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DK: Læs brugsanvisningen før brug!

SE: Läs bruksanvisningen före 
användning!

DK: Brug høreværn!

SE: Använd hörselskydd!

DK: Brug øjenværn!

SE: Använd ögonskydd!

DK: Brug støvmaske!

SE: Använd munskydd!

DK: Brug arbejdshandsker!

SE: Använd arbetshandskar!



3

DKRUNDSAV 18 V LI-ION
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye 
rundsav, beder vi dig gennemlæse denne 
brugsanvisning, før du tager rundsaven i 
brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
rundsavens funktioner. 

Tekniske data

Spænding: 18 V

Hastighed: 4.200 o/min

Savklinge: Ø165 mm 24 t

Centerhul: Ø20 mm

Skæredybde ved 90°/45°: 55/40 mm

Bemærk: batteri (art. nr. 11256/11257) og 
oplader (art. nr. 11258) skal købes separat

Støj:

L
pA

: 89,3 dB(A), K
pA

: 3 dB(A)

L
WA

L
WA

L : 100,3 dB(A), K
WA

: 3 dB(A)

Vibration:  4,388 m/s2, K: 1,5 m/s2

Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man 
dagligt må udsættes for vibrationer, hvis 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 ikke skal 
overskrides:

Vibration Maks. eksponering

2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5 m/s2 2 timer

7 m/s2 1 time

10 m/s2 30 minutter

Rundsavens dele

1. Batteri (medfølger ikke)

2. Støvudsugningsstuds

3. Bevægelig klingeskærm

4. Sål

5. Savklinge

6. Låseskrue

7. Parallelstyr

8. Savemærker til 0°/45°

9. Vinkelmåler til smigvinkel

10. Smigindstillingsgreb

11. Låsegreb til parallelstyr

12. Spindellås

13.  Støttegreb

14. Sikkerhedsknap

15. Tænd/sluk-knap

16. Håndtag

17.  Skala til dybdeindstilling

18.  Dybdeindstillingsgreb (ikke vist)
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DK
Særlige sikkerhedsforskrifter

Tag altid batteriet ud af rundsaven, før du 
skifter klinge eller foretager justeringer på 
rundsaven!

Kontrollér, at ventilationsåbningerne på 
motoren ikke er tilstoppet.

Hold altid rundsaven med begge hænder ved 
brug, og brug den aldrig stående på en stige. 
Brug altid en godkendt arbejdsplatform til 
arbejdsopgaver i stor højde.

Stands aldrig savklingen ved at presse 
rundsaven eller ved at udøve tryk på siden af 
savklingen.

Brug aldrig savklinger af hurtigstål. Brug altid 
den rigtige type savklinge til den aktuelle 
opgave. Brug aldrig bøjede savklinger eller 
savklinger, hvor nogle af tænderne mangler. 
Brug aldrig for store eller små savklinger.

Brug aldrig savklinger, hvis 
maksimumhastighed er mindre 
end akkurundsavens maksimale 
omdrejningshastighed.

Kontrollér, at retningsangivelsen 
på savklingen svarer til motorens 
rotationsretning.

Brug altid beskyttelseshandsker, når du 
håndterer savklingen. Stik aldrig hånden 
ind under rundsaven, og forsøg aldrig at 
fj erne materiale fra arbejdsområdet, mens 
savklingen roterer. Anbring aldrig hånden 
eller fi ngre på arbejdsemnet foran, bag eller 
under rundsaven, mens den kører.

Hold altid spindlen og fl angerne til 
montering af savklinger rene. 

Brug aldrig rundsaven, hvis den bevægelige 
klingeskærm ikke fungerer korrekt. 
Klingeskærmen skal lukke automatisk, når 
akkurundsaven ikke er i brug, og må IKKE 
fastgøres i åben tilstand.

Savklingen må ikke være i kontakt med 
arbejdsemnet eller andre genstande, når 
rundsaven startes.

Kontrollér, at arbejdsemnet ikke indeholder 
søm, skruer eller andre genstande, der kan 
beskadige savklingen, og at der ikke er 
lignende forhindringer i underlaget under 
arbejdsemnet.

Fastgør aldrig rundsaven i en skruetvinge 
eller lignende med klingen opad for at save 
i emner på denne måde. Det kan medføre 
meget alvorlige ulykker.

Fjern ikke rundsaven fra arbejdsemnet, så 
længe savklingen stadig roterer, og sæt ikke 
rundsaven fra dig, før klingen er standset 
helt, og klingeskærmen er helt lukket.

Klargøring

Tag batteriet ud af rundsaven for at undgå 
utilsigtet start.

Indstilling af parallelstyr

Indstil parallelstyret (7) i den ønskede afstand 
fra savklingen, og stram låsegrebet (11).
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Indstilling af smigvinkel 

Løsn smigindstillingsgrebet (10), og vip 
overdelen af rundsaven til den ønskede 
vinkel (0-45° i forhold til lodret). Stram 
smigindstillingsgrebet igen. Vinklen kan 
afl æses på vinkelmåleren (9).

Indstilling af skæredybde 

Skæredybden kan indstilles ved at løsne 
dybdeindstillingsgrebet (18) og vippe 
rundsavens bagende opad, til savklingens 
dybde er som ønsket i forhold til sålen (4). 
Stram herefter dybdeindstillingsgrebet igen. 
Skæredybden kan afl æses på skalaen (17).

Støvudsugning

Sæt eventuelt en støvpose på, eller slut en 
støvsuger til støvudsugningsstudsen (2) på 
rundsaven.

Brug

Sæt batteriet (6) på rundsaven, så det går i 
indgreb med et hørbart klik. 

Fastspænd altid arbejdsemnet med 
skruetvinger eller lignende. Hold aldrig 
arbejdsemnet fast med hånden.

Juster eventuelt smigvinkel, parallelstyr og 
skæredybde (se ovenfor). 

Kontrollér, at rundsaven er indstillet korrekt, 
og at alle greb og skruer er spændt korrekt, 
inden du saver.

Anbring forkanten af sålen (4) på 
arbejdsemnet. Anbring motordelen 
af rundsaven på den største del af 
arbejdsemnet, der ikke skal saves af.

Ved lodrette snit skal du følge 0°-mærket (8) 
forrest på sålen.

Ved smigskæring skal du følge 45°-mærket 
(8) forrest på sålen.

Tryk sikkerhedsknappen (14) og tænd/sluk-
knappen (15) på håndtaget (16) ind, og lad 
rundsaven opnå fuld hastighed, inden du 
saver i arbejdsemnet.

Hold ved rundsaven på håndtaget (16) og 
støttegrebet (13). 

Før rundsaven fremad, og sav i en lige linje.

Den bevægelige klingeskærm (3) åbnes 
automatisk, når savklingen kommer i kontakt 
med arbejdsemnet.

Forsøg ikke at presse rundsaven til nogen af 
siderne. 

Slip omgående tænd/sluk-knappen, 
hvis savklingen binder eller sidder fast i 
arbejdsemnet. Hvis savklingen sidder fast, 
kan rundsaven blive kastet tilbage mod 
brugeren med stor kraft.

Kontrollér, at den bevægelige klingeskærm 
lukkes, når rundsaven løftes fra 
arbejdsemnet.
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Udskiftning af savklinge

Tag batteriet ud af rundsaven!

Læg rundsaven på siden, så du har adgang til 
savklingen.

Fastlås savklingen ved dreje den, samtidig 
med at du holder spindellåsen (12) inde.

Drej låseskruen (6) mod uret ved hjælp af den 
medfølgende sekskantnøgle, og afmonter 
låseskruen og yderfl angen.

Åbn den bevægelige klingeskærm (3) ved 
hjælp af grebet på siden af den, og løft 
forsigtigt savklingen (5) af spindelen.

Fjern eventuelle spåner og savsmuld 
omkring spindlen. Hvis du afmonterer 
inderfl angen, skal du være opmærksom på 
at vende den korrekt, når du monterer den 
igen.

Smør låseskruens gevind med lidt syrefri olie 
eller smørespray.

Monter den nye savklinge, fl angen og 
låseskruen.

Kontrollér, at retningsangivelsen 
på savklingen svarer til motorens 
rotationsretning. Kontrollér, at savklingen 
roterer frit.

Rengøring og vedligehold

Rengør rundsaven med en hårdt opvredet 
klud efter brug, og hold altid rundsavens 
overfl ade og ventilationsåbninger fri for 
snavs.

Brug ikke ætsende eller slibende 
rengøringsmidler, da disse kan angribe 
plastdelene på rundsaven.
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Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 

Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med en ”overkrydset 
skraldespand”, er elektrisk og elektronisk 
udstyr. Den overkrydsede skraldespand 
symboliserer, at aff ald af elektrisk og 
elektronisk udstyr ikke må bortskaff es 
sammen med usorteret husholdningsaff ald, 
men skal indsamles særskilt. 

Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.
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DK
Bemyndiget repræsentant:

Firmanavn Schou Company A/S  

Adresse Nordager 31

Postnummer 6000

By Kolding

Land Danmark

erklærer herved, at produktet

Produktidentifi kation: Rundsav, 18 V Li-ion, solo
Mitsutomo, Art.-nr. 11330/33403

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)

Reference-nr. Titel

2006/42/EF Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2011/65/EU ROHS-direktivet

Referencer af standarder og/eller tekniske specifi kationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller 
dele heraf:

Harmoniseret standard nr. Navn på standard

EN 62841-1:2015+AC:2015

EN 62841-2-5:2014

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Andre standarder og/eller tekniske specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

(1) Hvor det er muligt, skal der refereres til de gældende dele eller bestemmelser i standarden eller den tekniske specifi kation.

Kolding  15/08/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
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CIRKELSÅG 18 V LITIUMJON
Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt av 
din nya cirkelsåg rekommenderar vi att du 
läser denna bruksanvisning innan du börjar 
använda den. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar 
bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna 
igen. 

Teknisk information

Spänning: 18 V

Hastighet: 4 200 v/min

Sågklinga: Ø 165 mm 24 t

Mitthål: Ø20 mm

Skärdjup vid 90°/45°: 55/40 mm

Observera: batteri (art. nr. 11256/11257) och 
laddare (art. nr. 11258) säljs separat

Buller:

L
pA

: 89,3 dB(A), K
pA

: 3 dB(A)

L
WA

L
WA

L : 100,3 dB(A), K
WA

: 3 dB(A)

Vibration:  4,388 m/s2, K: 1,5 m/s2

Tabellen nedan visar hur lång tid man 
dagligen får utsättas för vibrationer om 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 inte ska 
överskridas:

Vibration Max. exponering

2,5 m/s2 8 timmar

3,5 m/s2 4 timmar

5 m/s2 2 timmar

7 m/s2 1 timme

10 m/s2 30 minuter

Cirkelsågens delar

1. Batteri (medföljer inte)

2. Dammsugarmunstycke

3. Rörligt klingskydd

4. Sula

5. Sågklinga

6. Låsskruv

7. Styrskena

8. Sågmärken till 0°/45°

9. Vinkelmätare för smygvinkel

10. Smyginställningsvred

11. Låsvred för styrskena

12. Spindellås

13.  Stödhandtag

14. Säkerhetsknapp

15. Strömbrytare

16. Handtag

17.  Skala för djupinställning

18.  Djupinställningsgrepp (visas ej)
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Särskilda säkerhetsföreskrifter

Ta alltid bort batteriet från cirkelsågen innan 
du byter klinga eller gör någon justering på 
cirkelsågen!

Kontrollera att ventilationsöppningarna på 
motorn inte är tilltäppta.

Håll alltid cirkelsågen med båda händerna 
vid användning, och stå aldrig på en stege 
när du använder den. Använd alltid en 
godkänd arbetsplattform för arbetsuppgifter 
på hög höjd.

Stoppa aldrig sågklingan genom att pressa 
ner cirkelsågen eller genom att trycka på 
sidan av sågklingan.

Använd aldrig sågklingor av snabbstål. 
Använd alltid rätt typ av sågklinga till det 
arbete du ska utföra. Använd aldrig en böjd 
sågklinga eller en sågklinga som saknar 
tänder. Använd aldrig för stora eller för små 
sågklingor.

Använd aldrig sågklingor vars maximala 
hastighet är mindre än den sladdlösa 
cirkelsågens maximala varvtal.

Kontrollera att sågklingans 
riktningsangivelse överensstämmer med 
motorns rotationsriktning.

Använd alltid skyddshandskar när du 
hanterar sågklingan. Stick aldrig in handen 
under cirkelsågen, och försök aldrig ta 
bort material från arbetsområdet medan 
sågklingan roterar. Lägg aldrig handen eller 
fi ngrarna på arbetsstycket   framför, bakom 
eller under cirkelsågen medan den körs.

Se till att spindeln och fl änsarna för 
montering av sågklingan alltid är rena. 

Använd aldrig cirkelsågen om det rörliga 
klingskyddet inte fungerar korrekt. 
Klingskyddet ska stängas automatiskt när 
den sladdlösa cirkelsågen inte används, och 
får INTE låsas i öppet läge.

Sågklingan får inte komma i kontakt med 
arbetsstycket eller andra föremål när du 
startar cirkelsågen.

Kontrollera att arbetsstycket inte innehåller 
spikar, skruvar eller andra föremål som kan 
skada sågklingan, samt att det inte fi nns 
några liknande föremål i underlaget under 
arbetsstycket.

Sätt aldrig fast cirkelsågen i en skruvtving 
eller liknande med sågklingan uppåt för 
att såga i ett sådant läge. Det kan medföra 
allvarliga olyckor.

Ta inte bort cirkelsågen från arbetsstycket 
så länge sågklingan fortfarande roterar, och 
lägg inte ifrån dig cirkelsågen förrän klingan 
har stannat helt och klingskyddet är helt 
stängt.

Förberedelser

Ta ut batteriet från cirkelsågen för att undvika 
oavsiktlig start.

Inställning av parallellanslag

Ställ in styrskenan (7) i önskat avstånd från 
sågklingan och dra åt låsvredet (11).
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Inställning av smygvinkel 

Lossa smyginställningsvredet (10) och 
vinkla överdelen på cirkelsågen till önskad 
vinkel (0–45° i förhållande till lodrätt). Dra 
åt smyginställningsvredet igen. Vinkeln kan 
avläsas på vinkelmätaren (9).

Inställning av sågdjup 

Sågdjupet kan ställas in genom att man 
lossar djupinställningsvredet (18) och 
vinklar cirkelsågens bakre del uppåt tills 
dess att sågklingans djup är i önskat läge i 
förhållande till bottenplattan (4). Dra sedan 
åt djupinställningsvredet igen. Sågdjupet 
kan avläsas på skalan (17).

Dammutsug

Sätt eventuellt på en dammpåse eller anslut 
en dammsugare till dammsugarmunstycket 
(2) på cirkelsågen.

Användning

Sätt batteriet (6) på cirkelsågen så att det går 
i lås med ett tydligt klick. 

Spänn alltid fast arbetsstycket med 
skruvtvingar eller liknande. Håll aldrig fast 
arbetsstycket med handen.

Justera eventuellt smygvinkel, styrskena och 
sågdjup (se ovan). 

Kontrollera att cirkelsågen är korrekt inställd 
och att alla vred och skruvar är korrekt 
åtdragna innan du börjar såga.

Placera bottenplattans (4) framkant på 
arbetsstycket. Placera cirkelsågens motordel 
på den största delen av arbetsstycket, den 
del som inte ska sågas av.

Vid lodräta kapningar ska du följa 0°-märket 
(8) längst fram på sulan.

Vid vinkelsågning ska du följa 45°-märket (8) 
längst fram på sulan.

Tryck in säkerhetsknappen (14) och 
strömbrytarknappen (15) på handtaget (16) 
och låt cirkelsågen uppnå full hastighet 
innan du sågar i arbetsstycket.

Håll cirkelsågen i handtaget (16) och 
stödhandtaget (13). 

För cirkelsågen framåt och såga i en rak linje.

Det rörliga sågbladsskyddet (3) öppnas 
automatiskt när sågklingan kommer i kontakt 
med arbetsstycket.

Försök inte pressa cirkelsågen åt sidan. 

Släpp genast strömbrytaren om sågklingan 
fastnar i arbetsstycket. Om sågklingan 
sitter fast kan cirkelsågen kastas bakåt mot 
användaren med stor kraft.

Kontrollera att det rörliga klingskyddet 
stängs när cirkelsågen lyfts från 
arbetsstycket.
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Byte av sågklinga

Ta ut batteriet ur cirkelsågen!

Lägg cirkelsågen på sidan så du kommer åt 
sågklingan.

Lås fast sågklingan genom att vrida den 
samtidigt som du håller in spindellåset (12).

Vrid låsskruven (6) motsols med hjälp av 
den medföljande insexnyckeln och avlägsna 
låsskruven och ytterfl änsen.

Öppna det rörliga klingskyddet (3) med hjälp 
av greppet på sidan av den och lyft försiktigt 
av sågklingan (5) från spindeln.

Ta bort eventuella spån och sågdamm runt 
spindeln. Om du demonterar innerfl änsen, 
var noga med att vända den korrekt när du 
monterar den igen.

Smörj låsskruvens gängor med syrafri olja 
eller smörjspray.

Montera den nya sågklingan, fl änsen och 
låsskruven.

Kontrollera att sågklingans 
riktningsangivelse överensstämmer med 
motorns rotationsriktning. Kontrollera att 
sågklingan roterar fritt.

Rengöring och underhåll

Rengör cirkelsågen med en väl urvriden trasa 
efter användning och håll alltid dess yta och 
ventilationsöppningar fria från smuts.

Använd inte frätande eller slipande 
rengöringsmedel, eftersom de kan skada 
cirkelsågens plastdelar.
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Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret fi nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med en “överkryssad 
sophink” är elektriska och elektroniska 
produkter. Den överkryssade sophinken 
symboliserar att avfall av elektriska och 
elektroniska produkter inte får bortskaff as 
tillsammans med osorterat hushållsavfall, 
utan de ska samlas in separat.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna 
bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin 
helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska 
eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering 
eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett 
informationslagrings- och informationshämtningssystem, 
utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.
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Tillverkarens representant:

Firmanamn Schou Company A/S  

Adress Nordager 31

Postnummer 6000

Ort Kolding

Land Danmark

förklarar härmed att produkten

Produktbeteckning: Cirkelsåg, 18 V litiumjon, solo
Mitsutomo, art.-nr. 11330/33403

uppfyller kraven i följande EU-direktiv (inklusive alla gällande ändringar)

Referensnr. Titel

2006/42/EG: Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2011/65/EU ROHS-direktivet

Referenser av standarder och/eller tekniska specifi kationer som gäller för detta intyg om överensstämmelser eller 
delar av det:

Harmoniserad standard nr. Namn på standard

EN 62841-1:2015+AC:2015

EN 62841-2-5:2014

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Andra standarder och/eller tekniska specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

(1) Där det är möjligt ska referenser fi nnas till gällande delar eller bestämmelser i standarden eller teknisk specifi kation.

Kolding  15/08/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

INTYG OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE


