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B R U K S A N V I S N I N G

Sticksåg 570W
Artikelnummer 3110-1122
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Sticksåg 570W
Artikelnummer 3110-1122

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen noggrant. Att inte
följa säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan resultera i elstöt, brand och/eller
en allvarlig personskada.

• Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

• Med ”elverktyg” i säkerhetsföreskrifterna menas elektriska verktyg, antingen med elkabel eller
batteridrivna.

ARBETSOMRÅDE
• Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Ostädat arbetsområde med dålig belysning skapar

olyckstillfällen.

• Arbeta inte med elverktyg där det finns risk för explosion, t ex i lokaler där lättantändliga
vätskor, gaser eller damm förekommer. Vid arbete med elverktyg bildas gnistor som kan
antända damm eller avgaser.

• Håll barn och andra utomstående borta när du arbetar med elverktyg. Dålig koncentration
kan orsaka kontrollförlust över elverktyget.

ELEKTRISK SÄKERHET

• Stickproppen på elverktyget måste passa eluttaget. Ändra aldrig stickproppen på något
sätt. Använd inte adaptrar tillsammans med jordade elverktyg. Risken för elstöt minskar om
stickproppen inte ändras samt om stickproppen och eluttaget passar.

• Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t ex rör, radiatorer eller kylskåp. Risken för elstöt
ökar om din kropp är jordad.

• Utsätt inte elverktyg för regn och fukt. Risken för elstöt ökar om det kommer vatten in i
elverktyget.

• Skada inte elkabeln. Bär inte elverktyget i elkabeln, ryck inte i elkabeln när du vill dra ut
stickproppen ur eluttaget. Håll elkabeln borta från heta föremål, olja, vassa föremål eller
elverktygets rörliga delar. Skadad eller tilltrasslad elkabel ökar risken för elstöt.

• Skadad elkabel ska bytas ut av en behörig elektriker.

• Använd förlängningskabel för utomhusbruk när du arbetar med elverktyg utomhus. Rätt
typ av förlängningskabel minskar risken för elstöt.

• Använd jordfelsbrytare om det är nödvändigt att arbeta med elverktyg i fuktiga miljöer.
Jordfelsbrytaren minskar risken för elstöt.

PERSONLIG SÄKERHET

• Stå stadigt och koncentrera dig på vad du gör. Använd sunt förnuft när du arbetar med
elverktyg. Arbeta inte med elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. En stund av dålig koncentration kan leda till en allvarlig personskada.
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• Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Skyddsutrustning som
dammfilter för ansikte, skor med halkfri sula, hjälm och hörselskydd minskar risken för person-
skador.

• Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till
strömmen och/eller batteriet eller innan du lyfter eller flyttar elverktyget. Att bära elverktyg
med finger på strömbrytaren ökar risken för personskada.

• Ta bort alla inställningsnycklar innan du startar elverktyget. Inställningsnycklar som lämnas
kvar på elverktygets rörliga delar kan orsaka personskada.

• Se till att du har bra fotfäste och håll god balans när du arbetar med elverktyg. Det är
viktigt att ha kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

• Klä dig ändamålsenligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna
och handskarna borta från elverktygets rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller
långt hår kan fastna i de rörliga delarna.

• Montera och använd dammutsuganordning om elverktyget är utrustat med en sådan.
Användning av dammutsuganordning minskar risken för dammrelaterade personskador.

• Elverktyg är inte avsedda att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, senso-
risk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller
får instruktioner angående hur elverktyg ska användas av en person som ansvarar för deras
säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med elverktyg.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
• Tvinga inte elverktyget till högre prestanda än det är konstruerat för. Använd rätt effekt

beroende på vilken typ av arbete elverktyget används till. Med rätt elverktyg blir arbets-
resultatet bättre och arbetet blir säkrare.

• Använd inte elverktyg om strömbrytaren inte fungerar som den ska. Elverktyg som inte
kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.

• Dra ut stickproppen ur eluttaget och/eller ta bort batteriet från elverktyget innan
du gör justeringar, innan du byter tillbehör eller innan du ställer in elverktyget till
förvaring. Denna preventiva säkerhetsåtgärd minskar risken för oavsiktlig start.

• Förvara ditt elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte vet hur elverk-
tyget används och fungerar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna
personer.

• Underhåll ditt elverktyg. Kontrollera att balansen är god, att de rörliga delarna inte låser
sig, att inga delar är skadade och andra förhållanden som kan påverka elverktygets
funktion. Skadat elverktyg måste repareras innan det används igen. Många olyckor har
orsakats av dåligt underhållna elverktyg.

• Håll skär- och kapverktyg vassa och rena. Rätt underhållna skär- och kapverktyg fastnar inte
så lätt i arbetsstycket och är lättare att styra.

• Använd elverktyg och tillbehör enligt instruktioner, ta hänsyn till arbetsförhållanden och
arbete som ska utföras. Att använda elverktyg till ändamål de inte är avsedda för kan resultera
i personskada.

SERVICE
• Alla servicearbeten måste utföras av en kvalificerad tekniker. Endast originalreservdelar

får användas. Detta garanterar elverktygets säkerhet.

VARNING!
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig
person- eller egendomsskada.



4

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STICKSÅG 3110-1122

• Håll sticksågen i det isolerade greppet under arbetets gång. Om sågbladet kommer i kontakt
med strömförande ledningar i väggen eller med sticksågens elkabel, kan metalldelarna på
sticksågen bli strömförande vilket kan orsaka brand eller elstöt.

• Är du inte helt insatt i hur man arbetar med sticksågen, rådgör med någon som kan sköta den.

• Använd endast originalreservdelar vid reparation.

• Använd dammskydd när du arbetar med sticksågen.

• Ta bort alla spikar, nålar, klammer m m innan du sågar i trä. Undersök arbetsstycket noggrant
före sågningen.

• Se till att sågskon ligger säkert under sågningen. Ett snedställt sågblad kan brytas eller orsaka
bakslag.

• Använd aldrig sticksågen utan sågsko. Om spindeln rör vid arbetsstycket kan rörelsemekanis-
men skadas.

• Såga inte arbetsstycken som är för stora för denna sticksåg.

• Kontrollera innan du börjar såga att det finns tillräckligt med utrymme under arbetsstycket så att
sågbladet inte kommer i kontakt med golv, arbetsbänk m m.

• Starta sticksågen innan sägbladet kommer i kontakt med arbetsstycket.

• Använd endast vassa och rena sågblad.

• Använd lämpliga sågblad för olika typer av arbeten.

• Lägg inte ifrån dig sticksågen när den är påslagen.

• Stäng av sticksågen och låt motorn stanna helt innan du tar ut sågbladet ur arbetsstycket.

• Håll greppet torrt, rent och fritt från olja och smuts. Rengör greppet med en ren trasa. Använd
inte lösningsmedel, olja, bensin och övriga bensinbaserade produkter för rengöring. Plastdelar-
na kan skadas.

• Använd inte sticksågen i utrymmen fyllda med gaser eller nära explosiva ämnen.

• Tvinga aldrig sticksågen, tryck på den endast lätt. För hårt tryck kan orsaka vibrationer eller
bakkast och sågbladet kan brytas.

• Håll stadigt i sticksågen under sågningen.

• Rör inte vid sågbladet eller arbetsstycket strax efter avslutad sågning. Sågbladet och arbets-
stycket blir varma och kan orsaka brännskador.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Sticksågen används för sågning och figursågning i trä, plast, metall, kakel- och keramikplattor
och gummi. Den är lämplig för raka och böjda skär med en sågvinkel upp till 45°. Använd inte
sticksågen till andra ändamål den är avsedd för.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Sticksåg 1 st
Adapter för dammutsug 1 st
Sexkantsnyckel 1 st
Sågblad för trä 1 st
Sågblad för metall 1 st
Bruksanvisning 1 st

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är skadade. Använd inte sticksågen om någon del är
skadad.
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BESKRIVNING

Strömbrytare
Låsknapp

Hastighetsinställning

Adapter för anslutning
av dammutsugningsrör

Basplatta

Inställning av pendelrörelse

Sexkantsnyckel

Bladhållare

Skyddskåpa

Snabbfäste för sågblad
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VARNING. Stäng alltid av stick-
sågen och dra ut stickproppen
ur eluttaget innan du gör juste-
ringar.

MONTERING

MONTERING AV SÅGBLAD

• VARNING. Stäng av sticksågen
och dra ut stickproppen ur
eluttaget innan du byter såg-
bladet eller gör inställningar.

• Använd gärna arbetshandskar
när du byter sågbladet.

INSTÄLLNING AV SÅGVINKEL

• För gersågning eller avfasning kan
basplattan ställas in i vinklar från 0° till
45°.

• Vänd sticksågen upp och ned och lägg
den på ett stabilt underlag.

• Lossa sexkantsskruven som håller
ihop bladhållaren och basplattan med
den medföljande sexkantsnyckeln.

• Flytta basplattan en aning bakåt. Nu
kan basplattan lutas i önskad vinkel
(mellan 0° och 45°) enligt skalan på
basplattan.

• Skjut tillbaka basplattan tills sågbladets bakre del rör vid bladhållaren.

• Dra åt sexkantsskruven.

• Kontrollera att sågvinkeln är rätt inställd genom provsågning. Ändra sågvinkeln om det behövs.

• Kom ihåg att bladhållaren alltid måste hålla sågbladets bakre del.

• Vänd sticksågen upp och ned för att
lättare komma åt sågbladet.

• Tryck ner snabbfästet med fingret.

• Sågblad av typen T passar till denna
sticksåg.

• Lägg ett sågblad av T-typ i hålet, med
sågtänderna fram. Sågbladets bakkant
ska ligga i bladhållaren.

• Sågbladet låses när snabbfästet släpps. Kontrollera att sågbladet sitter fast.

• Stoppa stickproppen i eluttaget, starta sticksågen och kör den obelastad för att kontrollera att
den går jämnt innan du börjar såga.

• Ta ut sågbladet enligt beskrivning ovan.

• NOTERA. Slå lätt på sågbladet med hammare om det är svårt att ta ut.

• VARNING. Bladhållaren stödjer sågbladet under sågningen och sågbladets bakkant måste
alltid ligga i bladhållaren. Bladhållaren måste kunna rotera fritt.

Sågblad
av T-typ
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VARNING! Använd inte damm-
utsuget vid sågning i metall.
Gnistor som bildas vid sågning i
metall kan antända dammet som
blev kvar efter sågning i trä.

DAMMUTSUG

• Dammutsuget tar effektivt bort damm
som bildas vid sågning.

• Anslut en lämplig dammutsuganordning
(t ex dammsugare för hushåll) till adap-
tern för dammutsug.

START OCH STOPP

• Sticksågen startas genom att trycka in
strömbrytaren. Släpp strömbrytaren
för att stänga av sticksågen.

• Lås strömbrytaren genom att trycka in
låsknappen när strömbrytaren är
intryckt.

• Lås upp strömbrytaren genom att
trycka in och släppa strömbrytaren.

VARNING. Låt sågbladet stanna
helt innan du lägger ifrån dig
sticksågen.

• Låsknappen gör att motorn är påsla-
gen utan att strömbrytaren måste
hållas intryckt. Funktionen är använd-
bar vid sågning under en längre tid.

HASTIGHETSINSTÄLLNING

• Ställ in hastigheten beroende på vilken
typ av sågning som utförs. Lämplig
hastighet ökar sticksågens prestanda
och sågbladets livsläng ökar.

• För att kunna avgöra vilken hastighet
är lämpligast, gör först en testsågning.

• Ställ ratten för hastighetsinställning
från läge 1 (lägsta hastighet) till läge 6
(högsta hastighet).
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INSTÄLLNING AV PENDELRÖRELSE

• Pendelrörelsen har fyra inställningar:
0 = normal sågning utan pendelrörelse.
1, 2 och 3 = sågbladet rör sig lätt bakåt
och framåt och sågningen blir effektiva-
re. Ställ in lämplig pendelrörelse beroen-
de på typ av arbete du utför.

• Gör ett prov på en liten träbit för att
kunna bestämma rätt pendelrörelse.

• Vi rekomenderar:
– Ingen pendelrörelse vid sågning i

metallplåt, plastskivor och mycket
fina skär.

– Låg pendelrörelse vid sågning i hårt
trä, plast och fina skär.

– Hög pendelrörelse vid sågning i trä
och när skären inte behöver vara
fina.

SÅGNING

• Kontrollera att sågbladet är lämpligt för arbetet som ska utföras och att sågbladet är längre
än arbetsstyckets tjocklek.

• Gör inställningar som behövs för typ av sågning som kommer att utföras.

• Starta sticksågen och låt sågbladet uppnå maximal hastighet.

• Rör sticksågen långsamt framåt med jämn hastighet. Basplattan ska ligga mot arbetsstycket.

• NOTERA. Tvinga inte sticksågen. Tryck på den endast så att sågbladet kan såga. Låt sågbladet
och sticksågen göra arbetet.

SÅGNING I METALL
• Säkra ALLTID arbetsstycket vid sågning i metall.

• Var särskilt försiktig och rör sticksågen mycket långsamt. Använd den lägsta hastigheten (1, 2
eller 3). Böj eller vrid inte sågbladet.

• Vid sågning i metall måste en lämplig smörjolja användas. Smörj sågbladet eller arbetsstycket
med jämna mellanrum under sågningen för att undvika att sågbladet slits ut. Vid sågning i stål
rekommenderas att använda sågvax.

• Om sticksågen hoppar eller sågbladet fastnar i arbetsstycket, byt ut sågbladet mot ett med
finare sågtänder.

• Om sågbladet blir tilltäppt, byt ut det mot ett med grövre sågtänder.

• Tunna metallstycken bör fästas med en träkloss vid såglinjens varje sida eller klämmas fast på
en träskiva. Rita en såglinje på arbetsstycket.

• Vid sågning i aluminiumprofiler eller vinklade järnföremål bör arbetsstycket säkras i ett bänk-
skruvstycke och sågas så nära backarna som möjligt.

• Vid sågning i rör med en diameter större än sågbladets längd, såga genom röret så långt det
går och vrid sedan röret.
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VARNING. Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du gör justeringar, underhålls-
arbeten eller om elkabeln har skadats. Skadad elkabel måste bytas ut av en behörig
elektriker. Utsätt inte sticksågen för regn.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

• Använd inte lösningsmedel för rengöring av plastdelar. Torka av smutsen med en ren trasa.

SMÖRJNING
• Alla kullager är smorda hos tillverkaren och ingen ytterligare smörjning behövs.
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ANTECKNINGAR
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ANTECKNINGAR
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Vid frågor kontakta i första hand Rustas kundtjänst, tel 0771-28 10 10

Konsumentkontakt:
Rusta-butikerna

Inköp/Marknadskontor
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby

B R U K S A N V I S N I N G

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska
lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för
ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

REKLAMATIONSRÄTT

• Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och maskinstämplat
kvitto bifogas.

• Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål
den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall
inte.

TEKNISKA DATA

Spänning 230V~50Hz

Effekt 570W

Varvtal, n0 0–3000v/min

Sågvinkel 0–45°
Sågkapacitet
   i trä 65mm
   i metall 10mm

Sågblad T-typ

Ljudtrycksnivå LPA 89dB(A)
[KPA=3dB(A)]

Ljudeffektnivå LWA 100dB(A)
[KWA=3dB(A)]

Använd hörselskydd om ljudtrycksnivån
överstiger 80dB(A)

Vibration ah ah, CW=7,0m/s2

(K=1,5m/s2) ah, CM=8,1m/s2

Vikt 1,8kg

• Det uppgivna totala vibrationsvärdet har mätts med standardtestmetoder och kan användas
som jämförelse med andra sticksågar. Värdet kan även användas för bedömning av exponering.

• VARNING. Vibrationer kan skiljas från det deklarerade värdet beroende på hur sticksågen
används. Vi rekommenderar användning av arbetshandskar och att endast använda sticksågen
under korta perioder med vilopauser mellan.


