
SAWAWAY™ - AKUMULATORSKA ROČNA ŽAGA
(ORIGINALNA NAVODILA)        

SESTAVNI DELI:

1. VERIGA
2. REZILO
3. POKROV
4. MATICA
5. KLJUČ
6. BATERIJA
7. STIKALO ZA VKLOP / IZKLOP

** AKUMULATORSKA ROČNA ŽAGA PRIMERNA ZA ZASEBNO RABO.

Pred začetkom delovanja obvezno:
• Preberite navodila in jih shranite za morebitno nadaljnjo uporabo. 
• Na ravni površini preverite vse sestavne dele in vsebino seta (glejte sliko 1).
• Preverite, ali je kater izmed sestavnih delov poškodovan. Če je kateri izmed sestavnih delov poškodovan, se 

obrnite na pooblaščen servis, naveden na koncu navodil za uporabo.
• Natančno preglejte baterijo. Če je poškodovana, lahko iz nje izteka litij, ki povzroča hude razjede kože. Bateri-

je ne uporabljajte, če so na njej vidne poškodbe ali če je pokvarjena. Ne dotikajte se je z golimi rokami.

Ko izdelek sestavite:
• Preverite, ali je veriga dovolj zategnjena in ali ste nastavili pravilno smer vrtenja.
• Preverite, ali so vsi sestavni deli žage pravilno sestavljeni v skladu z varnostnimi navodili. 
• Preverite, ali je pokrov dovolj pričvrščen.
• Si obvezno nadenite zaščito opremo in se prepričajte, da se veriga ničesar ne dotika.



** Pred prvo uporabo napolnite baterije (6) s priloženem polnilcem.

1. Verigo (1) namestite na rezilo (2) žage, tako kot prikazuje fotografija.

2. Rezilo z verigo namestite na žago.

     Po potrebi zategnite ali sprostite verigo s priloženim izvijačem.

NAVODILA ZA UPORABO:



3. Namestite pokrov (3) in matico (4) ter jo zategnite s priloženim klljučem (5).

4. Namestite napolnjeno baterijo (6), pritisnite na stikalo za vklop/izklop (7) in pričnite z rezanjem.

** Pred polnjenjem se prepričajte, da je podlaga, kjer boste polnili baterijo, suha in čista.
** Med polnjenjem ne pritiskajte na gumb za vklop/izklop.
** Opozorila za baterijske vložke:
• Če je baterija poškodovana, lahko izteka litij. Litij povzroča hude razjede kože.
• Baterije ne uporabljajte, če so na njej vidne poškodbe ali če je pokvarjena.
• Baterije ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam.
• Poškodovanih baterij se ne dotikajte z golimi rokami.
• Upoštevajte lokalne uredbe glede odlaganja baterij, znaki in simboli navedeni na koncu navodil za upora-

bo.

  
1. Pritisnite na rdeč gumb in baterijo vzemite iz naprave. 

POLNJENJE BATERIJE:



TEHNIČNE LASTNOSTI:

MODEL SAWAWAY
F001

NAPETOST 24V

DEBELINA PREREZA 60mm

BATERIJA Li-ion

2.0-4.0

NAPETOST POLNJENJA 100-240V AC, 50-60Hz

IZHODNA NAPETOST DC 24

TEŽA NAPRAVE (BREZ BATERIJE) 0,7kg

TIP

KAPACITETA

2. Baterijo polnite s priloženim polnilcem. Med polnjenjem sveti rdeča lučka. Po približno 2 urah se pojavi 
zelena lučka – baterija je napolnjena.

3. Baterijo namestite na žago.



• Za čiščenje verige uporabite suho krpo.
• Naprave ne čistite z vodo in ostalimi dražečimi sredstvi.
• Če napravo neprenehoma uporabljate več ur, odprite pokrov in odstranite prašne delce in ostanke lesa.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

• Pred začetkom uporabe preberite navodila in jih shranite za morebitno nadaljnjo uporabo. Neupošteva-
nje navodil lahko povzroči telesne poškodbe oseb ali poškodbe naprave. 

• Naprava ni igrača. Otroci naj se z izdelkom ne igrajo.
• Naprava bo najbolj optimalno delovala pri rezanju vej do 6 cm.
• Naprave ne izpostavljajte odprtemu ognju, vročim površinam in ostalim hitro vnetljivim materialom. 
• Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
• Izdelka in vtičnice se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
• Električnega kabla ne vlecite neposredno iz vtičnice, ampak pri tem pridržite vtič.
• Električnega kabla ne prepogibajte ali nameščajte na ostre površine.
• Uporabljajte samo dele, ki so priloženi napravi.
• Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da ima vidne poškodbe.
• Med uporabo svetujemo previdnost. Nosite primerno zaščitno opremo, prosto roko pa imejte vsaj 15 

cm stran od naprave in se tako izognite poškodbam.
• Ko končate z delom, pritisnite gumb za izklop in iz naprave vzemite baterijo.

Splošni varnostni napotki za električno orodje
OPOZORILO

Preberite vse varnostne napotke, navodila, skice in tehnične podatke, s katerimi je  opremlje-
no to električno orodje. Malomarnost pri upoštevanju naslednjih navodil lahko  povzroči električni udar, 
požar in/ali hude poškodbe.  
Vse varnostne napotke in navodila shranite za kasnejšo uporabo.  
Izraz »električno orodje«, uporabljen v varnostnih napotkih, se nanaša na električno orodje, ki  se priključi na 
električno omrežje (z napajalnim kablom), ali električno orodje, ki ga napaja  akumulator (brez napajalnega kabla).

Varnost na delovnem mestu 
• Delovno mesto naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljene delovne  površine so 

lahko vzrok za nesreče. 
• Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, v katerem se nahajajo  vnetljive 

tekočine, plini in prah. Električno orodje proizvaja iskre, ki lahko vnamejo prah ali  hlape. 
• Med uporabo električnega orodja naj se otroci in druge osebe ne zadržujejo v bližini. V  pri-

meru motnje lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.

VARNOSTNA OPOZORILA:



Električna varnost 
• Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, ogrevanje, pečice  ali 

hladilniki. V primeru, ko je vaše telo ozemljeno, je tveganje za električni udar povečano. 
• Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Vdor vode v električno orodje povzroči  večje 

tveganje za električni udar. 

Osebna varnost 
• Bodite pozorni, kaj počnete, in med delom pazljivo ravnajte z električnim orodjem.  Elek-

tričnega orodja ne uporabljajte, kadar ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola  oziroma 
zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo orodja lahko povzroči resne poškodbe. 

• Uporabljajte osebno varovalno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne  va-
rovalne opreme, npr. protiprašna maska, protizdrsna varovalna obutev, zaščitna čelada ali  zaščita za sluh, 
odvisno od vrste in uporabe električnega orodja, zmanjša tveganje za  poškodbe. 

• Pazite, da ne pride do nenamernega vklopa naprave. Preden električno orodje priključite  
na električno napajanje in/ali akumulator, ga dvigujete ali nosite, se prepričajte, da je izklo-
pljeno. V primeru, da imate med nošenjem orodja prst na stikalu, ali da vklopljeno orodje  priključite na 
električno napajanje, lahko pride do nesreče. 

• Preden orodje vklopite, odstranite orodje za nastavljanje ali ključ za vijake. Orodje ali  ključ, ki 
se nahaja v vrtljivem delu električnega orodja, lahko povzroči poškodbe. 

• Pazite, da vaše telo ne bo v nenaravnem položaju. Glejte, da boste stali na trdnih tleh in  da 
boste vedno v ravnotežju. Na ta način lahko v nepričakovani situaciji električno orodje bolje  nadzoruje-
te.  

• Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali visečega nakita. Pazite, da lasje  in 
oblačila ne bodo blizu premikajočih se delov. Ohlapna oblačila, viseči nakit ali dolgi lasje  se lahko 
ujamejo vanje.  

• Ne prepustite se občutku lažne varnosti in ne zanemarjajte varnostnih predpisov v zvezi  z 
električnim orodjem, tudi če po večkratni uporabi orodja že obvladate delo z njim. Malomar-
no rokovanje lahko v delčku sekunde vodi do hudih poškodb.

Uporaba in ravnanje z električnim orodjem 
• Električnega orodja ne smete preobremenjevati. Zato za svoje delo uporabljajte  primerno 

električno orodje. Z ustreznim orodjem boste na danem področju delali bolje in  varneje.  
• Orodja z okvarjenim stikalom ne uporabljajte. Električno orodje, ki ga ni mogoče več vklopiti  ali 

izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.  
• Pred nastavljanjem naprave, menjavo vpenjalnega orodja ali preden orodje odložite, iz  

vtičnice izvlecite vtikač in/ali odstranite odstranljivi akumulator. S temi previdnostnimi  ukrepi 
preprečite nenadzorovan vklop orodja.  

• Električno orodje, ki ga ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Ne dovolite, da  bi 
orodje uporabljale osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem ali ki niso prebrale teh 
navodil. Električno orodje je v rokah neizkušenega uporabnika nevarno. 

• Vzdržujte dobro stanje električnega in vpenjalnega orodja. Preverite, ali premični deli  de-
lajo neovirano ter ali so deli zlomljeni ali poškodovani tako, da to vpliva na delovanje orod-
ja. Poškodovane dele naj popravi električar. Veliko nezgod je posledica slabo  vzdrževanega orodja. 

• Rezalni deli naj bodo ostri in čisti. Dobro vzdrževani rezalni deli z ostrimi robovi se manj  zatikajo in jih 
je laže voditi. 



• Električno orodje, vpenjalno orodje itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem  upo-
števajte delovne pogoje in delo, ki ga opravljate. Uporaba električnega orodja v druge  namene od 
tistih, za katere je predvideno, lahko vodi v nevarne situacije. 

• Ročaji in površine ročajev naj bodo suhi, čisti, brez olja in masti. Drseči ročaji in površine  ročajev 
v nepredvidenih situacijah ne zagotavljajo varnega rokovanja in nadzora nad električnim  orodjem. 

Uporaba in ravnanje z akumulatorskim orodjem  
• Akumulatorje vedno polnite s polnilci, ki jih priporoča proizvajalec. V primeru polnjenja  akumu-

latorja s polnilnikom, ki je ustrezen za drugo vrsto akumulatorjev, obstaja nevarnost  požara.  
• Zato v električnih orodjih uporabljajte le predvidene akumulatorje. Uporaba drugih  akumula-

torjev lahko povzroči poškodbe in nevarnost požara.  
• Akumulatorjev, ki niso v uporabi, ne shranjujte v bližini sponk za papir, kovancev,  ključev, 

žebljev, vijakov ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki bi lahko povzročili  premostitev 
kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorja lahko povzroči opekline ali  požar.  

• V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorja izteče tekočina. Pazite, da ne pridete  
z njo v stik. V primeru nenamernega stika mesto izperite z vodo. Če tekočina pride v oči,  
poleg tega poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko draži kožo ali povzroči  opekli-
ne.  

• Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorjev. Njihovo delovanje je lahko  ne-
predvidljivo in lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb. 

• V nobenem primeru akumulatorja ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. 
Ogenj ali temperature, višje od 130 °C, lahko sprožijo eksplozijo.  

• Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in akumulatorja ali akumulatorskega orodja nikoli  
ne polnite pri temperaturah, ki so zunaj navedenega temperaturnega območja. V primeru  
takšnega polnjenja lahko pride do motenj akumulatorja in povečane nevarnosti požara.

Servis 
• Električno orodje lahko popravlja samo kvalificiran strokovnjak in izključno z  originalnimi 

nadomestnimi deli. Tako bo zagotovljeno, da bo vaše električno orodje vedno  varno.  
• Na poškodovanih akumulatorjih ne smete nikoli izvajati vzdrževalnih del. Vsako  vzdrževanje 

akumulatorjev lahko opravi izključno prodajalec ali pooblaščeni servis.
• Za popravila in pridobitev vseh nadomestnih delov se obrnite na pooblaščenega serviserja Me-

gasplet d.o.o., Gmajna 7, Trzin, Slovenia (mail: info@studentska-trgovina.si, telefonska številka: 040 325 185)

Varnostna navodila za verižne žage 
1. Splošni varnostni napotki za verižne žage:  
• Glejte, da pri delujoči žagi delov telesa ne približate verigi. Pred vklopom žage se  prepriča-

jte, da se veriga ničesar ne dotika. Med delom z verižno žago lahko že trenutek  nepozornosti povz-
roči, da veriga zgrabi oblačila ali dele telesa.  

• Zadnji ročaj verižne žage vedno držite z desno roko, sprednjega pa z levo. Če žago  držite 
obratno, to poveča tveganje za poškodbe, zato ne smete takšnega prijema nikoli  uporabljati. 

• Žago držite le za izolirana ročaja, saj lahko med žaganjem naletite na skrito električno  
napeljavo. Stik žage z električnim vodom, ki je pod napetostjo, lahko naelektri tudi kovinske  dele naprave 
ter povzroči električni udar.  

• Uporabljajte zaščito za oči. Priporočamo tudi uporabo zaščite za sluh, glavo, roke,  kolena 
in noge. Ustrezna zaščitna oblačila zmanjšajo nevarnost telesnih poškodb zaradi leteče  žagovine in nakl-
jučnega dotika verige.  



• Verižne žage ne uporabljajte, če ste na drevesu, lestvi, strehi ali nestabilni podlagi. Delo v 
takšnih pogojih predstavlja resno nevarnost telesnih poškodb.  

• Vedno glejte, da boste na podlagi stali trdno, in verižno žago uporabljajte le, ko stojite  na 
trdni, varni in ravni podlagi. Spolzke površine ali nestabilna podlaga lahko povzročijo  izgubo ravnotežja 
ali izgubo nadzora nad verižno žago. 

• Med obrezovanjem vej, ki so napete, računajte na to, da lahko odrezana veja skoči  nazaj. 
Ko se v lesnih vlaknih sprosti napetost, lahko napeta veja udari uporabnika in/ali povzroči  izgubo nadzora nad 
verižno žago.  

• Pri rezanju podrasti in mladih dreves bodite izjemno previdni. Tanek material se lahko  ujame v 
žago in vas udari ali pa spravi iz ravnotežja.  

• Verižno žago prenašajte izklopljeno, tako da jo držite za sprednji ročaj in z verigo  obrnjeno 
stran od telesa. Med prenašanjem ali shranjevanjem verižne žage vedno  namestite zaščitni 
pokrov. Skrbno ravnanje z verižno žago zmanjša možnost nenamernega  dotika med delovanjem žage.  

• Sledite navodilom za mazanje, napenjanje verige in zamenjavo vodil ter verige. Nestrokovno 
napeta ali podmazana veriga se lahko strga ali poveča tveganje za protiudarec.

• Žagajte samo les. Verižne žage ne uporabljajte v namene, za katere ni namenjena.  Primer: 
verižne žage ne uporabljajte za žaganje kovine, plastike, zidovja ali gradbenega  materiala, 
ki ni iz lesa. Nenamenska uporaba verižne žage lahko povzroči nevarnosti.

• Ta verižna žaga ni primerna za podiranje drevja. Uporaba verižne žage v namene, za  katere ni 
namenjena, lahko povzroči resne poškodbe uporabnika ali drugih oseb. 

2. Vzroki in preprečevanje protiudarca: 
Do protiudarca lahko pride, ko se vrh vodila dotakne nekega predmeta, ali ko se les upogne in  se veriga žage 
med rezanjem zatakne. Dotik z vrhom vodila lahko v določenih primerih povzroči  tudi nepričakovan odboj, pri 
čemer vodilo udari navzgor in v smeri uporabnika.  Če se veriga žage zagozdi na zgornji rob vodila, se lahko vodi-
lo na hitro odbije nazaj v smeri  uporabnika.  Vsaka takšna reakcija lahko povzroči, da izgubite nadzor nad žago in 
se lahko tudi hudo  poškodujete. Nikar se ne zanašajte samo na varnostne naprave, vgrajene v verižno žago. Kot  
uporabnik verižne žage morate z različnimi ukrepi zagotoviti, da bo vaše delo potekalo brez  nezgod in poškodb.  
Protiudarec je posledica napačne ali neustrezne uporabe verižne žage. Preprečite ga lahko z  različnimi ukrepi, ki 
so opisani v nadaljevanju: 
• Žago trdno držite z obema rokama, pri čemer morajo palca in prsti objeti ročaja žage.  Telo 

in roke postavite v položaj, v katerem lahko vzdržite sile povratnega udara. Pri  upoštevanju 
ustreznih ukrepov lahko uporabnik obvlada silo protiudarca. Verižne žage ne  smete nikoli izpustiti iz rok. 

• Pazite, da vaše telo ne bo v nenaravnem položaju, in nikoli ne žagajte nad višino ramen. 
Na ta način se izognete nenamernemu stiku s konico vodila in imate v nepričakovanih situacijah  tudi boljši 
nadzor nad verižno žago.  

• Vedno uporabljajte nadomestna vodila in verige, ki jih priporoča proizvajalec. Zaradi  neus-
treznih nadomestnih vodil in verige lahko pride do raztrganja verige in/ali protiudarca.  

• Upoštevajte navodila proizvajalca glede brušenja in vzdrževanja verige. Prenizko  nastavljen 
omejevalnik globine poveča verjetnost protiudarca.

Splošni varnostni napotki za verižne žage  
• Pri odstranjevanju materiala z žage, njenem shranjevanju ali vzdrževanju upoštevajte  vse 

ustrezne napotke. Glejte, da je stikalo izklopljeno in akumulator odstranjen iz  naprave. 
Nepričakovan zagon verižne žage med odstranjevanjem materiala z žage ali  vzdrževalnimi deli lahko povzroči 
resne poškodbe. 

• Motorne žage so potencialno nevarna orodja. Posledice nesreč zaradi uporabe motorne žage so  pogosto 
izguba udov ali smrt. 

• Tveganja ne predstavlja le sama motorna žaga. Padajoče veje, vrhovi dreves in kotaleča se debla so  lahko smr-
tonosni. Dodatna tveganja predstavlja bolan ali gnil les. 



• Ocenite svojo sposobnost za opravljanje tega opravila. V primeru dvoma delo raje prepustite  profesional-
nemu gozdnemu delavcu. 

• Če vam stroj pade, če utrpi močan udarec ali začne nenormalno vibrirati, takoj zaustavite stroj in  preverite, 
da ni poškodovan ter poiščite vzrok vibriranja.  

• Vsakršno poškodbo mora ustrezno popraviti ali zamenjati del servis. Za popravila in pridobitev vseh 
nadomestnih delov se obrnite na pooblaščenega serviserja, navedenega na koncu navodil za uporabo. 

Življenjsko nevarno zaradi elektromagnetnega polja. 
• Magnetno polje, ki nastane med delovanjem naprave, lahko pod določenimi pogoji vpliva na aktivne in  pa-

sivne medicinske vsadke.  
• Pred delom z izdelkom se posvetujte s svojim zdravnikom ali proizvajalcem medicinskega vsadka. 

Nevarnost zaradi prahu zdravju nevarnih materialov.  
• Ne obdelujte zdravju nevarnih materialov. Prah različnih vrst lesa in različnih umetnih mas je lahko  rakot-

voren. 
• Uporabljajte zaščitno masko za dihala. 

Poškodbe sluha in zdravstvene težave. 
V primeru uporabe naprave v daljšem časovnem obdobju obstaja nevarnost poškodbe sluha in  zdravstvenih 
težav, ki so posledica tresljajev dlani-rok.  
• Uporabljajte varovalno opremo za zaščito sluha.  
• Uporabljajte rokavice, ki ublažijo tresljaje.

Nevarnost poškodb zaradi neustrezne uporabe naprave. 
• Uporabljajte samo ostre in brezhibne verige za žago. Poškodovane ali tope verige nemudoma  zamenjajte.  
• Obdelovanec skrbno vpnite. 
Pri rokovanju z verižno žago obstaja več vrst nevarnosti.  
• Napravo lahko istočasno upravlja samo ena oseba. Glejte, da v delovnem območju ne bo drugih oseb. 
• Nikoli ne smete seči prek omejevalne plošče ali pod varnostno streme. 

Upravljanje 
• Z žaganjem ne smete začeti, če je veriga že v stiku z obdelovancem ali je v obdelovancu oziroma  lahko udari 

v kakšen predmet. 
• Pred žaganjem nevezanega materiala tega najprej vpnite. Materiala ne podpirajte z roko ali nogo. Obstaja 

nevarnost protiudarca. 
• Pri žaganju žaganega lesa in tankega lesa vedno uporabljajte varno ležišče, na primer kozo za žaganje. Les, ki 

ga žagate, pri žaganju ne sme biti naložen drug na drugega. 
• Odstranite tujke, kot so žeblji, vijaki ipd. 
• Pri rezanju vej, ki so napete, obstaja nevarnost protiudarca. 
• Če stojite na poševni podlagi, glejte, da stojite proti pobočju. 
• Med rezanjem podrasti in mladih dreves bodite izjemno previdni. Vitke veje se lahko zataknejo za  verigo in 

udarijo proti vam ali vas vržejo iz ravnotežja. 
• Razcepljen les žagajte izjemno previdno. Trske lahko potegne skozi verigo. 
• Ko veriga deluje, na obdelovanec najprej položite omejevalno ploščo in pustite, da žaga reže sama od  sebe. 

Na žago le rahlo pritiskajte. Hitrost verige se ne sme bistveno upočasniti. 
• Po koncu delovnega postopka žago izklopite in jo izvlecite iz reza šele potem, ko se zaustavi. Na tak  način se 

izognete protiudarcu. 
• Žago ohladite tako, da jo krajši čas pustite neobremenjeno delovati v prostem teku. 
• Izdelek prenašajte izklopljen in tako, da ga držite za ročaj, obrnjenega stran od telesa. Za prevoz ali  sk-

ladiščenje žage morate nanjo vedno namestiti zaščitno pokrivalo. Pravilno ravnanje z izdelkom  zmanjša verjet-



nost nenamernega stika z verigo, ki se premika. 

Opozorila za namestitev/menjavo/vzdrževanje verige žage: 
• V primeru, da deli manjkajo ali so poškodovani, izdelka ne smete uporabljati, dokler ne odpravite vseh  po-

manjkljivosti. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči hude telesne poškodbe. 
• Prepričajte se, da je akumulatorska baterija odstranjena iz izdelka 
• Veriga je ostra. 
• Pri opravljanju vzdrževalnih del na verigi vedno nosite rokavice. 
• Po vklopu izdelka se rezalni valj zavrti in lahko povzroči hude poškodbe.  
• Pred vsako nastavitvijo, čiščenjem in vzdrževanjem iz izdelka odstranite akumulator.  
• Preden začnete delati z izdelkom, počakajte, da se vsi njegovi strojni deli zaustavijo. 

Opozorila za čiščenje žage:  
Po vklopu izdelka se rezalni valj zavrti in lahko povzroči hude poškodbe.  
• Pred vsako nastavitvijo, čiščenjem in vzdrževanjem iz izdelka odstranite akumulator. 
• Preden začnete delati z izdelkom, počakajte, da se vsi njegovi strojni deli zaustavijo.

Podatki o hrupu: 
Raven zvočnega tlaka (LpA): 84,9 dB (A)
Raven zvočne moči v (LWA): 93,4 dB (A)   
Odstopanje (K): 2dB (A): 2,2 dB (A)  

Izjava in opozorila: 
Navedena skupna vrednost tresljajev in vrednosti emisijskih vrednosti hrupa so bile izmerjene z uporabo  stan-
dardizirane metode preskušanja (EN 62841-1/EN ISO 12100:2010) in jih je mogoče uporabiti za  primerjavo z 
drugim električnim orodjem. Uporabljate jih lahko tudi za okvirno oceno obremenitve. 

Tresljaji in emisijska vrednost hrupa se lahko med dejansko uporabo električnega orodja razlikujejo od  navedenih 
vrednosti, odvisno od načina in vrste uporabe električnega orodja in še posebej vrste  obdelovanca.  

Potrebno je določiti varnostne ukrepe za zaščito uporabnika, ki temeljijo na oceni obremenjenosti s  tresljaji pri 
dejanskih delovnih pogojih (pri tem je treba upoštevati vse stopnje delovnega postopka, npr.  čas, v katerem je 
bilo orodje izklopljeno, in čas, v katerem je sicer vklopljeno, vendar ni obremenjeno).  

Potrudite se, da bo obremenitev zaradi tresljajev in hrupa kar se da majhna. Ukrepi za zmanjšanje  tresljajev in 
hrupa so na primer uporaba rokavic med delom, omejitev časa dela in uporaba pribora, ki  je v dobrem stanju. 

Opozorila/navodila za odstranjevanje naprave: 
Odpadnih naprav, ki so označene s prikazanim simbolom, ni dovoljeno odlagati med  
običajne gospodinjske odpadke. 
Skladno z Direktivo 2012/19/EU morate napravo ob  koncu njene življenjske dobe oddati na ustrez-
nem zbirnem mestu. Pri tem se snovi, uporabljene v napravi, odpeljejo v reciklažo in izognete se 
škodljivim vplivom na okolje. Zastarelo napravo oddajte na zbirnem mestu za električne odpadke ali 
reciklirnem mestu. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalno podjetje za zbiranje odpadkov 
ali na komunalno  upravo. 

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske  odpadke! 
Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebu-
jejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu  mesta ali v trgovini, da bodo 



odstranjene na okolju prijazen način. Na zbirno mesto  oddajte celoten izdelek (z baterijo) in le, ko je 
izpraznjen!  
*označeno z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti 
za gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne 
negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. 
Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 
tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste 
izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU. 

 

Ime izdelka: Sawaway, akumulatorska ročna žaga
Uporaba: Brezžično ročno orodje za rezanje vej.
Model: F001
Proizvajalec: Ninbo Senle Hardware Co., Ltd.
Naslov proizvajalca: Unit 3, Building 8, Xinxin Business District,
Cidong Avenue, Longshan Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Uvoznik: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, Trzin, Slovenia
Pooblaščeni serviser: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, Trzin, Slovenia
Leto proizvodnje: 2021
Max. dolžina rezila: 152,4 mm

Preberite navodila za uporabo

Uporabljajte zaščito za sluh

Obvezna uporaba zaščitnih rokavic

Obvezna uporaba zaščitnih očal

Obvezna uporaba čelade

Ne izpostavljajte dežju

Podatki o hrupu



GARANCIJSKI POGOJI

Za uveljavljanje garancije nam pišite na e-mail: info@studentska-trgovina.si
Opišite težave izdelka in priložite kopijo računa ter izpolnjen spodnji garancijski list.
• Garancijski rok: 36 mesecev
• Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Prodajalec/dobavitelj jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku, ki začne teči z 
dnem izročitve blaga potrošniku. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, prodajalec kupcu 
vrne kupnino. 

Prodajalec/dobavitelj ne jamči za okvare, ki so nastale, ker kupec izdelka ni uporabljal v skladu s priloženimi navo-
dili za uporabo.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic po-
trošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijska doba se podaljša za čas popravila.

Prodajalec/dobavitelj je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdob-
je 3 let.

Podatki o prodajalcu/dobavitelju: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin

GARANCIJSKI LIST

VAŠI PODATKI
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:
Mail:
Št. naročila (lahko tudi številka računa):
Ime izdelka:
Model:

Opis napake:




