ķēde ir uzstādīta atpakaļgaitā. 

5. Ķēde netiek pareizi eļļota. 

1. Iestatiet pareizu ķēdes spriegojumu. 

2. Nomainiet ķēdi. 

3. Nomainiet virzošo stieni 

 
4. Pareizi uzstādiet ķēdi. 

5. Pārbaudiet eļļas līmeni un 
pārliecinieties, ka eļļa plūst uz ķēdi. 

Ķēdes eļļa netiek pareizi eļļota. 1. Eļļas līmenis ir zems. 

2. Eļļas izvads ir aizbāzts. 

3. Zem vāka ir gruži. 

 
4. Eļļas kanāls vai grope vadotnē ir 

aizsprostota. 

1. Pārbaudiet eļļas līmeni. 

2. Notīriet eļļas izplūdes atveri no 
gružiem. 

3. Noņemiet vāku un notīriet visus 
gružus. 

4. Iztīriet bārā esošos gružus. 

Akumulators ātri zaudē uzlādi. 1. Akumulatora akumulatora 
temperatūra ir pārsniegusi vai ir 
zemāka par atbilstošo temperatūras 
diapazonu. 

 
2. Ķēde ir blāva vai bojāta. 

3. Vadotnes stienis ir saliekts vai 
rievas ir bojātas. 

4. Mašīna ir pārslogota. 

5. Ķēde netiek pareizi eļļota. 

1. Pārvietojiet akumulatoru sausā vietā, 
kur temperatūra ir no 5°C līdz 40°C. 

2. Nomainiet ķēdi. 

3. Nomainiet virzošo stieni 

 
4. Pļaušanas laikā spiediens ir mazāks. 

5. Pārbaudiet eļļas līmeni un 
pārliecinieties, ka eļļa plūst uz ķēdi. 



 

 

 
Jūsu personiskās informācijas 
izmantošana uzņēmumā Toro 

EEZ/ Apvienotās Karalistes paziņojums par konfidencialitāti 

The Toro Company ("Toro") respektē jūsu konfidencialitāti. Kad iegādājaties mūsu produktus, mēs varam vākt noteiktu personisku informāciju par jums - 
vai nu tieši no jums, vai ar vietējās Toro kompānijas vai dīlera starpniecību. Toro izmanto šo informāciju, lai izpildītu līgumsaistības, piemēram, reģistrētu 
garantiju, apstrādātu garantijas prasību vai sazinātos ar jums produkta atsaukšanas gadījumā, un likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem, piemēram, lai 
novērtētu klientu apmierinātību, uzlabotu mūsu produktus vai sniegtu jums interesējošu informāciju par produktiem. Saistībā ar šīm darbībām Toro var 
kopīgot jūsu informāciju ar saviem meitasuzņēmumiem, filiālēm, dīleriem vai citiem uzņēmējdarbības partneriem. Mēs varam arī izpaust personas 
informāciju, ja to pieprasa likums vai saistībā ar uzņēmuma pārdošanu, iegādi vai apvienošanu. Mēs nekad nepārdosim jūsu personisko informāciju citiem 
uzņēmumiem mārketinga nolūkos. 

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana 

Uzņēmums Toro glabās jūsu personisko informāciju tik ilgi, kamēr tā būs nepieciešama iepriekš minētajiem mērķiem un saskaņā ar juridiskajām prasībām. 
Lai iegūtu vairāk informācijas par piemērojamiem glabāšanas periodiem, lūdzu, sazinieties ar legal@toro.com. 

Toro apņemšanās nodrošināt drošību 

Jūsu personiskā informācija var tikt apstrādāta ASV vai citā valstī, kurā var būt spēkā mazāk stingri datu aizsardzības likumi nekā jūsu dzīvesvietas 
valstī. Ja mēs pārsūtām jūsu informāciju ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, mēs veiksim likumā noteiktos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ir ieviesti atbilstoši 
drošības pasākumi, lai aizsargātu jūsu informāciju un nodrošinātu, ka tā tiek apstrādāta droši. 

Piekļuve un labošana 

Jums var būt tiesības labot vai pārskatīt savus personas datus, iebilst pret savu datu apstrādi vai ierobežot to apstrādi. Lai to izdarītu, lūdzu, 
sazinieties ar mums pa e-pastu legal@toro.com. Ja jums ir bažas par to, kā Toro ir apstrādājis jūsu informāciju, aicinām jūs par to informēt tieši mūs. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. 
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