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ORIINĀLĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

WSR 900-PE/WSR1250-PE/WSR1400-PE Zobenzāis
Pirms lietošanas noteikti izlasiet šo
instrukciju.

1. Vispārēja informācija
1.1 Signālvārdi un to nozīme
-BRĪDINĀJUMSPievērš uzmanību iespējami bīstamai situācijai, kas var
izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.

Ja iekārta tiek nodota citai personai,
pārliecinieties, ka instrukcija atrodas
kopā ar iekārtu.

-UZMANĪBUŠo uzrakstu lieto, lai pievērstu uzmanību iespējami bīstamai situācijai, kas var izraisīt miesas bojājumus vai nodarīt kaitējumu aprīkojumam vai citam īpašumam.

EN

T

Vienmēr glabājiet instrukciju kopā ar
iekārtu.

1.2 Piktogrammas

Brīdinājuma zīmes

Brīdinājums
par vispārēju
bīstamību

AM
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Vadības elementi un iekārtas sastāvda as 
햲 Instrumenta bloētājs/instrumenta stiprinājums
햳 Svārsta gājienu slēdzis
햴 Gājienu skaita regulators (tikai WSR 900-PE/WSR
1400-PE)
햵 Transportēšanas drošinātājs
햶 Vadības slēdzis
햷 Identifikācijas datu plāksnīte
햸 Motors
햹 Pārnesuma mehānisms
햺 Priekšējā satveršanas zona (roku aizsargs)
햻 Roku aizsargs ar instrumenta bloētāja/instrumenta
stiprinājuma pārsegu
햽 Piespiedējkurpes regulēšanas taustiš
햾 Piespiedējkurpe
햿 Zāa asmens

-NORĀDĪJUMSŠo uzrakstu lieto lietošanas norādījumiem un citai derīgai informācijai.

R

Saturs
1. Vispārēja informācija
2. Apraksts
3. Instrumenti un piederumi
4. Tehniskie parametri
5. Drošības norādījumi
6. Lietošanas uzsākšana
7. Lietošana
8. Apkope un uzturēšana
9. Problēmu risinājumi
10. Utilizācija
11. Iekārtas ražotāja garantija
12. EK atbilstības deklarācija (oriināls)
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Brīdinājums
par bīstamu
spriegumu

Brīdinājums
par karstu
virsmu

Pienākumu uzliekošās zīmes

Lietojiet aizsargbrilles

Simboli

Pirms
lietošanas
izlasiet
instrukciju

Lietojiet
skaas
slāpētājus

lv
Lietojiet aizsargcimdus

Lietojiet
vieglu
elpošanas
ceu
aizsargu

Lietojiet
aizsargiveri

Nododiet otrreizējai
pārstrādei

 Šie cipari norāda uz attēliem, kas atrodas uz atlokāmās lapas. Lasot lietošanas instrukciju, turiet šīs lapas
atvērtas.
Šīs lietošanas instrukcijas tekstā ar vārdu « iekārta » vienmēr jāsaprot zobenzāis WSR 900-PE/WSR 1250-PE/
WSR 1400-PE.
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Tips:
Sērijas Nr.:

T

Identifikācijas datu vieta uz iekārtas
Iekārtas tips un sērijas numurs ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes, kas nostiprināta pie iekārtas. Ierakstiet šos datus lietošanas instrukcijā un, kontaktējoties
ar Hilti pārstāvi vai servisa dau, vienmēr norādiet tos.

2. Apraksts

-BRĪDINĀJUMSVeicot cauruvadu pārzāēšanu, piemēram, nojaukšanas un instalāciju ierīkošanas darbu ietvaros, pārbaudiet, vai cauruvadā nav šidruma, un nepieciešamības
gadījumā iztukšojiet to. Cauruvadu pārzāēšanas laikā turiet iekārtu virs zāējamā cauruvada. Iekārta nav
pasargāta no mitruma iekūšanas. Šidruma ieplūšana
var izraisīt iekārtā īssavienojumu un pakaut lietotāju
strāvas triecienam.

EN

2.1 Nosacījumiem atbilstīga lietošana
WSR 900-PE
● Lietošanas joma aptver glābšanas dienestu un komunālo iestāžu veiktus darbus, lauksaimniecību un mežsaimniecību, jaunbūves, remonta un pārbūves darbus,
darbnīcas, būvniecību, metāla konstrukciju, kā arī santehnikas, apkures un dzesēšanas sistēmu ierīkošanu.
● To var lietot koka, kokam līdzīgu materiālu, metāla, kā
arī plastmasas materiālu zāēšanai.
● Iekārta ir paredzēta lietošanai sausā vidē.
● Iekārtu drīkst darbināt tikai ar tādu spriegumu, kāds
norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes.
● Iekārta ir paredzēta lietošanai ar abām rokām.
● Lietojiet tikai tādus instrumentus un piederumus, kas
minēti lietošanas instrukcijā.

IR

Nezāējiet ar iekārtu ieeus, betonu, gāzbetonu,
dabīgo akmeni vai flīzes.
● Nelietojiet iekārtu mitrā vidē.
● Nelietojiet iekārtu sprādzienbīstamā vidē.
● Nelietojiet iekārtu cauruvadu pārzāēšanai, ja tajos
vēl atrodas šidrumi.
● Neveiciet zāējumus nezināmās virsmās.
● Nepārsniedziet noteikto darba diapazonu un nestrādājiet ar neatbilstīgiem instrumentiem. (Pievērsiet uzmanību pareiziem izmēriem un nelietojiet zobenzāu
asmeus, kam nav 1/2" gala stiprinājuma.)
● Aizliegts apstrādāt materiālus, kas satur azbestu.
● Lai izvairītos no savainošanās riska, lietojiet tikai oriinālos Hilti piederumus un papildierīces.
● Ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā iekautos norādījumus par iekārtas lietošanu, kopšanu un uzturēšanu.
● Iekārtu nedrīkst nekādā veidā pārveidot.
● Iekārta ir paredzēta profesionālai lietošanai.
● Iekārtas apkalpošanu, apkopi un uzturēšanu drīkst
veikt tikai pilnvarots un atbilstīgi apmācīts personāls.
Personālam jābūt labi informētam par iespējamiem
riskiem, kas var rasties darba laikā.
● Ja iekārtu un tās papildu aprīkojumu lieto nepietiekami apmācīts personāls vai netiek ievēroti lietošanas nosacījumi, var rasties oti bīstamas situācijas.
●

R

AM
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2.2 Nosacījumiem atbilstīga lietošana
WSR 1250-PE/WSR 1400-PE
● Lietošanas joma aptver jaunbūves, remonta un pārbūves darbus, darbnīcas, būvniecību, metāla konstrukciju, kā arī santehnikas, apkures un dzesēšanas
sistēmu ierīkošanu, glābšanas dienestu un komunālo
iestāžu veiktus darbus, lauksaimniecību un mežsaimniecību.
● To var lietot koka, kokam līdzīgu materiālu, metāla, kā
arī plastmasas materiālu zāēšanai.
● Iekārta ir paredzēta lietošanai sausā vidē.
● Iekārtu drīkst darbināt tikai ar tādu spriegumu, kāds
norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes.
● Iekārta ir paredzēta lietošanai ar abām rokām.
● Lietojiet tikai tādus instrumentus un piederumus, kas
minēti lietošanas instrukcijā.
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Nezāējiet ar iekārtu betonu un dabīgo akmeni.
Nelietojiet iekārtu mitrā vidē.
Nelietojiet iekārtu sprādzienbīstamā vidē.
Nelietojiet iekārtu cauruvadu pārzāēšanai, ja tajos
vēl atrodas šidrumi.
● Neveiciet zāējumus nezināmās virsmās.
● Nepārsniedziet noteikto darba diapazonu un nestrādājiet ar neatbilstīgiem instrumentiem. (Pievērsiet uzmanību pareiziem izmēriem un nelietojiet zobenzāu
asmeus, kam nav 1/2" gala stiprinājuma.)
● Aizliegts apstrādāt materiālus, kas satur azbestu.
● Lai izvairītos no savainošanās riska, lietojiet tikai oriinālos Hilti piederumus un papildierīces.
● Ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā iekautos norādījumus par iekārtas lietošanu, kopšanu un uzturēšanu.
● Iekārtu nedrīkst nekādā veidā pārveidot.
● Iekārta ir paredzēta profesionālai lietošanai.
●
●
●
●

3. Instrumenti un piederumi
Zāa asmei
Cauruu griešanas adapters
Sānu rokturis/sānu roktura adapters

4. Tehniskie parametri

WSR 900-PE
900 W
110/8,5 V
120/8,5 V
220/4,3 V
230/4,1 V
240/4,2 V
50/60 Hz

WSR 1250-PE
1250 W
110/12,5 V
120/12 V
220/6 V
230/6 V
240/5,8 V
50/60 Hz

IR

Iekārta
Ieejas jauda
Nominālais spriegums *
Nominālā strāva *

2.3 Komplektā ietilpst:
– iekārta kopā ar piespiedējkurpi un zāa asmeni
– lietošanas instrukcija
– transportēšanas koferis

EN

-BRĪDINĀJUMSVeicot cauruvadu pārzāēšanu, piemēram, nojaukšanas un instalāciju ierīkošanas darbu ietvaros, pārbau-

diet, vai cauruvadā nav šidruma, un nepieciešamības
gadījumā iztukšojiet to. Cauruvadu pārzāēšanas laikā turiet iekārtu virs zāējamā cauruvada. Iekārta nav
pasargāta no mitruma iekūšanas. Šidruma ieplūšana
var izraisīt iekārtā īssavienojumu un pakaut lietotāju
strāvas triecienam.

T

Iekārtas apkalpošanu, apkopi un uzturēšanu drīkst
veikt tikai pilnvarots un atbilstīgi apmācīts personāls.
Personālam jābūt labi informētam par iespējamiem
riskiem, kas var rasties darba laikā.
● Ja iekārtu un tās papildu aprīkojumu lieto nepietiekami apmācīts personāls vai netiek ievēroti lietošanas nosacījumi, var rasties oti bīstamas situācijas.
●

AM

Tīkla frekvence
Svars saskaā ar
EPTA procedūru 01/2003
Izmēri (garums×platums×augstums)
Gājienu skaits
Gājiena garums
Gājienu skaita regulēšana

R

Instrumenta stiprinājums
Svārsta funkcija
Aizsargizolācija (atbilstīgi EN 60745)

3,6 kg
4,5 kg
442×88×211 mm
493×101×180 mm
0–2700 apgr./min–1
0–2700 apgr./min–1
32 mm
32 mm
Konstanta elektroni- Konstanta elektronika ar maināmu gājie- ka ar maināmu gājienu skaitu, 6 gājienu nu skaitu
skaita regulatora pozīcijas
bez atslēgas, 1/2" standarta instrumentiem
ieslēdzama un izslēdzama
aizsardzības klase II (dubultā aizsargizolācija) Z

WSR 1400-PE
1400 W
110/13,4 V
120/13 V
220/6,4 V
230/6,4 V
240/6,2 V
50/60 Hz

lv

4,8 kg
574×101×188 mm
0–2700 apgr./min–1
32 mm
Konstanta elektronika ar maināmu gājienu skaitu, 6 gājienu
skaita regulatora pozīcijas

NORĀDĪJUMS
Šajos norādījumos minētais svārstību līmenis ir mērīts ar EN 60745 noteiktajām mērījumu metodēm un izmantojams
dažādu elektroiekārtu salīdzināšanai. To var izmantot arī svārstību radītās slodzes pagaidu novērtējumam. Norādītais svārstību līmenis attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem izmantošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, svārstību
līmenis var atširties. Tas var ievērojami palielināt svārstību radīto slodzi visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu svārstību radīto slodzi, jāem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var
ievērojami samazināt svārstību radīto slodzi visā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu lie181
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totāju pret svārstību iedarbību, piemēram: elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā,
darba procesu organizācija.

≤ 100 dB (A)
≤ 89 dB (A)

≤ 100 dB (A)
≤ 89 dB (A)

T

Troksnis un vibrācija (mērījumi saska ā ar EN 60745)
Raksturīgais (A) trokša jaudas līmenis (LwA):
≤ 100 dB (A)
Raksturīgais (A) trokšu spiediena līmenis (LpA):
≤ 89 dB (A)
Norādītā trokša līmea pielaides saskaā ar EN 60745 ir 3 dB.

Saglabājam tiesības veikt tehniskas izmaias!

NORĀDĪJUMS
5.1. nodaas drošības norādījumi ietver visus vispārīgos drošības norādījumus attiecībā uz elektroiekārtām, kam jābūt
lietošanas instrukcijā saskaā ar spēkā esošajām normām.
Līdz ar to instrukcijā var būt norādījumi, kas uz konkrēto
iekārtu neattiecas.
5.1 Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar
elektroiekārtām

AM

lv
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5. Drošības norādījumi

EN

Triaksiālās vibrācijas vērtības (vibrācijas vektoru summa) mērījums veikts saskaā ar EN 60745-2-11
Koka plākšu zāēšana, ah, B
16,0 m/s2
22,0 m/s2
20,0 m/s2
2
2
Pielaide (K) koka plātu zāēšanai
2,5 m/s
2,5 m/s
2,5 m/s2
Koka siju zāēšana, ah, WB
23,0 m/s2
26,5 m/s2
28,0 m/s2
Pielaide (K) koka siju zāēšanai
3,5 m/s2
3,5 m/s2
3,5 m/s2
Vibrāciju absorbējošs rokturis
* Tiek piedāvāti iekārtas varianti dažādiem nominālajiem spriegumiem. Informācija par nominālo spriegumu un
nominālo strāvu ir norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes.

a)

BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas. Saglabājiet
visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai. Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām ar barošanu no
akumulatora (bez kabea).

R

5.1.1 Drošība darba vietā
a) Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet
labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā
apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
b) Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē,
kurā atrodas uzliesmojoši š idrumi, gāzes vai putek i.
Darba laikā iekārta nedaudz dzirksteo, un tas var izraisīt viegli degošu puteku vai tvaiku aizdegšanos.
c) Lietojot elektroiekārtu, ne aujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu
personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā
jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
182
Printed: 08.09.2016 | Doc-Nr: PUB / 5151908 / 000 / 01

5.1.2 Elektrodrošība
a) Elektroiekārtas kontaktdakšai jābūt saderīgai ar
elektrotīkla kontaktligzdu. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraud us. Neizmainītas konstrukcijas
kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, auj samazināt
elektrošoka risku.
b) Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai
ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saemt elektrisko triecienu.
c) Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekūstot elektroiekārtā, pieaug risks
saemt elektrisko triecienu.
d) Nelietojiet barošanas kabeli iekārtas pārvietošanai
vai pakarināšanai. Atvienošanas laikā nevelciet kabeli aiz vada, bet satveriet aiz kontaktdakšas korpusa.
Sargājiet elektrokabeli no karstuma, e as, asām
š autnēm un iekārtas kustīgajām da ām. Bojāts vai
sapierējies elektrokabelis var būt par cēloni elektrošokam.
e) Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet
tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabe us,
kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
f) Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas slēdža lietošana samazina
elektrošoka risku.

T

jādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību.
Nodrošiniet, lai bojātās da as tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas autorizētā remontdarbnīcā.
Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
f) Raugieties, lai griezējinstrumenti vienmēr būtu tīri
un asi. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
g) Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus u.c. tikai saska ā ar šiem norādījumiem.
Bez tam jā em vērā arī konkrētie darba apstāk i un
pielietojuma īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem
mēriem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama
un var izraisīt neparedzamas sekas.

EN

5.1.3 Personiskā drošība
a) Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties
saska ā ar veselo saprātu. Nestrādājiet ar elektroiekārtu, ja jūtaties noguruši vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē. Strādājot
ar elektroiekārtu, pat viens neuzmanības mirklis var būt
par cēloni nopietnam savainojumam.
b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzek us
un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālā aizsardzības aprīkojuma (puteku aizsargmaskas,
neslīdošu apavu un aizsargiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši iekārtas tipam un veicamā darba raksturam auj izvairīties no savainojumiem.
c) Nepie aujiet elektroiekārtas patva īgu ieslēgšanos.
Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora
ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja
ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt
nelaimes gadījums.
d) Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jāno em visi regulēšanas piederumi un uzgriež u atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas tajā, var radīt traumas.
e) Izvairieties no nedabiskām un neērtām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un centieties
nepaslīdēt. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
f) Izvēlieties darbam piemērotu apērbu. Darba laikā
nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas.
Netuviniet matus, apērbu un aizsargcimdus instrumenta kustīgajām da ām. Vaīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieerties iekārtas kustīgajās daās.
g) Ja elektroiekārtas konstrukcija auj tai pievienot ārējo
putek u nosūkšanas vai savākšanas ierīci, raugieties, lai tā tiktu pievienota un pareizi darbotos. Puteku
nosūcēja lietošana samazina puteku kaitīgo ietekmi.

5.1.5 Apkope
a) Uzdodiet veikt elektroiekārtu remontu tikai kvalificētam personālam, kas izmanto tikai oriinālās rezerves da as. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas
funkcionālo drošību.
5.2 Papildnorādījumi par drošību
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5.2.1 Personiskā drošība
a) Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas iekārtas barošanas
kabeli, iekārta vienmēr jātur aiz izolētajām rokturu
virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem,
spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daām, radot
elektrošoka risku.
b) Lietojiet dzirdes aizsargaprīkojumu. Trokša iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
c) Ja komplektā ir iek auti papildu rokturi, lietojiet tos.
Kontroles zudums var kūt par cēloni traumām.
d) Veicot darbus, kas rada putek us, jāvalkā viegla
elpce u aizsardzības maska.
e) Strādājiet ar pārtraukumiem un veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti.
f) Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba
zonā.
g) Darba laikā vienmēr pievērsiet uzmanību tam, lai
barošanas kabelis un pagarinātājs atrastos iekārtas aizmugurē. Tas palīdzēs izvairīties no aizeršanās
aiz kabea.
h) Instrumentu nomai a jāveic ar aizsargcimdiem, jo
instruments lietošanas laikā sakarst.
i) Puteki, ko rada tādi materiāli kā svinu saturošas krāsas,
daži koksnes veidi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai. Saskare ar šiem putekiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu aleriskas reakcijas un/vai elpceu saslimšanas. Noteikti puteku veidi,
piemēram, ozola un skābarža koksnes puteki, tiek uzskatīti
par kancerogēniem – seviši kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekiem).
Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti. Ja iespējams, lietojiet putek u nosūcēju. Lai sasniegtu augstu putek u nosūkšanas efektivitāti, lietojiet piemērotu, Hilti ieteiktu mobilo putek u
nosūcēju, kas paredzēts koka un/vai minerālo mate-
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5.1.4 Elektroiekārtas lietošana un apkope
a) Nepārslogojiet iekārtu. Katram darbam izvēlieties
piemērotu instrumentu. Elektroiekārta darbosies labāk
un drošāk pie nominālās slodzes.
b) Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis.
Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un
nekavējoties jānodod remontam.
c) Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma da u nomai as
vai iekārtas novietošanas uzglabāšanai atvienojiet
kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai iz emiet akumulatoru. Šie piesardzības pasākumi palīdzēs novērst
elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
d) Kamēr elektroiekārtas netiek lietotas, glabājiet tās
bērniem nepieejamā vietā. Ne aujiet lietot iekārtu
personām, kuras nepārzina iekārtas darbību un nav
iepazinušās ar šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
e) Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās da as darbojas bez traucējumiem un ne eras
un vai kāda no da ām nav salauzta vai bojāta un tādē-
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5.2.5. Īpaši drošības norādījumi darbam ar
zobenzāi
a)Zāēšanas laikā vienmēr turiet iekārtu atstatus no
sava erme a.
b) Nekādā gadījumā neturiet rokas priekšā zāa asmenim vai uz tā.
c) Nezāējiet virsmās, ja nav zināms, kas zem tām atrodas, un nodrošiniet, lai virs un zem zāa gājiena
neatrastos nekādi š ērš i. Zāa asmens, saduroties
ar šērsli, var radīt prettriecienu uz iekārtu.
d) Iekārta ar piespiedējkurpi jāpiespiež apstrādājamam
materiālam. Tādējādi tiek nodrošināts optimāls un drošs
darba process.
e) Pirms pārvietošanas iekārta jāizslēdz.
f) Lietojiet tikai tāda garuma zāa asme us, kas visā
gājiena cikla laikā ir vismaz 40 mm izvirzīti ārpus
zāējamā materiāla gabarītiem. Tas aus izvairīties no
spēcīgiem atsitieniem.
g) Lietojot cauru u zāēšanas adapteru (papildu piederums), strādājiet ar mērenu piespiešanas spēku
un piemērotu zāa kustības ātrumu, jo īpaši tad, ja
zāējamām caurulēm ir liels diametrs. Tas aus novērst
iekārtas pārkaršanu.
h) Valkājiet atbilstīgu aizsargtērpu, kas pasargā no karstām skaidām.
i) Nekādā gadījumā nelietojiet iekārtu bez piemontēta roku aizsarga.
j) Pirms darba sākuma noskaidrojiet darbā rodošos
putek u riska pakāpi. Izmantojiet celtniecības putek u
nosūcēju, kas atbilst oficiālai aizsardzības klasifikācijai saska ā ar vietējiem normatīviem, kas regulē darbu putek ainā vidē.
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5.2.2 Darba vieta
a)Rūpējieties par labu darba vietas apgaismojumu.
b)Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Nepietiekama ventilācija darba vietā var novest pie puteku izraisītiem veselības traucējumiem.

c)Ja tiek pārtraukta sprieguma padeve, iekārta jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla. Tas palīdzēs izvairīties no nekontrolētas iekārtas ieslēgšanās, kad tiks atjaunota sprieguma padeve.
d) Izvairieties lietot pagarinātājus, kuros ieslēgtas vairākas vienlaikus darbojošās ierīces.

T

riālu nosūkšanai, strādājot ar šo elektroiekārtu.
Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Ieteicams
valkāt elpce u aizsardzības masku ar filtra klasi P2.
Ievērojiet Jūsu valstī spēkā esošos normatīvus, kas
regulē attiecīgo materiālu apstrādi.
j) Iekārta nav paredzēta, lai to lietotu bērni vai cilvēki
ar nepietiekamām fiziskajām spējām vai bez atbilstīgas apmācības.
k) Bērniem stingri jāpaskaidro, ka ar iekārtu nedrīkst
rota āties.

IR

R

AM

lv

5.2.3 Elektrodrošība
a)Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās
virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vadi, gāzes
vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daas var būt
zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejauši tiek
bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopietns elektrošoka risks.
b)Regulāri pārbaudiet ierīces barošanas kabeli un
nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam izlabošanai. Regulāri pārbaudiet
pagarinātājus un, ja tie ir bojāti, nomainiet tos. Ja
darba laikā tiek bojāts enerijas padeves vai pagarinātāja kabelis, neaiztieciet to. Atvienojiet iekārtu
no elektriskā tīkla. Bojāti barošanas kabei un pagarinātāji slēpj elektriskā trieciena risku.
c) Ja bieži tiek apstrādāti elektrību vadoši materiāli, ar
tiem piesār otās iekārtas regulāri jānodod pārbaudīšanai Hilti servisa darbiniekiem. Uz iekārtas virsmas
uzkrājušies puteki, seviši, ja tie ir veidojušies no materiāliem ar elektrisko vadītspēju, vai mitrums nelabvēlīgos
apstākos var izraisīt elektrisko triecienu.
d)Ja lietojat elektroiekārtu brīvā dabā, nodrošiniet, lai
tā būtu pievienota tīklam, izmantojiet bojājumu strāvas aizsargslēdzi (RCD) ar aktivēšanas strāvas stiprumu maksimāli 30 mA. Bojājumu strāvas aizsargslēdža izmantošana mazina elektrošoka risku.
e) Principā ieteicams vienmēr izmantot bojājumu strāvas aizsargslēdzi (RCD) ar aktivēšanas strāvas stiprumu maksimāli 30 mA.
5.2.4 Elektroiekārtu lietošana un apkope
a)Kārtīgi nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Apstrādājamā materiāla nostiprināšanai izmantojiet skrūvspīles vai citas fiksācijas ierīces. Šādi tas būs drošāk
un stabilāk novietots nekā tad, ja to turēsiet ar roku, turklāt Jums abas rokas būs brīvas iekārtas lietošanai.
b)Pārliecinieties, vai maināmo instrumentu savienojumu sistēma atbilst iekārtas fiksācijas mehānismam
un tajā droši nofiksējas.
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5.2.6 Personāla aizsardzības aprīkojums
Lietotājam un tuvumā esošajām personām iekārtas darbības laikā jāizmanto piemērotas aizsargbrilles, aizsargivere, aizsargcimdi un viegli elpceu aizsardzības līdzeki.

Lietojiet aizsargbrilles

Lietojiet
skaas
slāpētājus

Lietojiet aizsargcimdus

Lietojiet
vieglu
elpošanas
ceu
aizsargu

6. Lietošanas uzsākšana

-UZMANĪBU-

●
●

Zāa asmens griezējmalas ir asas.
Uz zāa asmens griezējmalām var
savainoties.
Pieskaroties iekārtas kustīgajām daām,
var savainoties.
Valkājiet aizsargcimdus.
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●
●

6.4 Cauru u zāēšanas adaptera lietošana
(papildu piederums)   
1. Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla rozetes.
2. Izemiet zāa asmeni (skat. 6.2 punktu).
3. Nospiediet un turiet nospiestu piespiedējkurpes bloēšanas taustiu.
4. Virzienā uz priekšu novelciet piespiedējkurpi no iekārtas.
5. No priekšpuses uzbīdiet cauruu griešanas adapteru
uz iekārtas nepieciešamajā pozīcijā.
6. Atlaidiet taustiu.
7. Pavelkot cauruu griešanas adapteru, pārbaudiet, vai
tas ir kārtīgi nofiksējies.
8. Līdz galam atveriet skrūvspīles.
9. Aplieciet cauruu zāēšanas adapteru ap cauruli un
pakariniet aiz adaptera.
-Norādījums- Starp iekārtu un piespiedējskrūvi jāveidojas 45° leim.
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Izmantojot pagarinātājus, lietot tikai atļautus pagarinātājus ar pietiekamu šķērsgriezumu. Pretējā gadījumā var
iestāties iekārtas jaudas zudumi un kabea pārkaršana.
Ja pagarinātājs ir bojāts, nomainiet to. Strādājot ārā,
izmantojiet tikai atbilstošus un attiecīgi marētus pagarinājuma vadus.
Ieteicamais kabeu minimālais šērsgriezums un maksimālais garums
Barošanas
spriegums
110–120 V
230 V

T

-NORĀDĪJUMSTīkla spriegumam jāatbilst uz iekārtas datu plāksnītes
norādītajiem parametriem.

6.3 Piespiedējkurpes regulēšana 
Piespiedējkurpes regulēšana, pirmkārt, auj optimāli
izmantot visu zāa asmens garumu, otrkārt, uzlabo piekuvi
stūriem.
1. Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla rozetes.
2. Izemiet zāa asmeni (skat. 6.2 punktu).
3. Nospiediet un turiet nospiestu piespiedējkurpes bloēšanas taustiu.
4. Pabīdiet piespiedējkurpi uz priekšu vai atpaka nepieciešamajā pozīcijā.
5. Atlaidiet taustiu.
6. Pavelkot piespiedējkurpi, pārbaudiet, vai tā ir kārtīgi
nofiksējusies.

Vada š ērsgriezums
1,5 mm2
2,5 mm2
20 m
40 m
50 m
100 m
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6.1 Zāa asmens montāža 
1. Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla rozetes.
2. Jāpārbauda, vai nofiksējamā instrumenta gals ir tīrs.
Raugieties, lai instrumenta stiprinājuma zona vienmēr
būtu tīra. Lietojiet tikai zāa asmeus ar 1/2" iespraužamu galu .
3. Pagrieziet instrumenta stiprinājuma fiksācijas patronu
pretēji pulksterādītāja kustības virzienam un turiet to
nospiestu.
4. Virzienā uz priekšu iespiediet zāa asmeni instrumenta stiprinājumā.
5. aujiet fiksācijas patronai atgriezties sākotnējā stāvoklī, līdz tā dzirdami nofiksējas.
6. Pavelkot zāa asmeni, pārbaudiet, vai tas ir kārtīgi
nofiksējies.

6.5 Sānu roktura montāža (papildu piederums) 
1. Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla rozetes.
2. Izemiet zāa asmeni (skat. 6.2 punktu).
3. No augšpuses aptveriet priekšējo rokturi ar adapteru
un aizveriet adapteru.
4. No priekšpuses uzbīdiet sānu rokturi uz adaptera.
5. Pagriežot skrūvi, nofiksējiet sānu rokturi pie iekārtas.
6.6 Sānu roktura pozīcijas iestatīšana (papildu
piederums) 
1. Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla rozetes.
2. Atlaidiet skrūvi pie sānu roktura.
3. Pagrieziet sānu rokturi vajadzīgajā pozīcijā.
4. Pagriežot skrūvi, nofiksējiet sānu rokturi pie iekārtas.

6.2 Zāa asmens demontāža 
1. Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla rozetes.
2. Pagrieziet instrumenta stiprinājuma fiksācijas patronu
pretēji pulksterādītāja kustības virzienam un turiet to
nospiestu.
3. Virzienā uz priekšu izvelciet zāa asmeni no instrumenta stiprinājuma.
4. aujiet fiksācijas patronai atgriezties sākotnējā stāvoklī.
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7. Lietošana
7.0 Drošība  
-BĪSTAMI!Iekārta ar piespiedējkurpi jāpiespiež apstrādājamam
materiālam. Tādējādi tiek nodrošināts optimāls un drošs
darba process.

●

Zāa asmens griezuma malas ir asas.
Uz zāa asmens malām Jūs varat
savainoties.
Valkājiet aizsargcimdus.

-UZMANĪBU●
●
●

Zāēšanas procesā tiek sacelti puteki
un zāskaidas.
Saceltais materiāls var bojāt elpvadus un acis.
Izmantojiet vieglu elpošanas ceu aizsargu un aizsargbrilles.

●
●
●

Iekārta un zāēšanas process rada
stipru troksni.
Pārāk stiprs troksnis ir kaitīgs dzirdei.
Lietojiet skaas slāpētājus.
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-NORĀDĪJUMSLai nodrošinātu optimālu zāa veiktspēju un saudzētu
instrumentu, izmantojiet tikai nevainojamus zāa
asmeus.
● Nepārslogojiet iekārtu.
-UZMANĪBU● Strādājot vienmēr turiet iekārtu atstatus no ermea.
● Paceliet iekārtu no apstrādājamās virsmas tikai tad,
kad asmens ir pilnībā apstājies.
● Nolieciet iekārtu tikai tad, kad asmens ir pilnībā apstājies.

R

●

-UZMANĪBU●
●
●

-BRĪDINĀJUMSVienmēr turiet iekārtu ar abām rokām aiz tam paredzētajiem rokturiem. Nekādā gadījumā nelietojiet
iekārtu bez piemontēta roku aizsarga. Instrumenta
blo ētāja/instrumenta stiprinājuma pārsegu nedrīkst
lietot kā satveršanas zonu. Instrumenta bloētājs/instrumenta stiprinājums var izraisīt traumas.
7.1 Ieslēgšana/izslēgšana
1. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
2. Nospiediet transporta drošinātāju un pēc tam – vadības slēdzi.
7.2 Gājienu skaits
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-UZMANĪBU-

-BĪSTAMI!Lietojiet tikai tāda garuma zāa asme us, kas visā
gājiena cikla laikā ir vismaz 40 mm izvirzīti ārpus
zāējamā materiāla gabarītiem. Tas aus izvairīties no
spēcīgiem atsitieniem.
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●
●

T

-UZMANĪBU-

Zāa asmens, to ilglaicīgi lietojot, kūst
karsts.
Aizskarot to, var gūt apdedzinājumus.
Valkājiet aizsargcimdus.
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7.2.1 Gājienu skaita iestatīšana 
Pagriežot gājienu skaita regulatoru, iespējams izvēlēties
nepieciešamo gājienu skaitu.
Pēc vadības slēdža nospiešanas līdz galam iekārta tiek
iestatīta tā, lai tā darbotos ar iepriekš izvēlēto gājienu
skaitu. Elektronika uztur iestatīto gājienu skaitu gandrīz
nemainīgu arī pie slodzes. Ieteicamie gājienu skaita iestatījumi un norādījumi par piemērota zāa asmens izvēli ir
iekauti produkta informācijā un attiecīgajā lietošanas
tabulā.
7.2.2 Gājienu skaita izvēle
(1 = mazs gājienu skaits, 6 = liels gājienu skaits)
Apstrādājamais materiāls
Koks
Koks ar naglām
Iekšējā apdare, sausā būve
Plastmasa
Tērauds
Krāsainie metāli
Vieglie sakausējumi
Nerūsējošais tērauds

Ieteicamais gājienu
skaita iestatījums
5–6
5–6
3–4
3–4
2–3
2–3
2–3
1

Augstāk norādītie iestatījumi ir uzskatāmi par ieteikumiem
optimālu zāēšanas rezultātu sasniegšanai. Tie attiecas
arī uz cauruu zāēšanas adaptera (papildu piederums)
lietošanu. Tie var mainīties atkarībā no lietotajiem zāa

7.3 Svārsta funkcija 
Pateicoties svārsta funkcijai, iespējams palielināt noteiktu materiālu veidu, piemēram, koksnes materiālu, zāēšanas efektivitāti. Svārsta funkcijas ieslēgšana un izslēgšana notiek laikā, kad iekārta ir apstādināta, pārslēdzot
svārsta gājiena slēdzi attiecīgajā gala pozīcijā.
7.3.1 Svārsta funkcijas izslēgšana

7.3.2 Svārsta funkcijas ieslēgšana
Svārsta funkcija ir ieslēgta.
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Svārsta funkcija ir izslēgta.

Lai bez iepriekšējas ieurbšanas, iekārtai darbojoties
iespraustu zāi un izdarītu iezāējumus, nepieciešamas
zināmas iemaas. Turklāt to var darīt tikai ar īsiem zāa
asmeiem.
Iekārtu iespējams lietot divos dažādos iegremdēto zāējumu stāvokos:
– normālā stāvoklī
– vai apgrieztā stāvoklī.
1. Novietojiet iekārtu ar piespiedējkurpes priekšējo malu
uz apstrādājamā materiāla.
2. Nospiediet transporta drošinātāju un pēc tam – vadības slēdzi.
3. Stingri spiediet iekārtu pret materiālu un tādējādi, samazinot pielikšanas lei, iegremdējiet zāi materiālā. Ir
svarīgi, lai iekārta darbotos, iekams zāa asmens piespiežas materiālam, pretējā gadījumā iekārtas kustība var nobloēties.
4. Kad zāis ir izdūries cauri materiālam, novietojiet iekārtu normālā darba pozīcijā (piespiedējkurpei jāpiespiežas ar visu virsmu) un turpiniet zāēšanu pa zāējuma līniju.
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asmeiem, barošanas sprieguma un veicamā darba.
Nepareizs gājienu skaita iestatījums var izraisīt pastiprinātu zāa asmens nodilumu un iekārtas bojājumus.
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7.4 Iegremdētie zāējumi 
Zāējiet ar iegremdēto zāējumu tehnoloiju tikai mīkstus materiālus un pirms tam izslēdziet svārsta funkciju.

8. Apkope un uzturēšana

Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla rozetes.

AM

8.1 Maināmo instrumentu kopšana
Lai nodrošinātu nevainojamu instrumenta stiprinājuma
funkcionēšanu, instrumentiem un jo īpaši to iespraužamajiem galiem vienmēr jābūt tīriem.

8.2 Iekārtas kopšana
Raugieties, lai instrumenta stiprinājums vienmēr būtu
tīrs.
● Rūpnīcā iekārta ir pietiekami nodrošināta ar smērvielām. Nepieciešamības gadījumā pēc ilgāka laika perioda tiek ieteikta Hilti pārbaude. Tādējādi pagarinās iekārtas kalpošanas laiks un samazinās remonta izmaksas.
● Elektrisko dau remontu drīkst veikt tikai kvalificēti elektrotehnikas speciālisti.
●

8.3 Uzturēšana
Regulāri pārliecinieties, ka visas iekārtas ārējās daas ir
nebojātas un visi elementi ir nevainojamā tehniskā stāvoklī. Nedarbiniet iekārtu, ja ir bojātas tās daas vai vadības elementi nefunkcionē nevainojami. Ja nepieciešams
remonts, nododiet iekārtu Hilti servisā.
Iekārtas elektriskās daas drīkst remontēt tikai kvalificēts
elektrotehnikas speciālists.
8.4 Iekārtas pārbaude pēc apkopes
Pēc apkopes un uzturēšanas darbiem jāpārbauda, vai
roku aizsargs un piespiedējkurpe ir kārtīgi nofiksēti pie
iekārtas un darbojas nevainojami.

R

UZMANĪBU
Nodrošiniet, lai iekārta un jo seviš i tās satveršanas
virsmas būtu sausas un tīras un uz tām nebūtu e a
vai smērvielas. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzek us.

niu. Nelietojiet iekārtas tīrīšanai aerosolus, tvaika tīrīšanas ierīces vai tekošu ūdeni! Tas var nelabvēlīgi ietekmēt
iekārtas elektrodrošību.

Iekārtas korpuss ir ražots no triecienizturīgas plastmasas. Roktura daas ir izgatavotas no elastomēru materiāla. Nekad nedarbiniet iekārtu, ja ir aizsegtas tās ventilācijas atveres! Uzmanīgi iztīriet šīs atveres ar sausu
birstīti. Nepieaujiet svešermeu iekūšanu iekārtas iekšienē. No ārpuses tīriet iekārtu ar viegli samitrinātu drā187
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9. Problēmu risinājumi
Iespējamais iemesls
Pārtraukta sprieguma padeve
elektrotīklā.
Bojāts barošanas kabelis vai
kontaktdakša.
Bojāts vadības slēdzis.
Pagarinātājkabelis ar pārāk mazu
šērsgriezumu.

EN

Iekārta nedarbojas ar pilnu
jaudu.

Izvēlēts pārāk mazs gājienu skaita
iestatījums.

Svārsta funkcija nereaē.

Vadības slēdzis nav nospiests līdz
galam.
Svārsta gājienu slēdzis nav pārslēgts
].
pozīcijā [

Jāpārslēdz svārsta gājiena slēdzis pozīci]. Svārsta funkcija ir jūtama tikai
jā [
zāēšanas laikā.
Jāpagriež fiksācijas patrona līdz galam
un jāizem zāa asmens.

IR

Fiksācijas patrona nav pagriezta līdz
galam.
Zāa asmens to nobloē.

Taustiš nav nospiests līdz galam.

AM
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Zāa asmeni nav iespējams
izemt no instrumenta
stiprinājuma.
Piespiedējkurpi vai cauruu
zāēšanas adapteru nav
iespējams noemt no
iekārtas.

Risinājums
Jāpievieno rozetei cita elektroiekārta un
jāpārbauda, vai tā darbojas.
Jāuzdod veikt pārbaudi un eventuāli
nepieciešamo nomaiu elektrotehnikas
speciālistam.
Jāuzdod veikt pārbaudi un eventuāli
nepieciešamo nomaiu elektrotehnikas
speciālistam.
Jānomaina pagarinātājs pret citu, kam ir
pietiekams šērsgriezums, skat. sadau
"Lietošanas uzsākšana".
Ar gājienu skaita regulatora palīdzību
jāizvēlas ieteicamais iestatījums atbilstīgi
apstrādājamajam materiālam (skat.
sadau "Lietošanas uzsākšana").
Līdz galam jānospiež vadības slēdzis.

T

K ūme
Iekārtu nevar iedarbināt.

Jāizem zāa asmens (skat. 6.2 punktu)
un pēc tam jānoem piespiedējkurpe.
Līdz galam jānospiež taustiš un jāizem
zāa asmens.

10. Utilizācija

"Hilti" iekārtas tiek izgatavotas galvenokārt no otrreiz pārstrādājamiem materiāliem. Veiksmīgas pārstrādes priekšnoteikums ir atbilstoša materiālu širošana. Daudzās valstīs "Hilti" ir izveidojis nokalpojušo iekārtu nodošanas sistēmu. Sīkāku informāciju jautājiet "Hilti" servisā vai savam pārdevējam – konsultantam.

R

Tikai ES valstīm
Neizmetiet elektroiekārtas sadzīves atkritumos!
Saskaā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās īstenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atseviši un jānodod utilizācijai saskaā ar vides aizsardzības prasībām.
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11. Iekārtas ražotāja garantija
Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu,
vērsieties pie vietējā HILTI partnera.

Komplektācijas gads:

Zobenzāis
WSR 900-PE/WSR 1250-PE/
WSR 1400-PE
2003/2004

Tehniskā dokumentācija:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Vācija

EN

Apzīmējums:
Tipa apzīmējums:

T

12. EK atbilstības deklarācija (oriināls)

Uzemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis ražojums atbilst šādām direktīvām un standartiem: līdz
19.04.2016.: 2004/108/EK, no 20.04.2016.: 2014/30/ES,
2006/42/EK, 2011/65/ES, EN 60745-1, EN 607452-11, EN ISO 12100
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Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Tassilo Deinzer
Executive Vice President
Business Unit
Power Tools & Acessories
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06/2015
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Paolo Luccini
Head of BA
Quality and Process Management
Business Area
Electric Tools & Accessories
06/2015
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