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JÕHVSAAG 
 

•  Kasutusjuhend  • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÄHELEPANU! Lugege enne masina kasutamist kasutusjuhend hoolikalt läbi 
ning järgige kõiki antud juhtnööre. Säilitage juhend edasiseks kasutamiseks. 
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TEHNILISED ANDMED  
 
Mootor 120 W / 230 V 

Lõike kiirus 600 - 1400 lõiget/m 

Lõike pikkus 19 mm 

Suude sügavus 406 mm 

Maksimaalne lõikamiskõrgus 50 mm 

Tera 127 mm (koos teljega) 
Laua kalle 0-45° 

Vaakumvooliku ühenduse diameeter min. 27 mm, max. 42 mm 

Kaal 16 kg 

 
ÜLDISED OHUTUSJUHISED  
 
Järgige alati alljärgnevaid ohutusjuhiseid. Ohutuse tagavad kaine mõistus, valvelolek ning 
teadmine, kuidas Teie seade töötab. Lugege tähelepanelikult läbi kogu kasutusjuhend viimaks end 
kurssi masina rakendusvõimaluste, piirangute ning võimalike ohtudega. 
 
1. Hoidke kaitsejuhtmed oma kohal ning töökorras. 
2. Eemaldage reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Harjutage end enne masina käivitamist 

kontrollima, et võtmed ja mutrivõtmed oleksid seadme küljest eemaldatud. 
3. Hoidke töökoht puhas. Segipaisatud kohad ning pingid on õnnetuseallikad. Põrand ei tohi olla 

libe. 
4. Ärge kasutage seadet ohtlikus ümbruses. Ärge kasutage masinat niisketes või märgades 

kohtades ja ärge jätke seda vihma kätte. Ärge kunagi kasutage masinat tuleohtlike vedelike või 
gaaside juures või kohtades, kus võivad olla tuleohtlikud, mürgised või plahvatusohtlikud aurud 
või materjalid. Töökoht olgu hästi valgustatud. 

5. Ärge laske lapsi tööalasse. Kõik kõrvalised isikud tuleb hoida ohutus kauguses. 
6. Muutke töökoht lapsekindlaks kasutades tabalukke, pealüliteid jms. 
7. Ärge avaldage masinale survet. See töötab paremini ja ohutumalt töökiirusel, milleks ta 

programmeeritud on. 
8. Kasutage õiget masinat. Ärge proovige masina või selle lisaseadmete abil teostada töid, milleks 

need ette pole nähtud. 
9. Kandke sobivat tööriietust. Ärge kandke avaraid riideid, kindaid, lipse, sõrmuseid, käevõrusid 

või muid ehteid, mis võivad sattuda liikuvate osade vahele. Keerake pikad varrukad 
küünarnukini üles. Soovitame kanda mittelibisevaid jalatseid. Pikkade juuste peitmiseks kandke 
kaitsvat peakatet. 

10. Kandke alati kaitseprille ja kaitske enda kõrvu. Kui saagimine on tolmune kasutage näo- või 
tolmumaski. Tavalistel prillidel on ainult löögikindlad läätsed, need ei ole kaitseprillid. 

11. Hoidke enda töö kindlalt. Vajadusel kasutage töödeldava eseme paigalhoidmiseks klambreid või 
kruustange. See on ohutum kui töödeldavat eset käega kinni hoida ning jätab mõlemad käed 
vabaks masina juhtimiseks. 

12. Ärge painutage end liiga. Hoidke kogu aeg jalgade õiget asendit ning keha tasakaalu. 
13. Hooldage masinat. Parima ja ohutuima soorituse saavutamiseks hoidke terad teravate ja 

puhastena. Õlitamisel ja varuosade vahetamisel järgige juhiseid. Kontrollige periooditi masina 
juhtmeid – kui need on kahjustada saanud, peab need parandama volitatud teeninduskoht. 
Kontrollige regulaarselt pikendusjuhtmeid - kui need on kahjustada saanud, siis vahetage. 
Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning õli- ja rasvavabad. 

14. Olge valvas, pange tähele, mida Te teete ning hoidke seadme kasutamisel kainet mõistust. Ärge 
kasutage masinat kui Te olete väsinud, haige või alkoholi, narkootikumide, ravimite või muude 
sarnaste ainete mõju all, mis võivad mõjutada Teie võimet masinat ohutult käsitseda. 
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15. Kontrollige, et masinal poleks kahjustusi. Kui Te märkate masinal, selle kaitsmetel või muudel 
osadel kahjustusi, ärge kasutage masinat enne, kui see on volitatud teeninduskeskuses 
parandatud. Kontrollige liikuvate osade joondust, nende ühendust, osade kahjustusi ja 
kokkupanekut ning mistahes muid tingimusi, mis võivad masina talitlust mõjutada. Kahjustatud 
osad tuleb korralikult parandada või vahetada volitud teeninduskeskuse poolt. 

16. Rakendage elektrišokki ennetavaid meetmeid. Vältige kontakti maandatud pindadega nagu 
näiteks torud, radiaatorid, pliidid, külmikud, jne. 

17. Kasutage ainult originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Mistahes muude varuosade või lisaseadmete 
kasutamine peale originaali võib põhjustada isikukahju. 

18. Ärge kunagi seiske masina peal. Kui Te masinat kallutate või tahtmatult puudutate võib see 
põhjustada olulise kahju. Ärge hoidke midagi masina kohal ega lähedal. 

19. Vähendage iseenesliku käivitumise riski. Ühendage masin alati lahti kui Te seda ei kasuta, enne 
selle reguleerimist või hooldust ning osade, näiteks terade, vahetamist. Enne masina vooluvõrku 
ühendamist kontrollige, et lüliti asuks väljalülitatud asendis Off. 

20. Ärge lahkuge kunagi töötava masina juurest. Lülitage vool välja ning ärge lahkuge enne, kui 
masin on täielikult peatunud. 

21. Masinat tohib parandada ainult selleks volitatud teeninduskeskus. 
22. Ärge kunagi muutke ega kuritarvitage masinat. Mistahes muutmine või mugandamine on 

kuritarvitamine ja ohtlik ning seega täielikult keelatud! 
 
SPETSIAALSED OHUTUSJUHISED  
 
1. Lugege kasutusjuhend enne masina kasutamist tähelepanelikult läbi. 
2. Ärge lülitage jõhvsaage sisse enne, kui see on juhistele vastavalt täielikult kokku pandud ning 

paigaldatud. 
3. Enne masina vooluvõrku ühendamist kontrollige, et kasutatav pinge on sama, kui masina etiketil 

näidatud. 
4. Jõhvsaag peab olema kindlalt alusele või tööpingile kinnitatud. Kui alus või tööpink kipub 

töötamise ajal liikuma siis kruvige see kindlalt põranda külge. Puust tööpink on tugevam ja 
stabiilsem kui vineerist lauaga tööpink. 

5. Masin on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes. Ärge jätke masinat vihma kätte ega 
kasutage seda niisketes kohtades. 

6. Kandke alati kaitseprille ja tolmumaski. 
7. Kui mistahes osa on kadunud, ei tööta korrektselt või on kahjustatud siis lülitage masin välja ja 

ühendage vooluvõrgust lahti. Vahetage puuduv, vääritalitlev või kahjustada saanud osa enne töö 
jätkamist. 

8. Ärge kasutage masinat kunagi liiga väikeste esemete lõikamiseks mida tuleb käega kinni hoida. 
NIPP: Väga väikeste lõigete tegemisel kinnitage töödeldav ese alati kahepoolse teibiga tüki 
vineeri külge. Sel viisil on töödeldav ese toestatud ning Teie sõrmed lõiketerast kaugel. 

9. Ärge lülitage kunagi masinat tööle enne, kui töölaud on mistahes esemetest, nagu tööriistadest, 
prahist jm, puhas. 

10. Vältige ebaloomulikke käe asendeid, kus äkiline liigutus võib Teie sõrmed või käed tera alla 
suunata. 

11. Reguleerige alati allalastav jalg kaitsmaks operaatorit, hoidmaks tera purunemise miinimumi 
juures ning tagamaks tera maksimaalse toe. 

12. Reguleerige tera pinge alati korrektselt. 
13. Jõhvsaag lõikab allasuunas liikumisel. Kontrollige, et tera hambad oleksid suunatud alla, laua 

poole. 
14. Suurte esemete saagimisel tagage laua kõrgusel lisatugi. 
15. Hoidke lõigatav ese kindlalt vastu lauda. 
16. Ärge andke lõigatavat materjali liiga kiiresti ette. Andke materjali ette nii kiiresti, kui tera seda 

lõikab. Hoidke sõrmed terast eemal. 
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17. Olge ebastandardse kujuga esemete lõikamisel hoolikas! Näiteks, profiil peab asetsema tasaselt 
laual ning ei tohi lõikamise ajal kõikuda. 

18. Olge hoolikas ümarate esemete, näiteks tüüblite või torude lõikamisel. Nad kipuvad lõikamise 
ajal veerema. 

19. Ärge lahkuge kunagi töötava masina juurest. Kui Te olete töö lõpetanud lülitage masin välja, 
ühendage vooluvõrgust lahti ning oodake kuni tera täielikult seisma jääb – alles siis on ohutu 
töökohalt lahkuda. 

20. Ärge teostage kunagi väljalõikeid, kokkupanekuid või muud montaaži laual kui mistahes masina 
osa liigub. 

21. Enne tera paigaldamist või eemaldamist lülitage masin alati välja ja ühendage see vooluvõrgust 
lahti. 

 
PAKENDI AVAMINE JA SISU KONTROLLIMINE  
 
Lahtised osad (Joonis 1) 
A Jõhvsaag 
B Kasutusjuhend 
C Varuosade kott, mis sisaldab: 

1 tk kuuskantpesapeakruvi võti 4 mm 
1 tk terad 
1 tk PVC-toru 

 
- Eemaldage PVC-toru varuosade kotist ning kinnitage see saepuru puhumistoru ning kere 

ülaosas asuva sülfoonluku külge. 
- Kui mõned osad on puudu võtke palun ühendust enda masina müüja või maaletoojaga. 

 

pvc-toru 

sülfooni lukk 

 

puhuja 
toru 
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OSAD (Joonis 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Laud. Annab eseme lõikamiseks vajaliku toepinna. 
2. Saepuru puhuja. Hoiab lõigatava eseme puhta – nii on hea teha täpsemaid lõikeid. Parima 

tulemuse saavutamiseks peab õhuvool puhujast olema alati lõigatava eseme suunas. 
Reguleerimiseks lõdvendage jaluse kruvi, seadke toru õigesse asendisse ning keerake kruvi 
uuesti kinni. Vältimaks toru katkiminekut ärge kruvi liiga kinni keerake. 

3. Vaakumiühendus. Te saate kinnitada vaakumvooliku auku, mis on mõeldud saepuru mugavaks 
eemalejuhtimiseks. 

4. Jalus. Jalus peab alati asetsema lõigatava eseme pinnal ja hoidma seda kerkimise eest, kuid ei 
tohi olla liiga tugevasti all ja lõigatavat objekti liigselt kinni hoida. 

5. Jaluse lukustusnupp. Võimaldab Teil jalust tõsta või langetada ning soovitud kõrgusel 
lukustada. 

6. Tera pinge nupp. Nuppu keerates saate tera kas rohkem või vähem pinguldada. 
7. Laua lukustusnupp. Võimaldab Teil lauda kallutada ning lukustada see sobiva (kuni 45°) 

nurga all. 
8. Kaldeskaala. Näitab mis nurga all laud kaldu on. 
9. Voolulüliti. Ohutusseade juhusliku käivitamise vältimiseks. 
10. Tera pikkuse mõõdik. 
11. Laua vahekiil. Peab olema alati oma kohal ning lõikamise ajal lauaga ühetasane. 

Joonis 2 
 

6 
tera pinge 

nupp 

1 
laud 

 

9 
voolulüliti 

kaabel 
 

3 
vaakum-
ühendus 

7 
laua 

lukustus-
nupp 

8 
kaldeskaala 

tera ja laua augu 
eesvaade 

laua auk nõel-
tüüpi terade puhul 

 

 

5 
jaluse 

lukustusnupp 

2 
saepuru puhur 

4 
jalus 

11 
laua auk 

 

10 
blade 
length 
gauge 

laua auk 
lameservaliste 
terade puhul 
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TERA  
 
Sobiva tera valimine 
- Valige tera mis võimaldab vähemalt kolmel hambal kogu aeg lõigatava esemega kontaktis olla. 
- Väga õhukesi ja kitsaid terasid tuleks kasutada õhukese puidu (6,4 mm paksune või õhem) 

lõikamiseks. 
- Paksema puidu lõikamiseks kasutage laiemaid terasid millel on tolli kohta vähem hambaid. 
- Enamusel tera pakenditel on kirjas kui paksu puidu lõikamiseks nad mõeldud on ning raadius 

(kurvi suurus) mida selle tera abil lõigata saab. 
- Laiemad terad ei saa lõigata nii väikest ja kaarjat kurvi kui õhemad terad. 
- See jõhvsaag kasutab ainult 127 mm pikkuseid nõeltüüpi terasid. 
- Terad kuluvad kiiremini: 

1)  vineeri lõigates, sest see on väga abrasiivne 
2)  lõigates puitu, mis on paksem kui 19 mm suurune tera tõmme  
3)  kõva puitu lõigates või siis, kui terale avaldatakse külgjõudu. 

 
Tera paigaldamine ja eemaldamine (Joonis 5) 
- Enne tera paigaldamist või eemaldamist lülitage masin alati välja ja ühendage see vooluvõrgust 

lahti. 
- Tera lõdvendamiseks keerake tera pinge nuppu vastupäeva. 
- Eemaldage laua vahekiil ning eemaldage tera ülemisest ja alumisest sisemisest tera hoidjast 

tõmmates tera ettepoole ning seejärel tõstes seda läbi lauas oleva ava. Tera eemaldamisel 
ülemisest hoidjast võib vajalikuks osutada kerge allapoole surve. 

- Vaadake tera hoidikuid lähedalt ning vaadake neis asuvaid tera avasid ja nõela nišše. Tera 
hoidjad on tehtud nii, et Te saate tera paigaldada lõikamaks kas eest või küljelt. Küljelt 
lõikamine on vajalik siis, kui lõigatav ese on pikem kui 406 mm. Külgmiselt saab lõigata ainult 
siis, kui laua kalle on 0°. 

- Paigaldage tera sisestades ühe tera otsa läbi lauas oleva augu ning kinnitage tera nõel alumise 
tera hoidja nõela nišši. Seejärel libistage ülemine tera nõel ülemise tera hoidja nõela nišši. Te 
võite tera paigaldamisel ülemise tera hoidiku pisut alla vajutada. 

- Kinnitage tera hoolikalt keerates tera pinge nuppu päripäeva seni kuni tunnete, et tera pole enam 
lõtv. Kontrollige, et tera nõelad asuksid tera hoidikus korrektselt. Seejärel keerake tera pinge 
nuppu ÜKS täiskeerd päripäeva. Selline pinge peaks sobima enamikule lõikamistele ja teradele. 
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SEADISTAMINE  
 
Laua seadistamine horisontaalseks või kalde all lõikamiseks (Joonis 3) 
1. Lõdvendage laua lukustusnupp ning seejärel saate lauda keerata vasakule kaldu ning lukustada 

mistahes nurga all alates 0° horisontaalselt lõikamisel kuni 45° kalde all lõikamisel. 
2. Laua all asuva kaldeskaala abil on vajalikku kallet mugav seadistada. Täpsemate tööde puhul 

tehke enne lõikamist proovitükil proovilõige ning reguleerige laud enda vajadustele vastavaks. 
3. Nurga all lõigates saab kallutada ka jalust, et see oleks lauaga paralleelne ning asetseks vastu 

lõigatavat eset. Jaluse reguleerimiseks lõdvendage pesapeakruvi, keerake jalus lauaga 
paralleelseks ning kinnitage kruvi kindlalt. 

 
Kaldeskaala näidiku joondamine (Joonis 4) 
1. Lõdvendage laua lukustusnupp ning liigutage lauda seni, kui see on umbkaudu ristloodis või 

tera suhtes täisnurga all. 
2. Asetage lauale, tera kõrvale väike nurklaud, nagu näidatud Joonisel 4, ning kontrollige, et laud 

oleks tera suhtes 90° nurga all. Kui seda on vaja reguleerida siis tõstke või langetage laud 90 
kraadini ning kinnitage tihedalt lukustusnupp. 

3. Lõdvendage kaldeskaala näidikut hoidev kruvi nagu näidatud Joonisel 4, liigutage näidik 0 
kraadi juurde ning kinnitage kruvi. Kaldeskaala on mugav kalde näitaja, kuid selle 100% täpsus 
pole garanteeritud. Enne lõikamist kontrollige laua nurka alati malliga või tehke proovilõige 
tagamaks, et lõikenurk on sobiv. 

 
TÖÖTAMINE  
 
- Saag ei lõika puitu iseseisvalt. Te peate lõigatavat saeterale ette söötma lastes teral puitu lõigata 

ning andes materjali saele ette. 
- Tera hambad lõikavad AINULT allasuunas liikumisel. 
- Jalus peab alati olema langetatud ning asuma lõigataval. 
- Te peate puitu aeglaselt ette söötma sest saetera hambad on väga väiksed ning lõikavad ainult 

allasuunas liikumisel. Kui Te annate puitu liiga kiiresti ette siis tera puruneb. 
- Kui see on Teie esimene jõhvsaag siis õppige kuidas saagi kasutada ning kuidas puit ja saag 

koos töötavad. Eeldatavalt lõhute alguses mõned terad; tera pole samasugune kui käsisael või 
ketassael. 

- Kuigi sae võimsus võimaldab lõigata kuni 50 mm paksust puitu saate parima tulemuse puidu 
korral, mille paksus ei ületa 25 mm. Paksema kui 25 mm puidu lõikamisel peate puitu terale 
väga aeglaselt ette söötma ning jälgima, et Te tera ei painutaks ega keeraks. 

- Tera hambad kuluvad aja jooksul. Parima lõikamistulemuse tagamiseks tuleb neid tihti 
vahetada. Tera on terav ½ kuni 2 töötundi, sõltuvalt lõigatavast materjalist. 

- Teral on kalduvus järgida puidu kiudu, sest see avaldab vähim vastusurvet. Seda saate vältida 
jälgides hoolikalt kiu suunda ning lõigatavat eset suurtest keerdudest mööda juhtides. 

 
JÕHVSAE PAIGALDAMINE TÖÖPINGILE  
 
- Jõhvsae paigaldamisel tööpingile soovitame eelistada puupinki vineerist pingile, mille puhul on 

müra ja vibratsioon rohkem märgatavad (paigaldamise tööriistu pole saega kaasas). 
- Müra ja vibratsiooni vähendamiseks soovitame sae ja tööpingi vahel kasutada polstrit (pole 

saega kaasas). 
- Joonis 6 illustreerib kuidas jõhvsaagi tööpingile paigaldada. 
- Ärge kinnituskruvisid liigselt kinnitage – jätke polstrile müra ja vibratsiooni neelamiseks ruumi. 
- Eemaldage alati eesmine parem kuuskantkruvi – Te peate selle sisestama tööpingi alt ning 

kinnitama jõhvsaealuse ülemisel küljel kuuskantmutri abil. 
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HOOLDAMINE  
 
Enne mistahes hooldustööde teostamist ühendage masin vooluallikast lahti. 
 
- Puhuge mootorist sageli välja tolm, mis sinna kogunenud võib olla. 
- Vahatage töölauda aeg-ajalt. See aitab puidul kergemini laual libiseda. 
- Teatud puhastusained ja lahustid kahjustavad plastikust osi. Mõned nendest on bensiin, 

süsiniktetrakloriid, kloori sisaldavad puhastusained, ammoniaak ja ammoniaaki sisaldavad 
pesuvahendid. Nende ja nendesarnaste puhastusvahendite kasutamise vältimine muudab 
kahjustuste võimalikkuse minimaalseks. 

- Laske mootori süsinikharju volitatud teeninduskeskuses vahetada peale igat 60 töötundi. 
 
Määrimine 
- Õlitage laba laagreid peale esimest 10 töötundi. Seejärel õlitage peale igat 50 töötundi või siis, 

kui laagrid krigisevad. Määrimiseks: 
1. Keerake saag külili nagu näidatud Joonisel 7. 
2. Pritsige küllaldaselt SAE 20 õli võlli otsale ning pronkslaagrile. 
3. Laske õlil selles asendil üleöö sisse imbuda. 
4. Korrake protseduuri järgmisel päeval sae teisel küljel. 
 
VEAOTSING  
 

Probleem Põhjus Lahendus 

Terad purunevad - Tera pinge on vale. 
- Liiga pinges (või kulunud) tera. 
- Kasutate vale tera. 
- Tera on keerdu läinud. 
- Vale hammaste arv tolli kohta. 

- Reguleerige tera pinget. 
- Vähendage etteandmise kiirust või 

vahetage tera. 
- Õhukese puidu korral kasutage 

peeneid terasid ning paksema puidu 
korral laiemaid terasid. 

- Vältige terale küljelt surve avaldamist. 
- Vähemalt 3 tera hammast peavad 

lõigatavaga kontaktis olema. 
Mootor ei käivitu - Vigane juhe, lüliti või pistik. 

- Mootor on katki. 
- Võtke ühendust kvalifitseeritud 

elektrikuga. 
- Võtke ühendust volitatud 

teeninduskeskusega. 
Liigne vibratsioon 
(saagimisel on 
mootori töötamise 
tõttu alati pisut 
vibratsiooni) 

- Saag on valesti kinnitatud. 
- Sobimatu kinnituspind. 
- Laud on ebakindel või hõõrdub 

vastu mootorit. 

- Kinnitage saag vastavalt juhistele. 
- Mida raskem on Teie tööpink seda 

väiksem vibratsioon tekib. Asendage 
vineerist tööpingi kate kindla 
saematerjalist kattega. 

- Kinnitage laua lukustusnupp. 
Tera väljajooks – 
tera pole nookurite 
liikumisega 
kohakuti  

- Tera hoidikud ei ole kohakuti. - Lõdvendage poldid mis hoiavad tera 
ülemise ja alumise nookuri küljes. 
Reguleerige tera hoidjate asendit ning 
kasutage paralleelsuse kontrollimiseks 
mõõtenurka.  Kinnitage poldid. 
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   •          DETAILNE VAADE           •  
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 •                   DETAILID                    •  
 

Nr. Kirjeldus    
1 Kiiruse lüliti 
2 Toiteallikas 

3 Vedruseib 

4 Mutter 
5 Kruvi 
6 Plaadi kate 

7 Vedruseib 

8 Kruvi 
9 Alus 

10 Kruvi 
11 Kerekomplekt 
12 Laua tugi 
13 Näitur 
14 Kruvi 
15 Kalde klamber 
16 Vedruseib 

17 Vedru 

18 Seib 

19 Polt 
20 Vedru 

21 Pinge polt 
22 Alumine nookur 
23 Vedruseib 

24 Polt 
25 Laagri äärik 

26 Kruvi 
27 Kruvi 
28 Fiksaator 
29 Ülemine nookur 
30 Mutter 
31 Polt 
32 Laagri vahepuks 

33 Laagri vahepuks 

34 Ühenduslüli 
35 Kuuskantpesapeakruvi võti 
36 Kaabli klamber 
37 Ülemine hoidik 

38 Polt 
39 Seib 

40 Alumine hoidik 

41 Seib 

42 Polt 
43 Laua vahekiil 
44 Nupp 

45 Tera 

46 Kruvi 
47 Tera kaitse 
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48 Seib 

49 Kruvi 
50 Lüliti kate 

51 Mootor 
52 Ekstsentrik 

53 Laud 

54 Polt 
55 PVC-toru 

56 Tugivarras 

57 Sülfooni lukk 

58 Sülfoonid 

59 Seib 

60 Fikseerimiskruvi 
61 Kruvi 
62 Kondensaator 
63 Kruvi 
64 Kruvi 
65 Kruvi 
66 Kruvi 
67 Puhumistoru 

68 Nupp 

69 Laagri kaitsetõke 

70 Seadme plaat 
71 Lülitikarp 

72 Voolulüliti 
73 Kaitse 

74 Kruvi 
75 Kaitsme alus 

76 Elektriahel 
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CE VASTAVUSSERTIFIKAAT 
 

Isojoen Konehalli Oy 
Keskustie 26,  61850 Kauhajoki As 

Soome 
 

kinnitab käesolevaga, et 
 

JÕHVSAAG 
Nr. XW007 

 
vastab Masinate Direktiivis nr. 98/37/EC ja 

Madalpingeseadmete Direktiivis nr. 73/23/EEC ning selle  
paranduses nr. 93/68/EEC kehtestatud nõuetele. 

 
See deklaratsioon ei kehti juhtudel, kui seadme tehnilisi või 

muid omadusi on tootja nõusolekuta muudetud. 
 

Kuupäev: 12.09.2006 
Allkiri: 

 
 

____________________ 
Harri Altis - Ostujuht 

 

     
 


