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Forklaring til symbolerne på maskinen

Læs og overhold brugsanvisningen og sikkerhedsforskrifterne før ibrugtagning!

Brug beskyttelsesbriller!

Brug høreværn!

Brug åndedrætsværn i støvede omgivelser!

Pas på! Fare for tilskadekomst! Undlad at række hånden ind i den kørende savklinge!

Pas på! Laserstråling

Kapslingsklasse II (dobbeltisolering)
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Vi fraskriver os ethvert ansvar for uheld eller skader, 
der måtte opstå som følge af manglende overholdel-
se af denne vejledning og sikkerhedsinstrukserne.

2. Apparatbeskrivelse (fig. 1-22)

1. Håndtag
2. Tænd/Sluk-kontakt
3. Spærrekontakt
4. Maskinoverdel
5. Bevægelig savklingebeskyttelse
6. Savklinge
7. Spændeanordning
8. Emnesupport
9. Låseskrue til emnesupport
10. Bordindlæg
11. Håndtag / låseskrue for drejebord
12. Viser
13. Skala
14. Drejebord
15. Fast savbord
16. Anslagsskinne
16a. Forskydelig anslagsskinne 
16b låseskrue 
17. Spånpose
18. Skala
19. Viser
20. Låseskrue til trækføring
21. Trækføring
22. Låseskrue
23. Låsebolt
24. Skrue til skæredybdebegrænsning
25. Anslag til skæredybdebegrænsning
26. Justeringsskrue (90°)
27. Justeringsskrue (45°)
28. Flangeskrue
29. Yderflange
30. Savakselspærring
31. Inderflange
32. Laser
33. Tænd/Sluk-knap laser
34. Føringsbøjle
35. Låsestillingshåndtag
36. Kipsikring

A.) 90° anslagsvinkel (medfølger ikke)
B.) 45° anslagsvinkel (medfølger ikke)
C.) Unbrakonøgle, 6 mm
D.) Unbrakonøgle, 3 mm
E.) Stjerneskrue (laser)

1. Indledning

Producent:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Kære kunde,
 Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse og held og lykke 
med arbejdet med dit nye apparat.

Bemærk:
Iht. den gældende lov om produktansvar hæfter pro-
ducenten af denne maskine ikke for skader, der op-
står på eller i forbindelse med denne maskine i for-
bindelse med:
• forkert behandling
• manglende overholdelse af betjeningsvejledningen
• reparationer gennemført af tredjemand og/eller af 

ikke autoriserede fagfolk
• indbygning og udskiftning af ikke originale reser-

vedele
• brug i strid med formålet
• Svigt af det elektriske anlæg som følge af tilside-

sættelse af de elektriske forskrifter og VDE-be-
stemmelserne 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Vær opmærksom på følgende:
Læs hele brugsanvisningens tekst igennem før mon-
tering og før ibrugtagning. 
Formålet med denne brugsanvisning er at gøre det 
lettere for dig at lære apparatet at kende og benytte 
det som tilsigtet. 
Brugsanvisningen indeholder vigtige oplysninger om, 
hvordan man bruger apparatet sikkert, professionelt 
og økonomisk, og hvordan man undgår farer, sparer 
reparationsomkostninger, reducerer driftsstop og 
øger apparatets driftssikkerhed og levetid. 
Udover sikkerhedsbestemmelserne i denne brugsan-
visning skal de forskrifter vedr. brug af apparatet, der 
måtte gælde i det enkelte land (brugslandet), overhol-
des til punkt og prikke. 
Opbevar brugsanvisningen i nærheden apparatet; 
pak den ind i en plastikpose, så den er beskyttet mod 
snavs og fugt. Den skal læses og overholdes nøje af 
alle betjeningspersoner, før arbejdet startes. 
Arbejde på apparatet på kun udføres af personer, der 
er instrueret i brug af apparatet, og som er informe-
ret om de dermed forbundne farer. Den lovmæssige 
mindstealder skal overholdes. 
Ud over sikkerhedsanvisningerne i denne brugsan-
visning og de særlige forskrifter, der gælder i brugs-
landet, skal de almindeligt anerkendte, tekniske 
regler, der gælder i forbindelse med brug af træbear-
bejdningsmaskiner, overholdes.
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3. Leveringsomfang

• Kap- og tværsav
• 1 x spændeanordning (7) (formonteret)
• 2 x emnesupport (8) (formonteret)
• Spånpose (17)
• Unbrakonøgle 6 mm (C)
• Unbrakonøgle 3 mm (D)
• Brugsanvisning

4. Tilsigtet brug

Kap- og tværsaven bruges til at skære i træ og kunst-
stoffer,	som	passer	til	savens	størrelse. Saven egner 
sig ikke til at skære brænde.

Advarsel! Brug ikke apparatet til at skære i andre 
materialer end dem, der er beskrevet i brugsanvis-
ningen. 

Advarsel! Den medfølgende savklinge er udelukken-
de beregnet til at skære i træ! Brug ikke denne sav-
klinge til at skære brænde!

Maskinen må kun bruges til det tilsigtede formål. En-
hver anden form for brug falder uden for den korrek-
te anvendelse. Brugeren, ikke producenten, bærer 
ansvaret for materielle skader eller personskader af 
enhver art, der måtte opstå som følge heraf.
Der må kun bruges savklinger, som er egnet til ma-
skinen. Det er forbudt at bruge skæreskiver af enhver 
art.
Tilsigtet anvendelse omfatter også overholdelse af 
sikkerhedsanvisningerne og monteringsvejledningen 
samt driftsanvisningerne i betjeningsvejledningen.
Personer, der betjener og vedligeholder maskinen, 
skal være fortrolige med denne og være informeret 
om mulige farer.
Derudover skal de gældende uheldsforebyggende 
forskrifter overholdes meget nøje.
Andre, generelle regler inden for arbejdsmedicinske 
og sikkerhedstekniske områder skal overholdes.
Hvis der foretages ændringer på maskinen, bortfal-
der producentens ansvar for deraf følgende skader.

Selv om maskinen bruges som tilsigtet, kan visse til-
bageværende risikofaktorer ikke helt udelukkes. Føl-
gende punkter kan opstå, hvilket skyldes maskinens 
konstruktion og opbygning:
• Kontakt med savklingen i det ikke-tildækkede sa-

vområde.
• Indgreb i den kørende savklinge (snitsår).
• Tilbageslag (”kickback”) fra emner og emnedele.
• Brud på savklinge.
• Udslyngning af defekte hårdmetaldele af savklin-

gen.
• Høreskader hvis der ikke bruges høreværn.

• Sundhedsskadelige emissioner af træstøv ved 
brug i lukkede rum.

Vær opmærksom på, at vores maskiner ikke er kon-
strueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller 
industriel brug. Vi fraskriver os ansvaret, hvis maski-
nen bruges i erhvervs-, håndværks- eller industrivirk-
somheder samt til lignende arbejde.

5. Sikkerhedsforskrifter

Generelle sikkerhedsforskrifter for elværktøj 

m ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsforskrifter, 
anvisninger, illustrationer og tekniske data, der 
følger med dette elværktøj. Følges de følgende in-
struktioner ikke nøje som beskrevet, kan dette føre til 
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

Opbevar alle sikkerhedsforskrifter og anvisnin-
ger til fremtidig brug.

Udtrykket ”elværktøj”, der er anvendt i sikkerhedsfor-
skrifterne, henviser til lysnet-drevne elværktøjer (med 
lysnetkabel) eller til batteridrevne elværktøjer (uden 
lysnetkabel). 

1) Arbejdspladssikkerhed

a) Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. 
Uorden eller uoplyste arbejdsområder kan føre til 
ulykker. 

b) Arbejd ikke med elværktøjet i eksplosionsfar-
lige omgivelser, hvor der findes brændbare 
væsker, gasser eller støv. Elværktøj genererer 
gnister, der kan antænde støv eller dampe. 

c) Hold børn og andre personer på afstand, når 
der arbejdes med elværktøjet. Hvis du bliver 
distraheret, risikerer du at miste kontrollen over 
elværktøjet.

2) Elektrisk sikkerhed

a) Elværktøjets tilslutningsstik skal passe til 
stikkontakten. 
Stikket må ikke ændres på nogen måde. Und-
lad brug af adapterstik sammen med elektrisk 
jordet elværktøj. Uændrede stik og passende 
stikkontakter mindsker risikoen for at få stød.

b) Undgå kropskontakt med jordede overflader 
som rør, varmeapparater, komfurer og køle-
skabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis 
din krop er jordforbundet.

c) Hold elværktøj på afstand af regn og fugt. Ind-
trængning af vand i et elværktøj øger risikoen for 
at få stød.
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d) Brug ikke tilslutningsledningen til at bære 
eller ophænge elværktøjet eller til at trække 
stikket ud af stikkontakten med. Hold tilslut-
ningsledningen på afstand af varme, olie, 
skarpe kanter eller bevægelige dele. Beska-
digede	eller	 sammenfiltrede	 tilslutningsledninger	
øger risikoen for at få stød.

e) Når du arbejder udendørs med et elværktøj, 
må du kun bruge forlængerledninger, som 
også er egnet til udendørs brug. Brug af for-
længerledning, der er egnet til udendørs brug, re-
ducerer risikoen for at få elektrisk stød.

f) Hvis brug af elværktøjet i fugtigt miljø er 
uundgåelig, skal du bruge en fejlstrømsafbry-
der. Brug af fejlstrømafbryder mindsker risikoen 
for at få stød. 

3) Personsikkerhed

a) Vær opmærksom, vær agtpågivende på, hvad 
du gør, og arbejd altid fornuftigt med et el-
værktøj. Brug ikke et elværktøj, hvis du er 
træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller 
medikamenter. Et øjebliks uagtsomhed, mens 
elværktøjet bruges, kan føre til alvorlige kvæstel-
ser. 

b) Brug personlige værnemidler og altid beskyt-
telsesbriller. Brug af personlige værnemidler 
såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, 
beskyttelseshjelm eller høreværn, afhængigt af 
hvad elværktøjet bruges til, mindsker risikoen for 
personskader. 

c) Undgå utilsigtet ibrugtagning. Sørg for, at el-
værktøjet er slukket, før du tilslutter, opsam-
ler eller bærer det hen til strømforsyningen 
og/eller batteriet. Hvis	 du	 holder	 fingeren	 på	
kontakten, mens du bærer elværktøjet eller tilslut-
ter det til strømforsyningen, kan dette forårsage 
ulykker. 

d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, in-
den du tilslutter elværktøjet. Værktøj eller nøg-
ler,	 som	måtte	 befinde	 sig	 i	 en	 roterende	del	 af	
elværktøjet, kan medføre personskader.

e) Undgå unormale kropsholdninger. Sørg for at 
stå sikkert, og hold altid ligevægten. På denne 
måde kan du bedre kontrollere elværktøjet, hvis 
der opstår uventede situationer. 

f) Brug egnet tøj. Brug ikke løstsiddende tøj el-
ler smykker. Hold hår og tøj på afstand af be-
vægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller 
langt hår kan blive viklet ind i bevægelige dele. 

g) Hvis der kan monteres støvudsugnings- og 
opsamlingsudstyr, skal sådant tilsluttes og 
anvendes korrekt. Brug af støvudsugning kan 
mindske faren pga. støv. 

h) Forlad dig ikke på falsk sikkerhed, og over-
skrid ikke sikkerhedsreglerne for elværktø-
jer, selvom du evt. føler dig fortrolig med el-
værktøjet efter længere tids brug. Skødesløse 
handlinger kan føre til alvorlige personskader på 
en brøkdel af et sekund. 

4)  Anvendelse og behandling af elværktøjet

a) Undlad at overbelaste elværktøjet. Til arbejdet 
skal man benytte det hertil beregnede elværk-
tøj. Du arbejder bedre og mere sikkert med det 
passende	elværktøj	i	det	angivne	effektområde. 

b) Brug aldrig et elværktøj med defekt kontakt. 
Et elværktøj, der ikke kan tændes eller slukkes, er 
farligt og skal repareres. 

c) Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern 
et udtageligt batteri, før du foretager juste-
ringer på enheden, skifter værktøjsdele eller 
lægger elværktøjet fra dig. Denne forholdsregel 
forhindrer utilsigtet start af elværktøjet. 

d) Opbevar ubenyttet elværktøj utilgængeligt 
for børn. Lad ikke personer bruge elværktø-
jet, som ikke er fortrolige med det, eller som 
ikke har læst denne vejledning. Elværktøjer er 
farlige i hænderne på uerfarne personer. 

e) Elværktøjer og indsatsværktøjer skal plejes 
omhyggeligt. Kontrollér med jævne mellem-
rum, om bevægelige dele fungerer, som de 
skal, og at de ikke sidder fast, om dele er 
brækket eller beskadiget på en sådan måde, 
at elværktøjets funktion er forringet. Få be-
skadigede dele repareret eller udskiftet, før 
elværktøjet tages i brug. Mange ulykker skyldes 
dårligt vedligeholdt elværktøj. 

f) Hold skæreværktøj skarpt og rent. Omhygge-
ligt plejet skæreværktøj med skarpe skærekanter 
sætter sig mindre hyppigt fast og er lettere at føre.

g) Brug elværktøj, tilbehør, indsatsværktøjer 
osv. i henhold til disse instruktioner. Tag hen-
syn til arbejdsvilkårene og den aktivitet, der 
skal udføres. Brug af elværktøj til andre formål 
end de tilsigtede kan medføre farlige situationer.

h) Hold greb og gribeflader tørre, rene og fri for 
olie og fedt. 
Glatte	 greb	 og	 gribeflader	 umuliggør	 sikker	 be-
tjening af og kontrol med elværktøjet i uforudsete 
situationer. 

5) Service

a) Elværktøjet må kun repareres af uddannet 
fagpersonale, og der må kun bruges origina-
le reservedele. Dette sikrer, at elværktøjet også 
fremover er sikkert at benytte.
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Sikkerhedsforskrifter for gerings-/kapsave 

a) Gerings- og kapsave er designet til at skæ-
re træ eller trælignende produkter; de kan 
ikke bruges til at skære jernmaterialer så-
som stænger, bomme, skruer mv. Slibende 
støv fører til blokering af bevægelige dele som 
den nederste beskyttelsesskærm. Skæregnister 
brænder den nederste beskyttelsesskærm, ind-
satspladen og andre plastdele.

b) Fasthold så vidt muligt emnet med skruetvin-
ger. Hvis du holder emnet med hånden, skal 
du altid holde hånden mindst 100 mm fra hver 
side af savklingen. Denne sav må ikke benyt-
tes til skæring af stykker, som er for små til, 
at de kan fastspændes eller holdes sikkert i 
hånden. Hvis din hånd er for tæt på savklingen, 
er der øget risiko for personskader pga. kontakt 
med savklingen.

c) Emnet skal være ubevægeligt og enten være 
fastspændt eller presset mod anslaget og 
bordet. Skub ikke emnet ind i savklingen, og 
skær det aldrig med ”frihånd”. Løse eller be-
vægelige emner kan blive udslynget med høj ha-
stighed og forårsage personskader.

d) Skub saven igennem emnet. Undlad at trække 
saven igennem emnet. Man udfører en skæ-
ring først at løfte overdelen og trække denne 
hen over emnet uden at skære. Derefter tæn-
der man motoren, svinger overdelen ned og 
skubber saven igennem emnet. Ved trækkende 
skæring er der risiko for, at savklingen kravler op 
på emnet, hvorved savklingeenheden kastes ind 
mod operatøren.

e) Før aldrig hånden hen over den tilsigtede skæ-
relinje, hverken foran eller bag savklingen. Af-
støtning af emnet ”med krydsede hænder”, dvs. 
at man holder emnet til højre for savklingen med 
venstre hånd, eller omvendt, er meget farligt.

f) Undlad at række hånden ind bag anslaget, 
mens savklingen roterer. Overhold altid en 
sikkerhedsafstand på 100 mm mellem hånden 
og den roterende savklinge (dette gælder på 
begge sider af savklingen, f.eks. ved fjernelse 
af træaffald). Du kan muligvis ikke se, hvor tæt 
din hånd er på den roterede savklinge, og du kan 
komme alvorligt til skade.

g) Kontrollér emnet inden skæringen. Hvis em-
net er bøjet eller krummet, skal det fastspæn-
des, så den side, der er krummet udad, vender 
ind mod anslaget. Sørg altid for, at der ikke er 
mellemrum mellem emnet, anslaget og bordet 
langs skærelinjen. Bøjede eller krumme emner 
kan vride sig eller forskyde sig og bevirke, at den 
roterende savklinge sætter sig fast under skærin-
gen. Der må ikke være søm eller fremmedlege-
mer i emnet.

h) Brug ikke saven, før bordet er fri for værktøj, 
træflis mv.; kun emnet må befinde sig på bor-
det. Mindre	 affaldsstykker,	 løse	 træstykker	 eller	
andre genstande, der kommer i kontakt med den 
roterende klinge, kan blive udslynget med høj ha-
stighed.

i) Der må altid kun skæres i ét emne ad gangen. 
Stablede emner kan ikke fastspændes eller fast-
holdes ordentligt og kan bevirke, at klingen sætter 
sig fast eller skrider.

j) Sørg inden brug for, at gerings-/kapsaven står 
på en plan, fast arbejdsflade. En plan og fast 
arbejdsflade	 reducerer	 risikoen	 for,	 at	 gerings-/
kapsaven bliver ustabil.

k) Planlæg arbejdet. Når du justerer savklin-
gehældningen eller geringsvinklen, skal du 
sørge for, at det justerbare anslag er justeret 
korrekt og understøtter emnet uden at kom-
me i berøring med klingen eller beskyttelses-
skærmen. Uden at tænde maskinen og uden em-
ner på bordet skal du simulere savklingens fulde 
skærebevægelse for at sikre dig, at klingen ikke 
går imod forhindringer eller skærer ind i anslaget.

l) For emner, der er bredere eller længere end 
bordoverfladen, skal du sørge for tilstrække-
lig afstøtning f.eks. i form af bordforlængel-
se eller savbukke. Emner, som er længere eller 
bredere end gerings-/kapsavens bord, kan vippe 
uden fast understøttelse. Hvis et afskåret stykke 
træ eller emnet vipper, kan dette løfte den neder-
ste beskyttelsesskærm eller blive slynget ukon-
trollabelt væk af den roterende klinge.

m) Benyt ikke andre personer som erstatning for 
bordforlængelse eller som yderligere afstøt-
ning. Ustabil understøtning af emnet kan med-
føre, at klingen sætter sig fast. Emnet kan også 
forskyde sig under skæringen og trække både dig 
og en evt. hjælper ind i den roterende klinge.

n) Det afskårne stykke må ikke presses ind mod 
den roterende savklinge. Hvis der er begræn-
set plads, f.eks. hvis der bruges længdeanslag, 
kan det afskårne stykke kile sig fast sammen med 
klingen og blive slynget væk med voldsom kraft.

o) Brug altid en skruetvinge eller et egnet fikstur 
til korrekt understøttelse af rundt materiale 
såsom stænger eller rør. Stænger har tendens 
til at rulle væk under skæringen, hvilket får klingen 
til at ”bide sig fast”, hvorved emnet inkl. din hånd 
kan blive trukket ind i klingen.

p) Vent, til klingen har nået den fulde hastighed, 
inden du skærer i emnet. Dette reducerer risiko-
en for, at emnet slynges ud.
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q) Hvis emnet fastklemmes, eller klingen sætter 
sig fast, skal man slukke for gerings-/kapsa-
ven. Vent, til alle bevægelige dele er stoppet; 
træk lysnetstikket ud, og/eller fjern batteriet. 
Fjern herefter det fastklemte materiale. Hvis 
man saver videre efter en sådan blokering, risi-
kerer man at miste kontrollen eller beskadige ge-
rings-/kapsaven.

r) Når du har udført skæringen, skal du slippe 
kontakten, holde overdelen nede og vente på, 
at klingen stopper, før du fjerner det afskårne 
stykke. Det er meget farligt at række hånden ind i 
nærheden af den stadigt roterende klinge.

s) Hold godt fast i håndtaget, hvis du udfører en 
ufuldstændig skæring, eller hvis du slipper 
kontakten, før overdelen har nået nederste 
yderposition. På	grund	af	savens	bremseeffekt	
kan overdelen blive trukket brat ned, hvilket med-
fører risiko for personskade.

Sikkerhedsanvisninger vedrørende håndtering af 
savklinger

1 Anvend ikke beskadigede eller deformerede sav-
klinger.

2 Anvend ikke savklinger med revner. Frasorter rev-
nede savklinger. Reparation er ikke tilladt.

3 Anvend ikke savklinger, der er fremstillet af hur-
tigstål.

4 Kontrollér savklingernes tilstand, inden du benyt-
ter kap- og tværsaven.

5 Anvend kun savklinger, der er egnet til det mate-
riale, der skal skæres.

6 Anvend kun savklinger, der er foreskrevet af pro-
ducenten.
Savklingerne skal opfylde EN 847-1, hvis de skal 
benyttes til bearbejdning af træ eller lignende 
materialer.

7 Anvend ikke savklinger af højlegeret hurtigstål 
(HSS).

8 Anvend kun savklinger, hvis maks. tilladte omdrej-
ningstal ikke er lavere end kap- og tværsavens 
maks. spindelomdrejningstal, og som er egnet til 
det materiale, der skal skæres i.

9 Vær opmærksom på savklingens omløbsretning.
10 Du må kun montere savklinger, hvis du har erfa-

ring med dette.
11 Overhold det maks. omdrejningstal. Det maks. 

omdrejningstal, der er angivet på savklingen, må 
ikke overskrides. Overhold omdrejningstalområ-
det, hvis et sådant er angivet.

12 Rengør	spånfladerne	for	snavs,	fedt,	olie	og	vand.
13 Brug ikke løse reduceringsringe eller -bøsninger 

til at reducere boringer på savklinger.
14 Sørg for, at fastgjorte reduceringsringe til at sikre 

savklingen har den samme diameter og mindst 
1/3 af snitdiameteren.

15 Sørg for, at de fastgjorte reduceringsringe er ind-
byrdes parallelle.

16 Omgå savklinger med forsigtighed. De skal så 
vidt muligt opbevares i den originale emballage 
eller specielle beholdere. Brug beskyttelseshand-
sker for at forbedre gribesikkerheden og reducere 
risikoen for personskader.

17 Sørg for, at alle beskyttelsesskærme er fastgjort 
korrekt, før savklingerne bruges.

18 Kontrollér før brug, at den anvendte savklinge 
opfylder de tekniske krav, der gælder for denne 
kap- og tværsav, og at den er monteret korrekt.

19 Brug kun den medfølgende savklinge til at skære 
i træ; aldrig i metal.

20 Anvend kun savklinger med en diameter, der sva-
rer	til	specifikationerne	på	saven.

21 Anvend de ekstra emnesupporter, hvis dette er 
nødvendigt af hensyn til emnets stabilitet.

22 Emnesupportens forlængelser skal altid være 
monteret og anvendt under arbejdet.

23 Udskift det slidte bordindlæg!
24 Undgå overophedning af savtænderne.
25 Når	der	saves	i	kunststoffer,	skal	man	undgå,	at	

disse smelter.
Brug de rigtige savklinger til dette. Udskift de be-
skadigede eller slidte savklinger rettidigt.
Hvis savklingen overophedes, skal du stoppe ma-
skinen. Lad savklingen køle af, før du genstarter 
arbejdet.

Bemærk: Laserstrålingstråling
Kig ikke ind i strålen
Laserklasse 2

Beskyt dig og dine omgivelser mod fare for uheld 
ved at træffe egnede sikkerhedsforanstaltninger!
 • Kig ikke direkte ind i laserstrålen med ubeskytte-

de øjne.
 • Kig aldrig direkte ind i strålen.
 • Ret	aldrig	laserstrålen	mod	reflekterende	overfla-

der og personer eller dyr. Også en laserstråle med 
ringe ydelse kan føre til øjenskader.

 • Vær forsigtig - udføres der procedurer, der afviger 
fra dem, der er angivet her, kan dette føre til en 
farlig strålingseksponering.

 • Åbn aldrig lasermodulet. Dette kan føre til uventet 
stråleeksponering.

 • Laseren må ikke erstattes med en laser af en an-
den type.

 • Laseren må kun repareres af laserproducenten el-
ler af en autoriseret repræsentant.
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Restrisici
Elværktøjet er bygget efter nyeste tekniske ni-
veau og de anerkendte sikkerhedstekniske reg-
ler. Alligevel kan der være tilbageværende risici 
under driften.
• Sundhedsfare som følge af strøm, hvis der bruges 

elektriske tilslutningsledninger, der ikke lever op til 
gældende regler.

• Desuden kan der være ikke-åbenbare tilbagevæ-
rende	risici,	selv	om	alle	foranstaltninger	er	truffet.

• Tilbageværende risici kan reduceres til et mini-
mum, hvis ”Vigtige henvisninger” og ”Tilsigtet brug” 
samt betjeningsvejledningen overholdes.

• Undlad at belaste maskinen unødigt: Et for kraftigt 
tryk under savningen kan hurtigt beskadige sav-
klingen, hvilket medfører en kapacitetsforringelse 
for maskinen under arbejdet og forringet skæren-
øjagtighed.

• Ved skæring af plastmateriale skal du altid bruger 
klemmer: De dele, der skal saves, skal altid fastgø-
res mellem klemmerne.

• Undgå utilsigtet igangsætning af maskinen: Når 
stikket sættes i stikkontakten, må Start-knappen 
ikke være trykket ind.

• Brug det værktøj, der anbefales i denne håndbog. 
Derved opnår du, at maskinen kører med optimal 
ydeevne.

• Hold hænderne væk fra arbejdsområdet, når ma-
skinen er i drift.

• Før der gennemføres indstillings- eller vedligehol-
delsesarbejde, skal man slippe starttasten og træk-
ke lysnetstikket ud.

Advarsel! Dette elværktøj fremstiller et elektromag-
netisk felt under driften. Dette felt kan under bestemte 
omstændigheder forringe aktive eller passive medi-
cinske implantater. For at forringe faren for alvorlige 
kvæstelser eller kvæstelser med døden til følge an-
befales det personer med medicinske implantater at 
gå til læge og kontakte producenten af det medicin-
ske implantat, før elværktøjet betjenes.

6. Tekniske data

Vekselstrømsmotor 220 - 240 V~ 50Hz
Nominel	effekt	S1 2000 Watt
Omdrejningstal i 
tomgang n

4500 min-1

Hårdmetalsavklinge ø 255 x ø 30 x 3 mm
Antal tænder 48
maks. tandbredde for 
savklingen

3 mm

Drejeområde -45° / 0°/ +45°
Geringssnit 0° til 45° til venstre
Snitbredde ved 90° 340 x 90 mm

Snitbredde ved 45° 240 x 90 mm
Savebredde ved 2 x 45° 
(dobbeltgeringssnit)

240 x 45 mm

Beskyttelsesklasse II
Vægt ca. 14,3 kg
Laserklasse 2
Bølgelængde laser 650 nm
Effekt	laser < 1 mW

Forbehold for tekniske ændringer!

Emnet skal som minimum have en højde på 3 mm 
og en bredde på 10 mm. Sørg for, at emnet altid 
sikres med spændeanordningen.

Støj
Støjværdierne er bestemt i overensstemmelse med 
EN 62841.

Lydtryksniveau LpA 97,2 dB(A)
Usikkerhed KpA 3 dB
Lydeffektniveau	LWA 110,2 dB(A)
Usikkerhed KWA 3 dB

Brug høreværn.
Støjpåvirkning kan føre til høretab.

De angivne støjemissionsværdier er blevet målt iht. 
en standardiseret testproces og kan bruges til at 
sammenligne et elværktøj med et andet.

De angivne støjemissionsværdier kan også bruges til 
at gennemføre en indledende vurdering af belastnin-
gen. 

Advarsel:
• Støjemissionsværdierne kan afvige fra den angiv-

ne værdi, når elværktøjet rent faktisk bruges, af-
hængigt af hvordan elværktøjet bruges, og af, hvil-
ken type emne der bearbejdes. 

• Forsøg at holde belastningen så lav som mulig. 
Eksempelvis ved at begrænse arbejdstiden. I den-
ne forbindelse skal der tages højde for alle dele 
af driftscyklussen (f.eks. tider, hvor elværktøjet er 
slukket, og tider, hvor det godt nok er tændt, men 
hvor det kører uden belastning).

7. Før ibrugtagning

• Åbn emballagen, og tag forsigtigt maskinen ud.
• Fjern emballeringsmaterialet samt emballage-/
transportsikringer	(hvis	sådanne	findes).

• Kontrollér, om leveringsomfanget er fuldstændigt.
• Kontrollér maskinen og tilbehørsdelene for trans-

portskader.
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• Opbevar så vidt muligt emballagen frem til udløbet 
af garantiperioden.

PAS PÅ
Apparatet og emballeringsmaterialet er ikke le-
getøj! Børn må ikke lege med plastposer, folie og 
smådele! Fare for slugning og kvælning!

• Maskinen skal opstilles stabilt. Maskinen skal sik-
res ved at skrue 4 skruer (medfølger ikke) gennem 
hullerne i det faste savbord (15) ind i en arbejds-
bænk, et understel eller lign.

• Den forinstallerede kipsikring (36) skal trækkes helt 
ud og sikres med unbrakonøglen (D). 

• Før maskinen tages i brug, skal alle skærme og sik-
kerhedsanordninger være monteret korrekt.

• Savklingen skal kunne køre frit.
• Ved forarbejdet træ skal man være opmærksom på 

fremmedlegemer som f.eks. søm eller skruer mv.
• Sørg for, at savklingen er monteret korrekt, og at 

bevægelige dele går ubesværet, inden du aktiverer 
Tænd/Sluk-kontakten.

• Kontrollér, at dataene på typeskiltet stemmer over-
ens med lysnetdataene, før maskinen tilsluttes.

7.1  Kontrol af sikkerhedsanordning - savklinge-
værn bevægeligt (5)

Savklingebeskyttelsen beskytter mod kontakt med 
savklingen og mod udslyngede spåner.

Kontrollér funktionen. 
Dette gøres ved at klappe saven ned:
• Savklingebeskyttelsen skal frigive savklingen un-

der nedsvingningen, uden at berøre andre dele.
• Når saven klappes op i udgangsstilling, skal sav-

klingebeskyttelsen automatisk tildække savklingen.

8. Opbygning og betjening

8.1 Opbygning af kap- og tværsav
(Fig. 1/2/4/5)

• Til justering af drejebordet (14) løsner man hånd-
taget (11) ca. 2 omgange og trækker låsestillings-
håndtaget	(35)	op	med	pegefingeren.

• Drej drejebordet (14) og markøren (12) til det øn-
skede vinkelmål på skalaen (13), og fastgør dem 
med håndtaget (11).

• Med et let tryk nedad på maskinens overdel (4) og 
samtidig udtrækning af låsebolten (23) fra motor-
holderen frigøres saven fra nederste stilling.

• Sving maskinens overdel (4) op.
• Spændeanordningerne (7) kan både fastgøres til 

venstre og højre på det faste savbord (15). Sæt 
spændeanordningerne (7) i de dertil beregnede bo-
ringer på bagsiden af anslagsskinnen (16), og sikr 
dem med stjernegrebsskruerne (7a).

Ved geringsskæring 0°- 45° skal spændeanordnin-
gen	(7)	kun	monteres	i	den	ene	(højre)	side	(se	fig.	
11-12).

• Maskinens overdel (4) kan vippes til maks. 45° mod 
venstre ved at løsne låseskruen (22).

• Emnesupporterne (8) skal altid være monteret og 
anvendt under arbejdet. Indstil den ønskede ud-
lægning ved at løsne låseskruen (9). Spænd deref-
ter låseskruen (9) fast igen.

8.2  Finjustering af anslaget til kapsnit 90°  
(fig. 1/2/5/6)

• Anslagsvinkel medfølger ikke.
• Sænk	overdelen	(4),	og	fikser	den	med	låsebolten	

(23).
• Løsn låseskruen (22).
• Anbring anslagsvinklen (a) mellem savklingen (6) 

og drejebordet (14).
• Løsn låsemøtrikken (26a).
• Juster justerskruen (26), til vinklen mellem savklin-

gen (6) og drejebordet (14) er 90°.
• Spænd låsemøtrikken (26a) fast igen.
• Kontrollér derefter vinkelviserens position. Om 

nødvendigt løsnes viseren (19) med en stjerne-
skruetrækker og sættes i 0°-position på skalaen 
(18), og holdeskruen spændes fast igen.

8.3 Kapsnit 90° og drejebord 0° (fig. 1/2/7)
Ved skærebredder på op til ca. 100 mm kan savens 
trækfunktion	fikseres	i	den	bageste	position	med	lå-
seskruen (20). I denne position kan saven køre i kap-
drift. Skulle skæringsbredden være over 100 mm, 
skal man sørge for, at låseskruen (20) er løs, og at 
maskinens overdel (4) kan bevæges.

Pas på! De forskydelige anslagsskinner (16a) skal til 
90°-kapskæring	fikseres	i	den	inderste	position.
• Åbn låseskruerne (16b) på de forskydelige anslags-

skinner (16a), og skub de forskydelige anslagsskin-
ner (16a) indad.

• De forskydelige anslagsskinner (16a) skal fastlåses 
i en afstand til den inderste position, så afstanden 
mellem anslagsskinnerne (16a) og savklingen (6) 
er maks. 8 mm.

• Kontrollér før skæring, at der ikke er risiko for kolli-
sion mellem anslagsskinnerne (16a) og savklingen 
(6).

• Spænd låseskruerne (16b) til igen.
• Bring maskinens overdel (4) i øverste position.
• Skub maskinens overdel bagud (4) med håndtaget 
(1),	og	fikser	det	evt.	i	denne	position	(afhængig	af	
skæringsbredden).

• Læg det træ, der skal skæres, an mod anslagsskin-
nen (16) og på drejebordet (14).

• Fasthold materialet med spændeanordningen (7) 
på det faste savbord (15) for at forhindre, at emnet 
forskyder sig under skæringen.
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• Løsn spærrekontakten (3), og tryk på Tænd/
Sluk-knappen (2) for at starte motoren. 

• Ved fikseret trækføring (21):
Bevæg maskinens overdel (4) jævnt og med et let 
tryk nedad med håndtaget (1), til savklingen (6) har 
gennemskåret emnet.

• Ved ikke-fikseret trækføring (21):
Træk maskinens overdel (4) helt frem. Sænk hånd-
taget (1) jævnt i bund med et let tryk. Skub nu over-
delen (4) langsomt og jævnt helt bagud, til savklin-
gen (6) har gennemskåret emnet fuldstændigt.

•  Efter afslutning af skæringen bringes overdelen 
igen i den øverste hvilestilling, og Tænd/Sluk-knap-
pen (2) slippes.
Pas på! Ved hjælp af returfjederen slår maskinen 
automatisk ad. Slip ikke håndtaget (1) efter skærin-
gen, men bevæg overdelen langsomt og med et let 
modtryk opad.

8.4  Kapsnit 90° og drejebord 0° - 45° (fig. 1/7/8)
Med kap- og tværsaven kan der foretages skråsnit 
fra venstre og højre på 0°-45° i forhold til anslags-
skinnen.
Pas på! De forskydelige anslagsskinner (16a) skal til 
90°-kapskæring	fikseres	i	den	inderste	position.
• Løsn låseskruen (16b) på de forskydelige anslags-

skinner (16a), og skub de forskydelige anslagsskin-
ner (16a) indad.

• De forskydelige anslagsskinner (16a) skal fastlåses 
i en afstand til den inderste position, så afstanden 
mellem anslagsskinnerne (16a) og savklingen (6) 
er min. 8 mm.

• Kontrollér før skæring, at der ikke er risiko for kolli-
sion mellem anslagsskinnerne (16a) og savklingen 
(6).

• Spænd låseskruen (16b) igen.
• Løsn håndtaget (11), hvis dette er skruet fast, træk 
låsestillingshåndtaget	 (35)	 op	 med	 pegefingeren,	
og indstil drejebordet (14) i den ønskede vinkel med 
håndtaget (11).

• Markøren (12) på drejebordet skal stemme overens 
med det ønskede vinkelmål på skalaen (13) på det 
faste savbord (15).

• Spænd	håndtaget	(11)	igen	for	at	fiksere	drejebor-
det (14).

• Udfør skæringen som beskrevet i punkt 8.3.

8.5  Finjustering af anslaget til geringssnit 45° 
(fig. 1/2/5/9/10)

• Anslagsvinkel medfølger ikke.
• Sænk	overdelen	(4),	og	fikser	den	med	låsebolten	

(23).
• Fikser drejebordet (14) i 0°-stilling.

Pas på! De forskydelige anslagsskinner (16a) skal 
til	 geringssnit	 (vippet	 savehoved)	 fikseres	 i	 den	
yderste position (venstre side).

• Løsn låseskruen (16b) på de forskydelige anslags-
skinner (16a), og skub de forskydelige anslagsskin-
ner (16a) udad.

• De forskydelige anslagsskinner (16a) skal fastlåses 
i en afstand til den inderste position, så afstanden 
mellem anslagsskinnerne (16a) og savklingen (6) 
er min. 8 mm.

• De forskydelige anslagsskinner (16a) skal være i 
den inderste position (højre side).

• Kontrollér før skæring, at der ikke er risiko for kolli-
sion mellem anslagsskinnerne (16a) og savklingen 
(6).

• Løsn låseskruen (22), og vip maskinens overdel (4) 
med håndtaget (1) til venstre, til 45°.

• Anbring 45°-anslagsvinkel (b) mellem savklingen 
(6) og drejebordet (14).

• Løsn låsemøtrikken (27a) og justerskruen (27), ind-
til vinklen mellem savklingen (6) og drejebordet (14) 
er nøjagtig 45°. 

• Spænd låsemøtrikken (27a) fast igen.
• Kontrollér derefter vinkelviserens position. Om 

nødvendigt løsnes viseren (19) med en stjerne-
skruetrækker og sættes i 45°-position på skalaen 
(18), og holdeskruen spændes fast igen.

8.6  Geringssnit 0°- 45° og drejebord 0° (fig. 1/2/11)
Med kap- og tværsaven kan der foretages gerings-
skæring	til	venstre	på	0°-	45°	i	forhold	til	arbejdsfla-
den.
Pas på! De forskydelige anslagsskinner (16a) skal til 
geringssnittet	(vippet	savehoved)	fikseres	i	den	yder-
ste position (venstre side).

• Løsn låseskruen (16b) på de forskydelige anslags-
skinner (16a), og skub de forskydelige anslagsskin-
ner (16a) udad.

• De forskydelige anslagsskinner (16a) skal fastlåses 
i en afstand til den inderste position, så afstanden 
mellem anslagsskinnerne (16a) og savklingen (6) 
er min. 8 mm.

• De forskydelige anslagsskinner (16a) skal være i 
den inderste position (højre side).

• Kontrollér før skæring, at der ikke er risiko for kolli-
sion mellem anslagsskinnerne (16a) og savklingen 
(6).

• Spænd låseskruen (16b) igen.
• Bring maskinens overdel (4) i den øverste stilling.
• Fikser drejebordet (14) i 0°-stilling.
• Løsn låseskuen (22), og vip overdelen (4) mod ven-

stre med håndtaget (1), til markøren (19) peger på 
det ønskede vinkelmål på skalaen (18). 

• Spænd låseskruen (22) igen.
• Udfør skæringen som beskrevet i punkt 8.3.
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8.7  Geringssnit 0°- 45° og drejebord 0°- 45°  
(fig. 2/4/12)

Med kap- og tværsaven kan der foretages gerings-
skæringer mod venstre på 0°- 45° i forhold til arbejds-
fladen	og	samtidigt	på	0°-	45°	i	forhold	til	anslagsskin-
nen (dobbeltgeringsskæring).
Pas på! De forskydelige anslagsskinner (16a) skal til 
geringssnit	(vippet	savehoved)	fikseres	i	den	yderste	
position (venstre side).
• Løsn låseskruen (16b) på de forskydelige anslags-

skinner (16a), og skub de forskydelige anslagsskin-
ner (16a) udad.

• De forskydelige anslagsskinner (16a) skal fastlåses 
i en afstand til den inderste position, så afstanden 
mellem anslagsskinnerne (16a) og savklingen (6) 
er min. 8 mm.

• Kontrollér før skæring, at der ikke er risiko for kolli-
sion mellem anslagsskinnerne (16a) og savklingen 
(6).

• Spænd låseskruen (16b) igen.
• Bring maskinens overdel (4) i den øverste stilling.
• Løsn drejebordet (14) ved at løsne håndtaget (11).
• Indstil med grebet (11) drejebordet (14) til den øn-

skede vinkel (se også punkt 8.4).
• Spænd	håndtaget	(11)	igen	for	at	fiksere	drejebor-

det.
• Løsn låseskruen (22).
• Vip med håndtaget (1) overdelen (4) mod venstre til 

det ønskede vinkelmål (se også punkt 8.6).
• Spænd låseskruen (22) igen.
• Udfør skæringen som beskrevet i punkt 8.3.

8.8 Skæredybdebegrænsning (fig. 3/13)
• Ved hjælp af skruen (24) kan skæredybden indstil-

les trinløst. Til	det	formål	løsnes	fingermøtrikken	på	
skruen (24a). Indstil den ønskede skæredybde ved 
at dreje skruen (24) ind eller ud. Spænd derefter 
igen	fingermøtrikken	(24a)	på	skruen	(24).

• Kontrollér indstillingen vha. et prøvesnit.

8.9 Spånpose (fig. 1/22)
Saven er udstyret med en spånpose (17) til spåner.
Pres	støvposens	metalringsfløje	sammen,	og	anbring	
posen i udgangsåbningen i motorområdet.
Spånposen (17) kan tømmes ved at åbne lynlåsen på 
undersiden.

Tilslutning af en ekstern støvudsugning
• Tilslut udsugningsslangen til støvudsugningen.
• Støvudsugningen skal være egnet til det materiale, 

der bearbejdes.
• Brug en speciel udsugningsanordning til udsugning 

af særligt sundhedsskadeligt eller kræftfremkal-
dende støv.

8.10 Udskiftning af savklinge (fig. 1/2/14/-17) 
Træk netstikket ud! 
Pas på!
Brug beskyttelseshandsker ved udskiftning af 
savklingen! Fare for tilskadekomst!
• Sving overdelen (4) op, og fastlås den med låse-

bolten (23). 
• Løsn fastgørelsesskruen (5a) på afdækningen med 

en stjerneskruetrækker.
ADVARSEL! Denne skrue skal ikke skrues helt ud.

• Klap savklingebeskyttelsen (5) så langt op, at den 
(5)	befinder	sig	over	flangeskruen	(28).

• Sæt	med	den	ene	hånd	unbrakonøglen	(C)	på	flan-
geskruen (28).

• Hold fast i unbrakonøglen (C), og luk langsomt 
savklingebeskyttelsen (5), til denne er ved unbra-
konøglen (C).

• Tryk savakselspærringen (30) fast, og drej lang-
somt	flangeskruen	(28)	i	urets	retning. Efter maks. 
én omdrejning går savakselspærringen (30) i ind-
greb.

• Løsn	nu	flangeskruen	(28)	ved	at	dreje	den	i	urets	
retning med mere kraft.

• Skru	flangeskruen	(28)	helt	ud,	og	tag	yderflangen	
(29) af.

• Tag	savklingen	(6)	af	inderflangen	(31),	og	træk	den	
ned og ud.

• Rengør	flangeskruen	(28),	yderflangen	(29)	og	in-
derflangen	(31)	omhyggeligt.

• Indsæt den nye savklinge (6) igen i omvendt række-
følge, og spænd det fast.

• Pas på! Tændernes skrå retning, dvs. savklingens 
omløbsretning (6), skal stemme overens med ret-
ningen af pilen på huset.

• Før det videre arbejde skal det kontrolleres, at sik-
kerhedsanordningerne fungerer korrekt.

• Pas på! Efter hver udskiftning af savklingen skal 
det kontrolleres, om savklingen (6) er vippet i lodret 
stilling og til 45°, og at den kører frit i bordindlægget 
(10).

• Pas på! Udskiftning og justering af savklingen (6) 
skal udføres korrekt.

8.11 Drift af laser (fig. 18)
Tænding: Tryk på Tænd/Sluk-knap laser (33) 1 
gang. Der projiceres en laserlinje på det emne, der 
skal bearbejdes, og denne linje viser den nøjagtige 
skærelinje.
Slukning: Tryk på Tænd/Sluk-knap laser (33) igen.

8.12 Justering af laseren (fig. 19-20)
Såfremt laseren (32) ikke mere viser den korrekte 
snitlinje, kan den efterjusteres. Dette gøres ved at 
løsne skruerne (32b) og fjerne den forreste afdæk-
ning (32a). Løsn stjerneskruerne (E), og indstil lase-
ren ved at forskyde den sideværts, så laserstrålen 
rammer tænderne på savklingen (6).
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Hvis man efter at have afmonteret børsterne konsta-
terer, at de er gode nok, kan de genmonteres.

Man vedligeholder kulbørsterne ved at dreje de to lå-
semekanismer	(som	vist	i	fig.	21)	imod	urets	retning. 
Fjern herefter kulbørsterne. 
Sæt kulbørsterne ind igen i omvendt rækkefølge.

Serviceinformationer
Vær opmærksom på, at følgende dele på dette pro-
dukt slides som følge af brug eller naturligt slid, og at 
der er brug for følgende dele som forbrugsmaterialer.
Sliddele*: Kulbørster, savklinge, bordindlæg, savspå-
nopsamlingsposer

* følger ikke nødvendigvis med leverancen!

11. Opbevaring

Enheden og dennes tilbehør skal opbevares mørkt, 
tørt og frostsikkert og utilgængeligt for børn. Den op-
timale	opbevaringstemperatur	er	mellem	5	og	30˚C. 
Opbevar elværktøjet i den originale emballage.
Tildæk elværktøjet for at beskytte det mod støv eller 
fugt.
Opbevar brugsanvisningen sammen med elværktø-
jet.

12. El-tilslutning

Den installerede elmotor er tilsluttet, så den er 
driftsklar. Tilslutningen opfylder de relevante 
VDE- og DIN-bestemmelser. Nettilslutningen hos 
kunden samt den anvendte forlængerledning 
skal opfylde disse forskrifter.

• Produktet opfylder kravene iht. EN 61000-3-11 og 
skal overholde specielle tilslutningsbetingelser. Det 
vil sige, at brug ved tilslutning til vilkårlige, frit valg-
bare tilslutningspunkter ikke er tilladt.

• Produktet kan ved ugunstige netforhold  afsted-
komme midlertidige spændingssvingninger.

• Produktet er udelukkende beregnet til at blive brugt 
i forbindelse med tilslutningspunkter, der 
a) ikke overskrider en maks. godkendt netimpe-
dans	”Z”,	(Zmax	=	0,382	Ω),	eller 
b) har en varig strømbelastbarhed af nettet på 
mindst 100 A pr. fase.

• Du skal som bruger efter aftale med dit el-selskab 
sikre, at dit tilslutningspunkt, hvorfra du vil tage 
strøm til dit produkt, opfylder et af de to krav a) eller 
b).

Vigtige anvisninger
Hvis motoren overbelastes, slår den fra af sig selv. 
Efter en afkølingsfase (varierer tidsmæssigt), kan 
motoren tændes igen.

Når du har justeret laseren og spændt den fast, skal 
du montere den forreste afdækning og spænde de to 
skruer (32b) håndfast til. 

9. Transport

• Spænd håndtaget (11) for at låse drejebordet (14).
• Pres overdelen (4) ned, og fastlås den med låse-

bolten (23). Saven er nu låst i den nederste stilling.
• Fikser savens trækfunktion med låseskruen til 

trækføringen (20) i den bageste position.
• Bær maskinen i det faste savbord (15).
• Ny opstilling af maskinen sker som beskrevet i ka-

pitel 7.

10. Vedligeholdelse

mAdvarsel! Træk lysnetstikket ud, før der foretages 
indstillings-, vedligeholdelses- eller reparationsarbej-
de!

Generelle vedligeholdelsesforanstaltninger
Fra tid til anden skal man tørre spåner og støv af ma-
skinen. For at forlænge værktøjets levetid bør man 
smøre de roterende dele en gang om måneden. Und-
lad at smøre motoren.
Undgå brug af ætsende midler til rengøring af kunst-
stoffet.

Rengøring af sikkerhedsanordningen bevægelig 
savklingebeskyttelse (5)
Inden hver ibrugtagning skal man kontrollere savklin-
gebeskyttelsen for forurening.
Fjern gamle savspåner og træsplinter ved hjælp af en 
børste eller et tilsvarende egnet værktøj.

Skift bordindlæg
Fare!
• Er bordindlægget (10) beskadiget, risikerer man, 

at mindre genstande kan klemme sig fast mellem 
bordindlægget og savklingen og blokere sidst-
nævnte. Udskift da straks de beskadigede bord-
indlæg!

1. Skru skruerne ud af bordindlægget. Drej evt. dre-
jebordet, og stil overdelen på skrå, så du kan få 
adgang til skruerne.

2. Fjern bordindlægget.
3. Indsæt nyt bordindlæg.
4. Spænd skruerne i bordindlægget fast.

Børsteinspektion
Kontrollér kulbørsterne på en ny maskine efter de før-
ste 50 driftstimer, eller hver gang der er monteret nye 
børster. Efter den første kontrol skal kontrollen genta-
ges for hver 10 driftstimer.
Hvis	kulstoffet	er	slidt	over	en	længde	på	6	mm,	fjede-
ren eller shunttråden er brændt eller beskadiget, skal 
begge børster udskiftes. 
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Gamle apparater må ikke smides ud sammen 
med det almindelige husholdningsaffald!

Dette symbol gør opmærksom på, at dette pro-
dukt ikke må smides ud sammen med det al-
mindelige	husholdningsaffald	iht.	WEEE-direk-
tiv (2012/19/EU) og nationale love. Dette 

produkt	skal	afleveres	til	udvalgte	samlesteder. Det-
te kan ske f.eks. ved at returnere det i forbindelse 
med	køb	af	et	lignende	produkt	eller	ved	at	aflevere	
det på en autoriseret genbrugsstation, hvor gamle 
elektriske og elektroniske apparater genbruges. For-
kert håndtering af gamle apparater kan have nega-
tive følger for miljøet og menneskers sundhed, fordi 
disse	evt.	er	fremstillet	af	farlige	stoffer,	der	ofte	fin-
des i gamle elektriske og elektroniske apparater. Den 
korrekte	bortskaffelse	af	produktet	bidrager	desuden	
til	en	effektiv	udnyttelse	af	naturlige	ressourcer. In-
formationer om samlesteder for gamle apparater fås 
ved	henvendelse	til	kommunen,	de	offentlige	organer	
til	bortskaffelse	af	affald,	et	autoriseret	sted	til	bort-
skaffelse	af	gamle	elektriske	og	elektroniske	appa-
rater eller renovationen.

Defekt elektrisk tilslutningsledning.
Der opstår ofte isoleringsskader på elektriske tilslut-
ningsledninger.
Årsagerne hertil kan være:
• Tryksteder, når tilslutningsledninger trækkes gen-

nem vinduer eller døråbninger.
• Knæksteder, når tilslutningsledning fastgøres eller 

trækkes forkert.
• Skæresteder, når tilslutningsledningen køres over.
• Isolationsskader, når stikket trækkes ud af stikkon-

takten på væggen.
• Revner pga. ældning af isoleringen.
Sådanne defekte elektriske tilslutningsledninger må 
ikke anvendes og er livsfarlige pga. isoleringsskader-
ne.
Elektriske tilslutningsledninger skal kontrolleres for 
skader med jævne mellemrum. Sørg for, at tilslut-
ningsledningen ikke hænger i lysnettet, når den kon-
trolleres.
Elektriske tilslutningsledninger skal opfylde de re-
levante VDE- og DIN-bestemmelser. Der må kun 
anvendes tilslutningsledninger med mærkningen 
”H05VV-F”.
Påtryk af typebetegnelsen på tilslutningskablet er et 
krav.

Vekselstrømsmotor:
• Netspændingen skal være 220 - 240 V~.
• Forlængerledninger op til en længde på 25 m skal 

have et tværsnit på 1,5 kvadratmillimeter.

Tilslutning og reparation af elektrisk udstyr må kun 
forestås af autoriserede elektrikere.

Ved forespørgsler bedes følgende data opgives:
• Motorens strømtype
• Dataene på motorens typeskilt

13. Bortskaffelse og genbrug

Enheden er emballeret for at forhindre transportska-
der. Denne emballage er råmateriale og kan dermed 
genanvendes eller kan returneres til råmateria-
le-kredsløbet.
Enheden og dens tilbehør er fremstillet af forskellige 
materialer som f.eks. metal og plast. Defekte kom-
ponenter	skal	bortskaffes	som	specialaffald. Spørg i 
specialbutikken eller i hos kommunen!
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14. Afhjælpning af fejl

Fejl Mulig årsag Afhjælpning

Motor fungerer ikke Motor, kabel eller stik defekt, 
lysnetsikringer sprunget.

Få maskinen kontrolleret af en fagmand. 
Du må aldrig selv reparere motoren. Fare! 
Kontrollér lysnetsikringerne, og udskift dem efter 
behov

Motoren starter langsomt 
og når ikke op på 
driftshastighed.

Spænding for lav, viklinger beskadiget, 
kondensator brændt sammen.

Få spændingen kontrolleret af elværket. 
Få motoren kontrolleret af en fagmand. Få 
kondensatoren udskiftet af en fagmand.

Motor støjer for meget. Viklinger beskadiget, motor defekt. Få motoren kontrolleret af en fagmand.

Motor når ikke op på fuld 
hastighed.

Strømkredse i lysnetanlægget 
overbelastet (lamper, andre motorer 
mv.).

Undlad at tilslutte andre enheder eller motorer til 
samme strømkreds.

Motor bliver let 
overophedet.

Overbelastning af motor, utilstrækkelig 
køling af motor.

Undgå, at motoren overbelastes under 
skæringen, fjern støv fra motoren, så der sikres 
optimal køling af motoren.

Skæringen er ru eller 
bølget.

Savklinge uskarp, tandform ikke egnet 
til materialetykkelsen.

Opslib savklingen, eller benyt egnet savklinge.

Emne rives op eller 
splintrer.

Skæringstryk for højt, eller savklinge 
ikke egnet til formålet.

Benyt egnet savklinge. 
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Förklaring av symbolerna på apparaten

Läs och följ anvisningarna i bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen!

Använd skyddsglasögon!

Använd hörselskydd!

Använd andningsskydd vid dammutveckling!

Observera! Skaderisk! Håll händerna borta från sågbladet när det är igång!

Observera! Laserstrålning

Skyddsklass II (dubbelisolering)
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2. Apparatbeskrivning (bild 1-22)

1. Handtag
2. Till-/frånbrytare
3. Spärrbrytare
4. Maskinhuvud
5. Sågbladsskydd rörligt
6. Sågblad
7. Spännanordning
8. Arbetsstyckshållare
9. Fasthållningsskruv för arbetsstyckets hållare
10. Bordsinlägg
11. Handtag/fasthållningsskruv för vridbord
12. Visare
13. Skala
14. Vridbord
15. fast stående sågbord
16. Anslagsskena
16a. Flyttbar anslagsskena 
16b Fasthållningsskruv 
17. Spånsamlingssäck
18. Skala
19. Visare
20. Fasthållningsskruv för dragstyrning
21. Dragstyrning
22. Fasthållningsskruv
23. Säkerhetsbult
24. Skruv för skärdjupbegränsning
25. Anslag för skärdjupbegränsning
26. Justeringsskruv (90°)
27. Justeringsskruv (45°)
28. Flänsskruv
29. Ytterfläns
30. Sågaxelspärr
31. Innerfläns
32. Laser
33. Brytare till/från laser
34. Styrbygel
35. Spärrlägesspak
36. Tippsäkring

A.) 90° anslagsvinkel (ingår inte i leveransomfånget)
B.) 45° anslagsvinkel (ingår inte i leveransomfånget)
C.) Insexnyckel, 6 mm
D.) Insexnyckel, 3 mm
E.) Krysskruv (laser)

3. Leveransomfång

• Kap- och dragsåg
• 1 x Spännanordning (7) (förmonterad)
• 2 x Arbetsstyckshållare (8) (förmonterad)
• Spånsäck (17)
• Insexnyckel, 6 mm (C)
• Insexnyckel, 3 mm (D)
• Driftmanual

1. Inledning

Tillverkare:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Bästa Kund!
 Vi hoppas att du får mycket glädje och nytta av din 
nya maskin.

Info:
Tillverkaren av denna maskin ansvarar enligt gällan-
de produktansvar inte för skador som kan uppstå på 
maskinen eller genom maskinen:
• Vid felaktig hantering.
• Om bruksanvisningen inte följs.
• Vid reparationer genom utomstående, icke auktori-

serade personer.
• Vid byte och montering av reservdelar som inte är 

original.
• Vid icke avsedd användning.
• Den elektriska anläggningen slutar fungera om 

man inte följer de elektriska föreskrifterna och 
VDE-bestämmelse 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Beakta följande:
Läs hela texten i bruksanvisningen innan montering 
och idrifttagning. 
Denna instruktionsmanual hjälper dig lära känna ap-
paraten och hur den bäst kan användas på avsett 
sätt. 
Instruktionsmanualen innehåller viktiga anvisningar 
om hur du arbetar säkert, fackmannamässigt och 
ekonomiskt med apparaten. Den informerar om hur 
du undviker faror, håller nere reparationskostnader 
och stilleståndstider samt hur du ökar apparatens till-
förlitlighet och livslängd. 
Utöver denna instruktionsmanuals säkerhetsbestäm-
melser måste även föreskrifterna beaktas som gäller 
apparatens användning i ditt land. 
Bevara denna instruktionsmanual vid apparaten, i 
en	plastficka	som	skyddar	den	mot	smuts	och	 fukt. 
Bruksanvisningen måste läsas och följas av all ope-
ratörspersonal innan arbetet påbörjas. 
Endast personer som utbildats i apparatens använd-
ning,	och	som	informerats	om	riskerna	som	finns,	får	
arbeta med apparaten. Minsta ålder måste beaktas. 
Förutom säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvis-
ning	och	de	landsspecifika	föreskrifterna,	måste	man	
också beakta allmänna regler för drift av identiska 
maskiner.
Vi tar inget ansvar för olyckor eller skador som orsa-
kats av underlåtenhet att följa bruksanvisningen och 
säkerhetsinstruktionerna .
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4. Avsedd användning

Kap- och dragsågen används till att kapa trä och plast 
i enlighet med maskinstorleken. Sågen är inte avsedd 
att såga ved.

Varning! Använd inte apparaten för att såga andra 
material än vad som står i instruktionsmanualen. 

Varning! Det medlevererade sågbladet är uteslutan-
de avsett för sågning i trä! Använd det inte till veds-
ågning!

Maskinen får endast användas på ändamålsenligt 
sätt. Varje användning därutöver är inte ändamålsen-
lig. För skador eller personskador till följd av detta 
ansvarar användaren/operatören och inte tillverka-
ren.
Enbart sågklingor som passar till maskinen får an-
vändas. Användningen av alla typer av kapskivor är 
förbjuden.
I den avsedda användningen ingår också att man 
följer säkerhetsanvisningen liksom monteringsanvis-
ningen och driftanvisningar i bruksanvisningen.
Personer som använder och underhåller maskinen 
måste insatta i dessa och känna till möjliga risker.
Dessutom måste gällande föreskrifter för olycksföre-
byggande arbete följas strikt.
Följ också andra allmänna bestämmelser för aktuella 
branschspecifika	yrkesområden	vad	gäller	hälsa	och	
säkerhet.
Förändringar av maskinen fritar tillverkaren från allt 
ansvar och därav resulterande skador.

Trots korrekt användning går det inte att helt elimine-
ra vissa kvarstående riskfaktorer. Följande riskpunk-
ter kan uppstå på grund av maskinens konstruktion 
och utförande:
• Kontakt med sågbladet i oskyddade sågområden.
• Sträcka sig in i sågklingan när den är i drift (skärs-

kador).
• Hela och delar av arbetsstycken kan orsaka kast.
• Sågbladsbrott.
• Trasiga hårdmetalldelar från sågklingan kan slung-

as ut.
• Hörselskador kan uppstå om nödvändiga hörsel-

skydd inte används.
• Skadliga utsläpp av trädamm vid användning i slut-

na rum.

Observera att våra maskiner inte är konstruerade för 
kommersiell, hantverksmässig eller industriell an-
vändning. Vi lämnar ingen garanti när apparaten an-
vänds i kommersiella eller industriella verksamheter 
liksom liknande verksamheter.

5. Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 

m VARNING: Läs alla säkerhetsanvisningar, in-
struktioner, illustrationer och tekniska specifi-
kationer som medföljer detta elverktyg. Om du 
inte följer säkerhetsanvisningarna och de angivna in-
struktionerna	finns	risk	för	elstötar,	bränder	och/eller	
allvarliga personskador.

Bevara alla säkerhetsanvisningar och instruktio-
ner för framtida bruk.

Begreppet elverktyg som används i säkerhetsanvis-
ningarna avser såväl eldrivna elverktyg (med elsladd) 
som batteridrivna elverktyg (utan elsladd). 

1) Arbetsplatssäkerhet

a) Se till att ditt arbetsområde är rent och har 
god belysning. Stökiga och dåligt belysta ar-
betsplatser utgör en olycksrisk. 

b) Arbeta inte med elverktyg i områden med ex-
plosionsrisk om det finns antändliga vätskor, 
gaser eller damm i området. Elverktyg genere-
rar gnistor som kan antända dammet eller ång-
orna. 

c) Barn och andra personer får inte vistas i om-
rådet medan du använder elverktyget. Du kan 
förlora kontrollen över elverktyget om du blir dist-
raherad.

2) Elsäkerhet

a) Elverktygets stickkontakt måste passa i elut-
taget. 
Du får inte ändra stickkontakten på något sätt. 
Använd inte adapterkontakter tillsammans 
med jordade elredskap. Intakta stickkontakter 
och uttag som passar till dessa minskar risken för 
elstötar.

b) Undvik att vidröra jordade delar, exempelvis 
rör, radiatorer, spisar och kylskåp, med krop-
pen. Risken för elstötar ökar om din kropp är jor-
dad.

c) Låt inte elverktyg utsättas för regn eller väta. 
Vatten som tränger in i elverktyg ökar risken för 
elstötar.

d) Använd inte anslutningssladden för andra 
uppgifter än den är avsedd för, till exempel för 
att bära eller hänga upp elverktyget eller för 
att dra ut kontakten ur eluttaget. Håll anslut-
ningssladden borta från värme, olja, vassa 
kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrass-
lade sladdar ökar risken för elstötar.
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e) När du arbetar utomhus med ett elverktyg, an-
vänd endast förlängningskabel som också är 
lämplig för utomhusbruk. Att använda en för-
längningssladd som är lämplig för utomhusbruk 
minskar risken för elektrisk stöt.

f) Använd en jordfelsbrytare om du måste an-
vända elverktyget i en fuktig omgivning. An-
vändning av en jordfelsbrytare minskar risken för 
elstötar 

3) Personsäkerhet

a) Var uppmärksam, tänk på vad du gör och an-
vänd ditt förnuft när du arbetar med elverktyg. 
Använd inte elverktyget om du är trött eller 
påverkad av alkohol, droger eller läkemedel. 
Det räcker att du är ouppmärksam ett ögonblick 
under arbete med elverktyg för att allvarliga olyck-
or	ska	inträffa. 

b) Använd personlig skyddsutrustning och 
ha alltid skyddsglasögon på dig. Personlig 
skyddsutrustning anpassad till elverktygets an-
vändning, som dammask, halksäkra säkerhets-
skor, skyddshjälm och hörselskydd, minskar ris-
ken för personskador. 

c) Undvik att starta maskinen oavsiktligt. För-
säkra dig om att elverktyget är avstängt innan 
du ansluter det till strömförsörjningen och/
eller batteriet samt innan du lyfter upp eller 
bär det. Olyckor	kan	inträffa	om	du	håller	fingret	
på brytaren när du bär elverktyget, eller om ma-
skinen är tillslagen när du ansluter den till ström-
försörjningen. 

d) Ta bort alla inställningsverktyg eller skruv-
nycklar innan du startar elverktyget. Ett verk-
tyg	 eller	 en	 skruvmejsel	 som	 befinner	 sig	 i	 en	
roterande maskindel på elverktyget kan orsaka 
personskador.

e) Undvik en onormal kroppsställning. Se till att 
stå säkert och behåll balansen hela tiden. Då 
har du bättre kontroll över elverktyget om något 
oförutsett	inträffar. 

f) Använd lämpliga arbetskläder. Använd inte 
löst sittande kläder eller smycken. Håll hår 
och kläder på avstånd från rörliga delar. Löst 
sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna 
i rörliga delar. 

g) Om dammsugnings- och uppsamlingsutrust-
ning kan installeras måste de anslutas och 
användas korrekt. Användning av en dammut-
sugning kan minska risker orsakade av damm. 

h) Låt dig inte invaggas i falsk säkerhet och 
bryt inte mot säkerhetsreglerna för elverktyg, 
även om du känner till elverktyget när du an-
vänt det många gånger. Oaktsam hantering kan 
leda till allvarliga personskador inom bråkdelar av 
sekunder. 

4)  Använda och hantera elverktyget

a) Överbelasta inte dina elverktyg. Använd det 
elverktyg som är avsett för arbetet. Du arbe-
tar	bättre	och	säkrare	i	det	angivna	effektområdet	
med ett elverktyg som är avsett för arbetet. 

b) Använd inte ett elverktyg med defekt bryta-
re. Ett elverktyg som inte kan startas/stängas av 
längre är farligt och måste repareras. 

c) Dra ut stickkontakten ur eluttaget och/eller ta 
ut ett uttagbart batteri innan du gör maskin-
inställningar, byter delar hos insatsverktyget 
eller lägger undan elverktyget. Denna försik-
tighetsåtgärd förhindrar att du startar elverktyget 
oavsiktligt. 

d) Förvara elverktyg som inte används utom 
räckhåll för barn. Låt inte personer använda 
elverktyget om de inte känner till hur det fung-
erar eller inte har läst dessa anvisningar. El-
verktyg utgör en fara om de används av oerfarna 
personer. 

e) Ta väl hand om elverktyg och insättningsverk-
tyg. Kontrollera att rörliga delar fungerar som 
de ska och inte är fastklämda, kontrollera om 
delar är brutna eller så pass skadade att det 
inverkar på elverktygets funktion. Skadade 
delar ska repareras innan du börjar använda 
elverktyget igen. Många olyckor orsakas av då-
ligt underhållna elverktyg. 

f) Håll skärverktyg vassa och rena. Skärverktyg 
som underhålls noga och hålls vassa fastnar inte 
så ofta och är lättare att styra.

g) Använd elverktyget, tillbehören och andra till-
behör som används under arbetet enligt an-
visningarna i denna bruksanvisning. Ta även 
hänsyn till arbetsförhållandena under ditt ar-
bete. Farliga situationer kan uppstå om elverktyg 
används för andra ändamål än de är avsedda för.

h) Håll alltid handtag och greppytor torra, rena 
och fria från olja och fett. 
Hala handtag och greppytor tillåter inte säker an-
vändning och kontroll av elverktyget i oförutsedda 
situationer. 

5) Service

a) Elverktyg måste repareras av kvalificerade 
fackmän, endast originalreservdelar får an-
vändas. Därmed säkerställs att elverktyget fort-
sätter vara säkert.
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Säkerhetsanvisningar för geringskapsågar 

a) Geringskapsågar är avsedda för kapning av 
trä eller träliknande produkter. De kan inte an-
vändas till att kapa järnmaterial som stavar, 
stänger, skruvar o.s.v. Slipande damm leder till 
blockering av rörliga delar som den undre skydd-
skåpan. Gnistor från sågningen bränner på den 
undre skyddskåpan, inläggningsplattan och an-
dra plastdelar.

b) Fixera arbetsstycket med tving om detta är 
möjligt. När du håller fast arbetsstycket med 
handen måste du alltid ha handen minst 100 
mm bort från sågklingan på varje sida. An-
vänd inte den här sågen till att kapa bitar som 
är för små för att spännas fast eller hållas med 
handen. Om du håller handen för nära sågkling-
an ökar risken att skadas genom kontakt med 
sågbladet.

c) Arbetsstycket måste vara orörligt och anting-
en vara fastspänt eller pressas mot anslaget 
och bordet. Skjut inte in arbetsstycket i såg-
klingan och kapa inte ”på fri hand”. Arbets-
stycken som är lösa eller rör sig kan slungas ut 
med hög hastighet och orsaka personskador.

d) Skjut sågen genom arbetsstycket. Undvik att 
dra sågen genom arbetsstycket. När ett snitt 
ska utföras lyfter du såghuvudet och drar det 
över arbetsstycket utan att kapa. Därefter 
startar du motorn, svänger ner såghuvudet 
och pressar sågen genom arbetsstycket. Vid 
dragande	 snitt	 finns	 risken	 att	 sågklingan	 reser	
sig på arbetsstycket och att sågklinge-enheten 
slungas våldsamt mot användaren.

e) Korsa aldrig den planerade snittlinjen med 
handen, vare sig framför eller bakom såg-
klingan. Det är farligt att stödja arbetsstycket 
”med korsade händer”, d.v.s. att hålla arbetss-
tycket till höger om sågklingan med den vänstra 
handen eller tvärtom.

f) Ta inte tag bakom anslaget när sågklingan ro-
terar. Underskrid aldrig ett säkerhetsavstånd 
på 100 mm mellan hand och roterande såg-
blad (gäller på båda sidor av sågbladet; t.ex. 
när trärester tas bort). Det går kanske inte att 
se hur nära din hand den roterande sågklingan 
befinner	sig	och	du	kan	skadas	allvarligt.

g) Kontrollera arbetsstycket före kapningen. När 
arbetsstycket är böjt eller förvridet spänner 
du det med den utåt böjda sidan mot anslaget. 
Säkerställ alltid att det inte finns någon spalt 
mellan arbetsstycke, anslag och bord längs 
hela snittlinjen. Böjda eller förvridna arbetss-
tycken kan vrida sig eller ändra läge och göra så 
att den roterade sågklingan kläms fast vid kap-
ningen. Det	får	inte	finnas	några	spikar	eller	annat	
material i arbetsstycket.

h) Använd inte sågen förrän bordet är fritt från 
verktyg, trärester o.s.v. Det är bara arbetss-
tycket som får befinna sig på bordet. Små 
restbitar, lösa trästycken eller andra föremål som 
kommer i kontakt med det roterande bladet kan 
slungas iväg med stor kraft.

i) Kapa alltid bara ett arbetsstycke. Flera stap-
lade arbetsstycken går inte att spänna eller hålla 
fast ordentligt och vid sågning kan bladet då kläm-
mas fast eller glida.

j) Se till att geringskapsågen står på en jämn, 
fast arbetsyta före användningen. En jämn och 
fast arbetsyta reducerar risken att geringskapså-
gen blir ostadig.

k) Planera ditt arbete. Varje gång sågklingelut-
ningen eller geringsvinkeln ändrats är det 
viktigt att det inställbara anslaget är korrekt 
justerat och stöder arbetsstycket, utan att 
komma i kontakt med klingan eller skyddskå-
pan. En fullständig kaprörelse ska simuleras med 
sågklingan utan att maskinen startas och utan ar-
betsstycke på bordet. Detta görs för att säkerstäl-
la att det inte uppstår hinder eller risk för att kapa 
i anslaget under rörelsen.

l) När arbetsstycken är bredare eller längre än 
bordets ovansida måste man se till att det 
finns lämplig stöttning, t.ex. bordsförläng-
ningar eller sågbockar. Arbetsstycken som är 
längre och bredare än geringskapsågens bord 
kan tippa om de inte har ordentligt stöd. Om en 
avkapad trästock eller arbetsstycket tippar kan 
detta leda till att den undre skyddskåpan höjs och 
även till att stocken eller arbetsstycket slungas 
bort okontrollerat från det roterande sågbladet.

m) Använd dig inte av andra personer som er-
sättning för en bordsförlängning eller som 
extra stöd. Om arbetsstyckets stöd är ostadigt 
kan detta leda till bladet kläms fast. Arbetsstycket 
kan också förskjutas under snittet och dra in dig 
och assistenten i det roterande bladet.

n) Den avkapade delen får inte pressas mot den 
roterande sågklingan. När det är ont om plats, 
t.ex. när längdstopp används, kan den avkapade 
biten fastna med bladet och slungas bort med 
våldsam kraft.

o) Använd alltid en tving eller en lämplig anord-
ning för att stödja rundmaterial som stänger 
och rör på rätt sätt. Stänger tenderar att rulla 
iväg vid kapningen vilket gör att bladet ”biter sig 
fast” och arbetsstycket med din hand kan dras in 
i bladet.

p) Låt bladet nå full hastighet innan du kapar 
arbetsstycket. Detta minskar risken att arbetss-
tycke slungas iväg.
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q) Stäng av geringskapsågen om arbetsstycket 
kläms fast eller blockerar bladet. Vänta tills 
alla rörliga delar har stannat, dra ut stick-
kontakten och/eller ta ut batteriet. Ta sedan 
bort det fastklämda materialet. Om du fortsät-
ter såga vid en sådan blockering kan du förlora 
kontrollen eller geringskapsågen kan skadas.

r) Släpp brytaren efter avslutat snitt och håll ner 
såghuvudet och vänta tills bladet har stannat 
innan du tar bort den avkapade delen. Det är 
mycket farligt att sträcka fram handen nära det 
nedsaktande bladet.

s) Håll ordentligt i handtaget när ett ofullstän-
digt sågsnitt utförs eller om brytaren släpps 
innan såghuvudet har nått sitt undre läge. 
Sågens	bromseffekt	gör	att	såghuvudet	kan	dras	
neråt med ett ryck vilket innebär risk att skada sig.

Säkerhetsanvisningar för hantering av sågklingor

1 Använd inte skadade eller deformerade sågkling-
or.

2 Använd inte sågklingor med sprickor. Kassera 
spruckna sågklingor. Reparation är inte tillåten.

3 Använd inte sågklingor som är tillverkade av hög-
legerat snabbstål.

4 Kontrollera sågklingornas skick innan du använ-
der kap- och dragsågen.

5 Använd endast sågklingor som är lämpliga för 
materialet som ska kapas.

6 Använd endast de sågklingor som föreskrivs av 
tillverkaren.
Sågklingorna måste motsvara SS-EN 847-1 när 
de är avsedda till bearbetning av trä eller liknande 
material.

7 Använd inte sågklingor av höglegerat snabbstål 
(HSS).

8 Använd endast sågklingor vars högsta tillåtna 
hastighet inte är lägre än den maximala spindel-
hastigheten hos kap- och dragsågen och som är 
lämpliga för materialet som ska kapas.

9 Tänk på sågklingans rotationsriktning.
10 Du ska bara använda sågklingor om du vet hur 

man hanterar dem.
11 Tänk på maxhastigheten. Överskrid inte den max-

hastighet som anges på sågklingan. Arbeta inom 
hastighetsområdet, om det anges.

12 Rengör klämytorna från smuts, fett, olja och vat-
ten.

13 Använd inte lösa reduceringsringar eller redu-
ceringsbussningar för att minska hålstorleken i 
sågklingor.

14 Var	noga	med	att	fixerade	reduceringsringar	för	
sågklingans säkring har samma diameter och 
åtminstone 1/3 av den genomsnittliga diametern.

15 Se till att de fastmonterade reduceringsringarna 
är monterade parallellt med varandra.

16 Var försiktig när sågklingor hanteras. Du förvarar 
dem bäst i originalförpackningen eller i speciella 
behållare. Bär skyddshandskar för att förbättra 
greppet och ytterligare minska risken för skador.

17 Säkerställ att alla säkerhetsanordningar är or-
dentligt fastmonterade innan du börjar använda 
sågklingorna.

18 Före insatsen ska du övertyga dig om att sågbla-
det du använder uppfyller de tekniska kraven för 
denna kap- och dragsåg och att det är ordentligt 
fastmonterat.

19 Använd den medlevererade sågklingan bara för 
sågning i trä, aldrig för bearbetning av metaller.

20 Använd bara en sågklinga med en diameter mot-
svarande uppgifterna på sågen.

21 Använd extra arbetsstyckeshållare om detta är 
nödvändigt för arbetsstyckets stabilitet.

22 Arbetsstyckeshållarens förlängningar måste alltid 
vara fastsatta och användas under arbetet.

23 Byt ut den slitna bordsinläggningen!
24 Undvik att sågtänderna överhettas.
25 Undvik att plasten smälter när du sågar plast.

Använd rätt sågklingor till detta. Byt ut de skada-
de eller slitna sågklingorna i tid.
Stoppa maskinen om sågklingan blir för varm. 
Låt sågklingan svalna först innan du arbetar med 
maskinen igen.

Obs: Laserstrålningng
Titta inte in i strålen
Laserklass 2

Skydda dig själv och din omgivning genom lämp-
liga olycksförebyggande åtgärder!
 • Titta inte direkt in i laserstrålen med oskyddade 

ögon.
 • Titta inte direkt in i strålgången.
 • Rikta	 inte	 laserstrålen	 mot	 reflekterande	 ytor,	

människor och djur. Även en laserstråle med låg 
effekt	kan	orsaka	ögonskador.

 • Varning - om lasern hanteras på annat sätt än vad 
som beskrivs här, kan det leda till exponering av 
farlig strålning.

 • Öppna inte lasermodulen. Det kan oväntat leda till 
strålningsexponering.

 • Lasern får inte bytas ut mot en annan typ av laser.
 • Laserreparationer får göras endast av lasertillver-

karen eller ett auktoriserat företag.
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Restrisker
Elverktyget har tillverkats enligt senaste teknis-
ka rön och vedertagna säkerhetstekniska regler. 
Trots detta kan det uppstå vissa restrisker vid 
arbetet.
• Hälsofara på grund av ström vid användning av 

icke korrekta elanslutningsledningar.
• Trots	 alla	 vidtagna	 åtgärder	 kan	 det	 finnas	 risker	

som inte är uppenbara.
• Kvarstående risker kan minimeras om ”Viktiga an-

visningar” och ”Avsedd användning” samt övriga 
anvisningar i driftinstruktionen följs i sin helhet.

• Belasta inte maskinen i onödan: för högt tryck un-
der sågningen skadar sågklingan snabbt och detta 
leder	till	försämringar	i	maskinens	arbetseffekt	och	
i snittets exakthet.

• Använd alltid klämmor när plastmaterial kapas. 
Delarna	som	ska	kapas	måste	alltid	fixeras	mellan	
klämmorna.

• Undvik att starta maskinen utan avsikt: startknap-
pen får inte tryckas in när du sätter in stickkontak-
ten i eluttaget.

• Använd det verktyg som rekommenderas i den här 
handboken. Då får du en maskin som ger maximal 
effekt.

• Håll händerna borta från arbetsområdet när maski-
nen är i drift.

• Innan du gör några justerings- eller underhållsar-
beten, släpper du upp startknappen och drar ut 
nätstickkontakten.

Varning! Elverktyg alstrar ett elektromagnetiskt fält 
under drift. Under vissa omständigheter kan fältet 
störa aktiva eller passiva medicinska implantat. För 
att minska risken för dödsfall eller allvarliga skador 
rekommenderar vi därför personer med medicinska 
implantat till att höra med sin läkare och kontakta till-
verkaren av det medicinska implantatet innan verkty-
get används.

6. Tekniska specifikationer

Växelströmsmotor 220–240 V~ 50 Hz
Nominell	effekt	S1 2 000 Watt
Tomgångsvarvtal n 4500 min-1

Hårdmetallsågblad ø 255 x ø 30 x 3 mm
Antal tänder 48
sågbladets maximala 
tandbredd

3 mm

Svängområde -45° / 0°/ +45°
Geringssnitt 0° till 45° till vänster
Sågbredd vid 90° 340 x 90 mm
Sågbredd vid 45° 240 x 90 mm
Sågbredd vid 2 x 45° 
(dubbelt geringssnitt)

240 x 45 mm

Skyddsklass II
Vikt Ca 14,3 kg
Laserklass 2
Våglängd laser 650 nm
Effekt	laser < 1 mW

Med förbehåll för tekniska ändringar!

Arbetsstycket måste vara minst 3 mm högt och 
10 mm brett. Var noga med att arbetsstycket all-
tid är säkrat med spännanordningen.

Buller
Bullervärden har fastställts i enlighet med EN 62841.

Ljudtrycksnivå LpA 97,2 dB(A)
Osäkerhet KpA 3 dB
Ljudeffektnivå	LWA 110,2 dB(A)
Osäkerhet KWA 3 dB

Använd ett hörselskydd.
Buller kan orsaka hörselskador.

De angivna bulleremissionsvärdena har uppmätts 
med en standardiserad testmetod och kan användas 
för att jämföra ett elverktyg med ett annat.

De angivna bulleremissionsvärdena kan också an-
vändas för en preliminär bedömning av belastningen. 

Varning:
• Bullersemissionerna kan avvika från de angivna 

värdena under den faktiska användningen bero-
ende på hur elverktyget används, och framför allt 
påverkar vilken typ av arbetsstycke som bearbetas. 

• Försök att hålla en så låg belastning som möjligt. 
Exempel på åtgärder, arbetstidens begränsning. 
Då ska man ta hänsyn till alla delar av driftcykeln 
(till exempel de tider när elverktyget är avstängt och 
när det är inkopplad, men körs utan belastning).

7. Före idrifttagning

• Öppna förpackningen och ta ut enheten försiktigt.
• Ta bort förpackningsmaterialet, förpacknings-/ och 
transportsäkringar	(om	det	finns).

• Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt.
• Kontrollera enheten och tillbehör för transportska-

dor.
• Om möjligt, ha kvar förpackningen fram till utgång-

en av garantiperioden.
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OBSERVERA
Maskinen och förpackningsmaterialet är inga 
leksaker! Barn får inte leka med plastpåsar, fo-
lie och smådelar! Risk för kvävning eller andra 
skador!

• Maskinen måste ställas upp så att den står stadigt. 
Säkra maskinen genom hålen på det fasta sågbor-
det (15) med 4 skruvar (ingår inte i leveransen) på 
en arbetsbänk, ett underrede o. d.

• Dra ut den förinstallerade tippsäkringen (36) kom-
plett och säkra med hjälp av insexnyckeln (D). 

• Alla skydds- och säkerhetsanordningar måste vara 
korrekt monterade på maskinen innan du börjar an-
vända den.

• Sågklingan måste kunna löpa fritt.
• Var uppmärksam på främmande material i redan 

bearbetat trä, som t,ex, spikar eller skruvar o.s.v.
• Förvissa dig om att sågklingan är rätt monterad och 

att rörliga delar löper smidigt innan du trycker på 
Till-/Från-brytaren.

• Innan du ansluter maskinen kontrollerar du att upp-
gifterna på märkskylten motsvarar dem som gäller 
för elnätet.

7.1  Kontroll säkerhetsanordning sågbladsskydd 
rörligt (5)

Sågklingeskyddet skyddar mot oavsiktlig beröring av 
sågklingan	och	mot	omkringflygande	delar.

Kontrollera funktion. 
Fäll ner sågen för detta:
• Sågklingeskyddet måste frige sågbladet vid ner-

svängningen, utan att röra vid andra delar.
• När sågen fälls upp i utgångsläge måste sågkling-

eskyddet automatiskt täcka sågklingan.

8. Montering och manövrering

8.1 Montera kap- och dragsåg
(bild 1/2/4/5)

• För att justera vridbordet (14) lossar man handtaget 
(11) ca. 2 varv och drar spärrlägesspaken (35) upp-
åt	med	pekfingret.

• Vrid vridbord (14) och visare (12) till önskat vinkel-
läge	på	skalan	(13)	och	fixera	med	handtaget	(11).

• Genom ett lätt tryck nedåt på maskinhuvudet (4) 
och samtidig utdragning av säkringsbulten (23) från 
motorhållaren, låses sågen upp för sågning i det 
understa läget.

• Sväng maskinhuvud (4) uppåt.
• Spännanordningarna (7) kan fästas på båda sidor 

av det fasta sågbordet (15). Stick in spännanord-
ningarna (7) i de avsedda hålen på baksidan av an-
slagsskenan (16) och säkra dem med stjärngrepp-
skruvarna (7a).

Vid geringssnitt på 0°- 45° ska spännanordningen 
(7) bara monteras på ena sidan (höger) (se bild 11-
12).

• Maskinhuvudet (4) kan lutas åt vänster till max 45° 
om man lossar fästskruven (22).

• Arbetsstyckeshållarnas (8) förlängningar måste all-
tid vara fastsatta och användas under arbetet. Ställ 
in den önskade utliggningen genom att lossa fast-
hållningsskruven (9). Dra sedan fast fasthållnings-
skruven (9) igen.

8.2  Finjustering av anslaget för kapsnitt 90°  
(bild 1/2/5/6)

• Anslagsvinkel ingår inte i leveransen.
• Sväng	ned	maskinhuvudet	(4)	och	fixera	med	säk-

ringsbulten (23).
• Lossa fasthållningsskruven (22).
• Ställ in anslagsvinkeln (A) mellan sågklinga (6) och 

vridbord (14).
• Lossa säkringsmuttern (26a).
• Ställ in justeringsskruven (26), tills vinkeln mellan 

sågklinga (6) och vridbord (14) är 90°.
• Dra fast säkringsmuttern (26a) igen.
• Kontrollera avslutningsvis läget på vinkelvisning-

en. Om det behövs lossar man visaren (19) med 
en stjärnskruvdragare och ställer den på 0°-läget 
på skalan (18) och sedan drar man åter fast lås-
skruven.

8.3 Kapsnitt 90° och vridbord 0° (bild 1/2/7)
Vid snittbredder på upp till ca. 100 mm kan sågens 
dragfunktion	 fixeras	 i	 det	 bakre	 läget	 med	 fasthåll-
ningsskruven (20). I detta läge kan maskinen köras 
i kapdrift. Är snittbredden över 100 mm, måste man 
tänka på att fasthållningsskruven (20) är lös och ma-
skinhuvudet (4) är rörligt.

Observera! De	flyttbara	anslagsskenorna	(16a)	mås-
te	fixeras	i	det	inre	läget	för	90°-kapsnitt.
• Öppna	fasthållningsskruvarna	(16b)	till	de	flyttbara	
anslagsskenorna	(16a)	och	skjut	de	flyttbara	ans-
lagsskenorna (16a) inåt.

• De	 flyttbara	 anslagsskenorna	 (16a)	 måste	 låsas	
fast så långt före den innersta positionen att av-
ståndet mellan anslagsskenor (16a) och sågblad 
(6) är maximalt 8 mm.

• Kontrollera före snittet att det inte kan bli en kollisi-
on mellan anslagsskenorna (16a) och sågklingan 
(6).

• Dra fast fasthållningsskruvarna (16b) igen.
• Ställ maskinhuvudet (4) i den övre positionen.
• Skjut maskinhuvudet (4) bakåt med handtaget (1) 
och	fixera	eventuellt	i	detta	läge	(beroende	på	snitt-
bredd).

• Lägg träet som ska sågas på anslagsskenan (16) 
och på vridbordet (14).
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• Materialet med spännanordningarna (7) sätts fast 
på det fasta sågbordet (15), för att förhindra en för-
skjutning under sågningen.

• Frigör spärrknappen (3) och tryck på Till-/Från-bry-
taren (2) för att starta motorn. 

• Vid fixerad dragstyrning (21):
Flytta maskinhuvudet (4) nedåt med handtaget (1) 
med jämnt och lätt tryck tills sågklingan (6) har så-
gat genom arbetsstycket.

• Vid icke fixerad dragstyrning (21):
Dra maskinhuvudet (4) till det främsta läget. Sänk 
handtaget (1) jämnt och med ett lätt tryck nedåt. 
Flytta nu maskinhuvudet (4) långsamt och jämnt 
tills sågklingan (6) har sågat genom arbetsstycket 
helt.

•  Efter	 avslutad	 sågning	 förflyttas	 maskinhuvudet	
åter till det övre viloläget och Till-/Från-brytaren (2) 
släpps.
Observera! På grund av returfjädern slår maski-
nen automatiskt uppåt. Släpp inte handtaget (1) 
efter sågningen, utan låt maskinhuvudet långsamt 
och med ett lätt mottryck få uppåt.

8.4  Kapsnitt 90° och vridbord 0°- 45° (bild 1/7/8)
Med kap- och dragsågen kan sågning på snedden 
utföras åt vänster och åt höger i 0°-45°.
Observera! De	flyttbara	anslagsskenorna	(16a)	mås-
te	fixeras	i	det	inre	läget	för	90°-kapsnitt.
• Öppna	 fasthållningsskruven	 (16b)	 till	 de	 flyttbara	
anslagsskenorna	(16a)	och	skjut	de	flyttbara	ans-
lagsskenorna (16a) inåt.

• De	 flyttbara	 anslagsskenorna	 (16a)	 måste	 låsas	
fast så långt före den innersta positionen att av-
ståndet mellan anslagsskenorna (16a) och sågblad 
(6) är minst 8 mm.

• Kontrollera före snittet att det inte kan bli en kollisi-
on mellan anslagsskenorna (16a) och sågklingan 
(6).

• Dra åter åt fasthållningsskruven (16b).
• Lossa handtaget (11), om det är fastdraget, och dra 
upp	 spärrlägesspaken	 (35)	 med	 pekfingret.	 Ställ	
sedan in vridbordet (14) på den önskade vinkeln 
med hjälp av handtaget (11).

• Visaren (12) på vridbordet måste stämma överens 
med det önskade vinkelmåttet på skalan (13) på det 
fasta sågbordet (15).

• Dra	fast	handtaget	(11)	igen	för	att	fixera	vridbordet	
(14).

• Utför snitt så som beskrivs under punkt 8.3.

8.5  Finjustering av anslaget för geringssnitt 45° 
(bild 1/2/5/9/10)

• Anslagsvinkel ingår inte i leveransen.
• Sväng	ned	maskinhuvudet	(4)	och	fixera	med	säk-

ringsbulten (23).

• Fixera vridbordet (14) i läge 0°.
Observera! De	 flyttbara	 anslagsskenorna	 (16a)	
måste	fixeras	 i	 det	 yttre	 läget	 för	geringssnitt	 (lu-
tande såghuvud) (Vänster sida).

• Öppna	 fasthållningsskruven	 (16b)	 till	 de	 flyttbara	
anslagsskenorna	(16a)	och	skjut	de	flyttbara	ans-
lagsskenorna (16a) utåt.

• De	 flyttbara	 anslagsskenorna	 (16a)	 måste	 låsas	
fast så långt före den innersta positionen att av-
ståndet mellan anslagsskenor (16a) och sågblad 
(6) är minst 8 mm.

• De	flyttbara	anslagsskenorna	(16a)	måste	befinna	
sig i det inre läget. (Höger sida).

• Kontrollera före snittet att det inte kan bli en kollisi-
on mellan anslagsskenorna (16a) och sågklingan 
(6).

• Lossa fasthållningsskruven (22) med handtaget (1) 
och luta maskinhuvudet (4) åt vänster till 45°.

• Ställ in 45°-anslutningsvinkeln (b) mellan sågblad 
(6) och vridbordet (14).

• Justera säkringsmuttern (27a) och justeringsskru-
ven (27) så mycket att vinkeln mellan sågklinga (6) 
och vridbord (14) är exakt 45°. 

• Dra fast säkringsmuttern (27a) igen.
• Kontrollera avslutningsvis läget på vinkelvisning-

en. Om det behövs lossar man visaren (19) med 
en stjärnskruvdragare och ställer den på 45°-läget 
på skalan (18) och sedan drar man åter fast lås-
skruven.

8.6  Geringssnitt 0°–45° och vridbord 0° (bild 
1/2/11)

Med kap- och dragsågen kan man utföra geringssnitt 
åt vänster på 0°- 45° mot arbetsytan.
Observera! De	flyttbara	anslagsskenorna	(16a)	mås-
te	 fixeras	 i	 det	 yttre	 läget	 för	 geringssnitt	 (lutande	
såghuvud) (Vänster sida).

• Öppna	 fasthållningsskruven	 (16b)	 till	 de	 flyttbara	
anslagsskenorna	(16a)	och	skjut	de	flyttbara	ans-
lagsskenorna (16a) utåt.

• De	 flyttbara	 anslagsskenorna	 (16a)	 måste	 låsas	
fast så långt före den innersta positionen att av-
ståndet mellan anslagsskenor (16a) och sågblad 
(6) är minst 8 mm.

• De	flyttbara	anslagsskenorna	(16a)	måste	befinna	
sig i det inre läget. (Höger sida).

• Kontrollera före snittet att det inte kan bli en kollisi-
on mellan anslagsskenorna (16a) och sågklingan 
(6).

• Dra åter åt fasthållningsskruven (16b).
• Ställ maskinhuvudet (4) i det övre läget.
• Fixera vridbordet (14) i läge 0°.
• Lossa fasthållningsskruven (22) med handtaget (1) 

och luta maskinhuvudet (4) åt vänster, tills visaren 
(19) pekar på det önskade vinkelvärdet på skalan 
(18). 
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• Dra åter fast fasthållningsskruven (22).
• Genomför snitt så som beskrivs under punkt 8.3.

8.7  Geringssnitt 0°–45° och vridbord 0°–45°  
(bild 2/4/12)

Med kap- och dragsågen kan man göra geringssnitt 
åt vänster på 0°- 45° mot arbetsytan och samtidigt 0°- 
45° mot anslagsskenan (dubbelt geringssnitt).
Observera! De	flyttbara	anslagsskenorna	(16a)	mås-
te	 fixeras	 i	 det	 yttre	 läget	 för	 geringssnitt	 (lutande	
såghuvud) (Vänster sida).
• Öppna	 fasthållningsskruven	 (16b)	 till	 de	 flyttbara	
anslagsskenorna	(16a)	och	skjut	de	flyttbara	ans-
lagsskenorna (16a) utåt.

• De	 flyttbara	 anslagsskenorna	 (16a)	 måste	 låsas	
fast så långt före den innersta positionen att av-
ståndet mellan anslagsskenor (16a) och sågblad 
(6) är minst 8 mm.

• Kontrollera före snittet att det inte kan bli en kollisi-
on mellan anslagsskenorna (16a) och sågklingan 
(6).

• Dra åter åt fasthållningsskruven (16b).
• Ställ maskinhuvudet (4) i det övre läget.
• Lossa vridbordet (14) genom att lossa på handtaget 

(11).
• Ställ in den önskade vinkeln på vridbordet (14) med 

handtaget (11) (Se också punkt 8.4).
• Dra	fast	handtaget	(11)	igen	för	att	fixera	vridbordet.
• Lossa fasthållningsskruven (22).
• Ställ in maskinhuvudet (4) åt vänster på det önska-

de vinkelmåttet lutning med handtaget (1) (se också 
punkt 8.6 angående detta).

• Dra åter fast fasthållningsskruven (22).
• Utför snitt så som beskrivs under punkt 8.3.

8.8 Sågdjupbegränsning (bild 3/13)
• Med skruven (24) kan man ställa in sågdjupet ste-

glöst. Lossa	den	räfflade	muttern	på	skruven	(24a)	
för detta. Ställ in det önskade sågdjupet genom att 
skruva in eller ut skruven (24). Dra sedan åter fast 
den	räfflade	muttern	(24a)	på	skruven	(24).

• Kontrollera inställningen med ett provsnitt.

8.9 Spånsamlingssäck (bild 1/22)
Sågen är utrustad med an spånsäck (17) för att samla 
upp sågspån.
Tryck ihop dammpåsens metallringsvingar och sätt 
den på utloppsöppningen i motorområdet.
Spånsäcken (17) kan tömmas med hjälp av dragked-
jan på undersidan.

Anslutning till en extern dammutsugning
• Anslut utsugningsslangen till dammutsugningen.
• Dammutsugningen måste passa materialet som 

ska bearbetas.
• Använd en speciell utsugningsanordning till bort-

sugningen av extra ohälsosamt eller cancerfram-
kallande damm.

8.10 Byta sågblad (bild 1/2/14/-17) 
Dra ut nätstickkontakten! 
Observera!
Bär skyddshandskar när du byter sågklinga! Ska-
derisk!
• Sväng upp maskinhuvudet (4) och lås fast med sä-

kerhetsbulten (23). 
• Lossa fästskruven (5a) till skyddet med en stjärn-

skruvmejsel.
VARNINGSANVISNING! Skruva inte ur den här 
skruven helt.

• Fäll upp sågklingeskyddet (5) så långt att sågkling-
eskyddet	(5)	befinner	sig	över	flänsskruven	(28).

• Sätt	insexnyckeln	(C)	på	flänsskruven	(28)	med	en	
hand.

• Håll fast insexnyckeln (C) och stäng långsamt såg-
klingeskyddet (5) tills det står mot insexnyckeln (C).

• Tryck hårt på sågaxelspärren (30) och vrid lång-
samt	flänsskruven	(28)	medurs. Efter max ett varv 
hakar sågaxelspärren (30) in.

• Lossa	nu	med	lite	mer	handkraft	flänsskruven	(28)	
medurs.

• Skruva	helt	ur	flänsskruven	(28)	och	ta	bort	ytter-
flänsen	(29).

• Ta	bort	sågbladet	(6)	från	innerflänsen	(31)	och	dra	
det nedåt.

• Rengör	 noga	 flänsskruven	 (28)	 ytterflänsen	 (29)	
och	innerflänsen	(31).

• Sätt in och dra fast det nya sågbladet (6) i omvänd 
ordning.

• Observera! Tändernas sågskränkning, d.v.s. såg-
klingans (6) rotationsriktning, måste stämma över-
ens med pilen på kåpan.

• Innan ni arbetar vidare med sågen ska ni kontroll-
era skyddsanordningarnas funktion.

• Observera! Kontrollera efter varje sågklingebyte 
om sågklingan (6) löper fritt i bordsinläggningen 
(10) i lodrätt läge och i lutat läge 45°.

• Observera! Sågklingan (6) måste bytas och riktas 
in på rätt sätt.

8.11 Drift laser (bild 18)
Tillkoppling: Tryck 1x på Till-/Från-brytaren laser 
(33). På arbetsstycket som ska bearbetas visas nu 
en laserlinje, som visar den exakta sågningslinjen.
Frånkoppling: Tryck på Till- /Från-brytaren laser 
(33) igen.

8.12 Justera lasern (bild 19-20)
Om lasern (32) inte längre visar den korrekta snitt-
linjen kan denna efterjusteras. Öppna då skruvarna 
(32b) och ta bort det främre skyddet (32a). Lossa 
krysskruvarna (E) och ställ in lasern genom förskjut-
ning	i	sidled	så	att	laserstrålen	träffar	sågtänderna	på	
sågklingan (6).
När du har justerat och dragit fast lasern monterar du 
det främre skyddet och drar fast de båda skruvarna 
(32b) för hand. 
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Sätt in kolborstarna igen i omvänd ordningsföljd.

Serviceinformation
Tänk på att produktens följande delar slits naturligt 
eller under bruk, eller att följande delar används som 
förbrukningsmaterial.
Slitdelar*: Kolborstar, sågblad, bordsinlägg, spån-
samlingssäckar

* Ingår inte obligatoriskt i leveransen!

11. Lagring

Lagra apparaten och dess tillbehör på en mörk, torr 
och frostfri plats som inte är tillgänglig för barn. Den 
optimala lagertemperaturen ligger mellan 5 och 30 
˚C. 
Förvara elverktyget i originalförpackningen.
Täck över elverktyget för att skydda det mot damm 
eller fukt.
Förvara bruksanvisningen vid elverktyget.

12. Elektrisk anslutning

Den installerade elmotorn är ansluten så att den 
är redo för drift. Anslutningen motsvarar till-
lämpliga VDE- och DIN-bestämmelser. Kundens 
nätanslutning liksom den använda förlängnings-
kabeln måste motsvara dessa föreskrifter.

• Produkten uppfyller kraven i EN 61000-3-11 och 
omfattas av specialvillkor för anslutningen. Det be-
tyder att man inte får använda vilka anslutningsstäl-
len som helst.

• Apparaten kan vid olämpliga nätförhålanden leda 
till övergående spänningsvariationer.

• Produkten är enbart avsedd att användas på an-
slutningspunkter som 
a) inte överskrider den maximalt tillåtna nätimpe-
dansen	”Z”	(Zmax	=	0.382	Ω)	eller 
b) har en konstant strömbelastningsförmåga hos 
nätet på minst 100 A för varje fas.

• Ni måste som användare se till att en av de beskriv-
na kraven a) eller b) uppfylls för anslutningsstället. 
Ni bör kontakta energileverantören

Viktiga anvisningar
Vid överbelastning av motorn stängs den av automa-
tiskt. Efter en avkylningstid (tidsmässigt olika) kan 
motorn återigen slås på.
Skadad elanslutningsledning.
På elektriska anslutningsledningar uppstår ofta iso-
lationsskador.
Orsaker till detta kan vara:
• tryckställen när anslutningsledningar förs genom 

fönster- eller dörröppningar.
• Knäckställen genom felaktig fastsättning eller styr-

ning av anslutningsledningen.

9. Transport

• Dra fast handtaget (11) för att låsa fast vridbordet 
(14).

• Tryck ned maskinhuvudet (4) och lås fast med säk-
ringsbult (23). Sågen är nu låst i det undre läget.

• Låst fast dragfunktionen med fasthållningsskruven 
för dragstyrning (20) i det bakre läget.

• Bär maskinen i det fastlåsta sågbordet (15).
• För att åter montera maskinen följer man beskriv-

ningen under punkt 7.

10. Underhåll

m Varning! Dra ut nätstickkontakten innan inställ-
ning, underhåll eller reparation utförs!

Allmänna underhållsåtgärder
Torka av spån och damm från maskinen med en 
duk med jämna mellanrum. Olja in roterande delar 
en gång i månaden för att förlänga redskapens livs-
längd. Olja inte in motorn.
Använd inte frätande medel för att rengöra plasten.

Rengöring säkerhetsanordning sågklingeskydd 
rörligt (5)
Före varje idrifttagning ska det kontrolleras att såg-
klingeskyddet är rent.
Ta	bort	allt	sågspån	och	alla	träflisor	med	hjälp	av	en	
pensel eller ett liknande verktyg som passar.

Byta bordsinläggning
Fara!
• När	en	bordsinläggning	(10)	är	skadad	finns	det	risk	

att små föremål fastnar mellan bordsinläggning och 
sågklinga och blockerar sågklingan. Byt ut slitna 
bordsinläggningar direkt!

1. Skruva ur skruvar hos bordsinläggning. Vrid vrid-
bord och luta såghuvud om det behövs för att 
komma åt skruvarna.

2. Ta av bordsinläggning.
3. Sätt in ny bordsinläggning.
4. Dra fast skruvar hos bordsinläggning.

Borstinspektion
Hos en ny maskin ska kolborstarna undersökas ef-
ter de första 50 drifttimmarna eller när nya borstar 
monterats. Efter den första undersökningen ska du 
undersöka var 10:e drifttimme.
Du måste byta båda borstarna när kolet är 6 mm 
långt efter slitage eller när fjädern eller shunttråden 
är bränd eller skadad. När borstarna anses vara an-
vändbara efter demonteringen kan du montera dem 
igen.

När kolborstarna ska underhållas öppnar du de båda 
låsanordningarna moturs (så som visas på bild 21). 
Ta sedan ut kolborstarna. 
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Genom korrekt kassering av denna produkt kommer 
du	att	bidra	till	en	effektiv	användning	av	naturresur-
ser. För information om kassering av uttjänt utrust-
ning för återvinning, kontakta kommunen för att ta 
reda	på	var	din	närmsta	återvinningscentral	finns	för	
deponering av elektrisk och elektronisk utrustning.

• Snittställen genom att anslutningsledningen körts 
över.

• Isolationsskador genom ryck ur vägguttaget.
• Sprickor genom isolationens åldring.
Sådana skadade elanslutningsledningar får inte an-
vändas och är på grund av isolationsskadorna livs-
farliga.
Kontrollera regelbundet anslutningsledningar för 
skador. Se upp så att anslutningsledningen inte är 
ansluten till elnätet vid kontrollen.
Elektriska anslutningsledningar måste motsva-
ra tillämpliga VDE- och DIN-bestämmelser. An-
vänd endast anslutningsledningar med märkningen 
”H05VV-F”.
Enligt föreskrift ska typbeteckningen vara tryckt på 
anslutningskabeln.

Växelströmsmotor:
• Nätspänningen måste vara 220–240 V~ 50 Hz.
• Förlängningskablar upp till 25 m måste ha ett tvär-

snitt på 1,5 mm2.

Anslutningar och reparationer av elektrisk utrustning 
får	endast	utföras	av	kvalificerade	elektriker.

Uppge följande information om du har frågor:
• Motorns strömtyp
• Motoruppgifter på märkskylten

13. Kassering och återvinning

Maskinen ligger i en förpackning för att förhindra 
transportskador. Denna förpackning är råmateri-
al och kan därför återanvändas eller tillföras råva-
rukretsloppet.
Maskinen och dess tillbehör består av olika material, 
som t.ex. metall och plast. Bortskaffa	defekta	 kom-
ponenter som farligt avfall. Fråga i fackhandeln eller 
hos lokala myndigheter!

Släng inte uttjänta apparater tillsammans med 
hushållsavfall!

Denna symbol anger att produkten inte får kas-
tas tillsammans med hushållsavfall i enlighet 
med direktivet om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produk-

ter (2012/19/EU) och nationell lagstiftning. Produkten 
ska lämnas in på en för ändamålet avsedd uppsam-
lingsplats. Detta kan t.ex. ske genom återlämning vid 
köp av en liknande produkt eller genom inlämning på 
ett auktoriserat insamlingsställe för återvinning av 
uttjänta elektriska och elektroniska produkter. Fel-
aktig hantering av avfall kan på grund av de poten-
tiellt farliga ämnen som ofta ingår i elektrisk och 
elektronisk utrustning ha en negativ inverkan på mil-
jön och människors hälsa. 
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14. Felsökning

Störning Möjliga orsaker Åtgärd

Motor fungerar inte Motor, kabel eller stickkontakt defekt, 
nätsäkringar utlösta.

Låt en expert undersöka maskinen. 
Reparera aldrig motorn själv. Fara! 
Kontrollera nätsäkringar, byt ev.

Motorn startar långsamt 
och kommer inte upp i 
drifthastigheten.

För låg spänning, Lindningar skadade, 
kondensator bränd.

Låt nätbolag kontrollera spänningen. Låt en 
expert kontrollera motorn. Låt en expert byta 
kondensatorn.

Motor låter för mycket. Lindningar skadade, motor defekt. Låt en expert kontrollera motorn.

Motor kommer inte upp i 
full	effekt.

Strömkretsar i nätanläggning 
överlastade (lampor, andra motorer, 
etc.).

Använd inga andra apparater eller motorer i 
samma strömkrets.

Motorn blir lätt 
överhettad.

Överbelastning av motorn, otillräcklig 
kylning av motorn.

Förhindra att motorn överlastas vid kapning. 
Ta bort damm från motorn så att en optimal 
motorkylning är säkerställd.

Sågsnittet är ojämnt eller 
vågigt.

Trubbig sågklinga, tandform passar inte 
till materialtjockleken.

Slipa sågklinga, eller använd lämplig sågklinga.

Arbetsstycket drar iväg 
eller splittras.

Snittryck för högt eller sågklinga passar 
inte till användningen.

Använd lämplig sågklinga. 
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scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69,  D-89335 Ichenhausen

DE erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für 
den Artikel

GB hereby declares the following conformity under the EU Directive 
and standards for the following article

FR déclare la conformité suivante selon la directive UE et les normes 
pour l’article

IT dichiara la seguente conformità  secondo le direttive e le normati-
ve UE per l‘articolo

ES declara la conformidad siguiente según la directiva la UE y las 
normas para el artículo

PT declara o seguinte conformidade com a Directiva da UE e as 
normas para o seguinte artigo

DK erklærer hermed, at følgende produkt er i overensstemmelse med 
nedenstående EUdirektiver og standarder

NL verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daarop 
betrekking  hebbende EG-richtlijnen en normen

FI vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala esitetyt EU-direk-
tiivit ja standardit

SE försäkrar härmed följande överensstämmelse enligt EU-direktiv 
och standarder för följande artikeln

LV apliecina	šādu	saskaņā	ar	ES	direktīvu	atbilstības	un	standarti	
šādu	rakstu

PL deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami 
UE i normami

LT pareiškia,	taip	atitiktis	pagal	ES	direktyvos	ir	standartai	šį	straips-
nį

HU az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti következo 
megfeleloségi nyilatkozatot teszi a termékre

SI izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za artikel

CZ prohlašuje následující shodu podle smernice EU a norem pro 
výrobek

SK prehlasuje nasledujúcu zhodu podla smernice EU a noriem pre 
výrobok

HR ovime izjavljuje da postoji  sukladnost prema EU-smjernica i nor-
mama za sljedece artikle

GR δηλώνει	τα	ακόλουθα	συμμόρφωσης	βάσει	της	οδηγίας	και	τα	
πρότυπα	της	ΕΕ	για	το	επόμενο	άρθρο

TR Normları	geregince	asagıdaki		uygunluk	açıkla	masını	sunar.

BG декларира	съответното	съответствие	съгласно	Дирек-тива	
на	ЕС	и	норми	за	артикул

EE kinnitab järgmist vastavus vastavalt ELi direktiivi ja standardite 
järgmist artiklinumbrit

2014/29/EU

2014/35/EU

X 2014/30/EU

2004/22/EC

2014/68/EU

X 2011/65/EU*

89/686/EC_96/58/EC

90/396/EC

*  Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und 
des	Rates	vom	8.	Juni	2011	zur	Beschränkung	der	Verwendung	bestimmter	gefährlicher	Stoffe	in	Elektro-	und	Elektronikgeräten.  
The	object	of	the	declaration	described	above	fulfils	the	regulations	of	the	directive	2011/65/EU	of	the	European	Parliament	and	Council	
from 8th June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.   
L’appareil décrit ci-dessus dans la déclaration est conforme aux réglementations de la directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du 
Conseil du 8 juin 2011 visant à limiter l’utilisation de substances dangereuses dans la fabrication des appareils électriques et électroniques.

Documents registar: Sebastian Katzer
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = xx dB(A); guaranteed LWA = xx dB(A)
P = xx KW; L/Ø = cm
Notified	Body:		 
 
Notified	Body	No.:	  

2010/26/EC

Emission. No: 

X 2006/42/EC 
Annex IV
Notified	Body: 
Notified	Body	No.:
Certificate	No.:	

Standard references:

EN 62841-1:2015; EN 62841-3-9:2015/A11:2017; 
EN 55014-1:2006/A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-11:2000

Marke / Brand:    SCHEPPACH
Art.-Bezeichnung / Article name:   ZUG-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE - HM254
      SLIDING CROSS CUT MITRE SAW - HM254
      SCIE À ONGLET - HM254
Art.-Nr. / Art. no.:    5901216901

 Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
Le fabricant assume seul la responsabilité d‘établir la présente déclaration de conformité. 

CE - Konformitätserklärung Originalkonformitätserklärung

CE - Declaration of Conformity 
CE - Déclaration de conformité

First CE: 2019
Subject to change without notice

Ichenhausen, den 23.07.2020 _______________________________
Unterschrift / Andreas Pecher / Head of Product Management
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Garantie DE
Offensichtliche	Mängel	sind	innerhalb	von	8	Tagen	nach	Erhalt	der	Ware	anzuzeigen,	andernfalls	
verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unse-
re Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab 
Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in 
Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, 

die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsansprü-
che gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der 
Käufer. Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind 
ausgeschlossen.

Warranty GB
Apparent	defects	must	be	notified	within	8	days	 from	 the	 receipt	of	 the	goods.	Otherwise,	 the	
buyerís rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in case 
of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we 
replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material 

or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not manufactured by us 
we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The 
costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or 
the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded. 

Garantie FR
Les défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchan-
dise, sans quoi l’acheteur perd tout droit au dédommagement. Nous garantissons nos machines, 
dans	la	mesure	où	elles	sont	utilisées	de	façon	conforme,	pendant	la	durée	légale	de	garantie	à	
compter	de	la	réception,	sachant	que	nous	remplaçons	gratuitement	toute	pièce	de	la	machine	
devenue inutilisable du fait d’un défaut de matière ou d’usinage durant cette période. Toutes les 

pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne sont garanties que si nous avons la possibilité 
d’un recours en garantie auprès des fournisseurs respectifs. Les frais de main d’œuvre occasion-
nés par le remplacement des pièces sont à la charge de l’acquéreur. Tous droits à rédhibition et 
toutes prétentions à une remise ainsi que tous autres droits à dommages et intérêts sont exclus

Garanzia IT
Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i 
diritti dellíacquirente inerenti a vizi del genere. Appurato un impiego corretto da parte dellíacqui-
rente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere dalla 
consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale pe-
riodo presenti dei vizi di materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti 

non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare 
diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi 
sono a carico dellíacquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori 
pretese di risarcimento danni. 

Garantie NL
Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, 
zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines worden 
geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietermijn. Deze termijn gaat in 
vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel 
van de machine dat binnen de garantietermijn aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van ma-

teriaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt echter bij verkeerd gebruik 
of verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven 
wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de 
montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van ver-
anderingen of het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten. 

Garantía ES
Los	defectos	evidentes	deberán	ser	notificados	dentro	de	8	días	después	de	haber	recibido	 la	
mercancía, de lo contrario el comprador pierde todos los derechos sobre tales defectos. Garan-
tizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correcta durante el plazo de garantía legal 
a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de este 
plazo se torne inútil a causa de fallas de material o de fabricación. Las piezas que no son fabri-

cadas por nosotros mismos serán garantizadas hasta el punto que nos corresponda garantía del 
suministrador anterior. Los costes por la colocación de piezas nuevas recaen sobre el comprador. 
Están	excluidos	derechos	por	modificaciones,	aminoraciones	y	otros	derechos	de	indemnización	
por daños y perjuicios. 

Garantia PT
Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos 
de	matérial	ou	de	fabricação.	Peças	avariadas	são	substituidas	gratuitamente.	cabe	ao	cliente	
efetuar	a	substituição.	Assumimos	a	garantia	unicamente	de	peças	genuinas.	Não	há	direito	à	
garantia	 no	 caso	 de:	 peças	 de	 desgaste,	 danos	 de	 transporte,	 danos	 causados	 pelo	manejo	

indevido	ou	pela	desatenção	as	instruções	de	serviço,	falhas	da	instalação	elétrica	por	inobser-
vançia	das	normas	relativas	á	electricidade.	Além	disso,	a	garantia	só	poderá	ser	reinvidicada	
para	aparelhos	que	não	tenham	sido	consertados	por	lerceiros.	O	cartão	de	garantia	só	vale	em	
conexão	com	a	fatura.	

Garanti NO
Åpenbare mangler skal meldes innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers taper kunden samt-
lige krav pga slik mangel. Vi gir garanti for at våre maskiner ved riktig behandling under den 
rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, på den måten at vi erstatter kostnadsfritt hver 
maskindel, som innen denne tiden påviselig er ubrukbar som følge av material- eller produksjons-

feil. For deler som vi ikke produserer selv, yter vi garanti kun i den utstrekning som garantikrav 
mot underleverandør tilkommer oss. Kjøperen bærer kostnadene ved montering av nye deler. 
Endrings- og verditapskrav og øvrige skadeerstatningskrav er utelukkede. 

Takuu FI
Ilmeisistä puutteista tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. 
Muutoin ostaja ei voi vaatia korvausta ko. puutteista. Annamme takuun oikein käsitellyille koneil-
lemme lakisääteiseksi takuuajaksi tavaran luovutuksesta alkaen siten, että vaihdamme korva-
uksetta minkä tahansa koneenosan, joka osoittautuu tämän ajan kuluessa käyttökelvottomaksi 

raaka-aine- tai valmistusvirheestä johtuen. Osille, joita emme valmista itse, annamme takuun 
vain mikäli osien toimittaja on antanut niistä takuun meille. Uusien osien asennuskustannukset 
maksaa ostaja. Purku- ja vähennysvaatimukset ja muut vahingonkorvausvaatimukset eivät tule 
kysymykseen. 

Garanti SE
Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruk-
tionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti 
täcker endast orginal-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin täcker ej, transportska-

dor, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselföreskrifter inte beaktats. Vidare kan 
garantikrav endast ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.

Záruka SK
Zrejmé	vady	musia	byť	predstavené	v	priebehu	8	dni	po	obdržaní	 tovaru,	 ináč	zákazník	stratí	
všetky nároky týkajúce sa takejto vady. Ponúkame záruku na naše aparáty, ktoré sú správne po-
užívané	počas	zákonného	termínu	záruky	tak,	že	bezplatne	vymeníme	každú	časť	aparátu,	ktorá	
sa	v	priebehu	tohto	času	môže	stať	dokázateľne	nefunkčnou	dôsledkom	materiálnej	či	výrobnej	

vady.	Na	časti	ktoré	sami	nevyrábame,	poskytujeme	záruku	iba	v	rozsahu,	v	ktorom	nám	prísluší	
nárok	na	záručné	plněnie	k	subdodávateľovi.	Za	trovy	týkajúce	sa	inštalácie	novej	súčiastky	je	
zodpovedný	zákazník.	Nárok	na	výmenu	tovara,	na	zľavu	a	iné	nároky	na	nahradenie	škody	sú	
vylúčené.	

Garancija SI
Očitne	pomanjkljivosti	je	potrebno	naznaniti	8	dni	po	prejemu	blaga,	v	nasprotnem	primeru	izgubi	
kupec vse pravice do garancije zaradi takšnih pomanjkljivosti. Za naše naprave dajemo garancijo 
ob	pravilni	uporabi	za	čas	zakonsko	določenega	roka	garancije	od	predaje	in	sicer	na	takšen	na-
čin,	da	vsak	del	naprave	brezplačno	nadomestimo,	za	katerega	bi	se	v	tem	roku	izkazalo,	

da je zaradi slabega materiala ali slabe izdelave neuporaben. Za dele, ki jih sami ne izdelujemo, 
jamčimo	samo	toliko,	kolikor	zahteva	garancija	drugih	podjetij.	Stroški	za	vstavljanje	novih	delov	
nosi kupec. Zahteve za spreminjanje in zmanjšanje ter ostale zahteve za nadomestilo škode so 
izključene.

Garanti DK
Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruk-
tionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti 
täcker endast orginal-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin täcker ej, transportska-

dor, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselföreskrifter inte beaktats. Vidare kan 
garantikrav endast ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.


