
� Säkerhetsföreskrifter Drag-, kap- och geringssåg
Var god läs och tag tillvara dessa instruktioner.

� Sikkerhetsforskrifter Kapp/gjærsag
Vennligst les og ta vare på forskriftene

�
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� Varning! Risk för personskador! Grip inte in i den roterande sågklingan.
� OBS! Fare for personskader! Berør ikke sagbladet mens det er i gang!

� Beakta bruksanvisningen!
� Følg bruksanvisningen!

� Använd anvdningsskydd vid dammbildning!
� Bruk støvmaske ved støvutvikling!
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� Använd hörselskydd!
� Bruk hørselsvern!

� Använd skyddsglasögon!
� Bruk vernebriller!

� Använd skyddshandskar
� Bruk vernehansker!
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Varning! När man använder elektriska verktyg
ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter
följas för att minska risken för brand, elstöt eller
personskada. Läs instruktionerna innan du för-
söker sätta i gång den här apparaten och spara
instruktionerna.

1. Håll arbetsområdet rent
– Nedskräpade y tor och arbetsbänkar kange
upp-hov till skador.

2. Tänk pa arbetsmiljön
– Utsätt inte elverktygför väta. Använd dem inte i
fuktiga eller våta utrymmen eller i närheten av lät-
tantändliga vätskor eller gaser. Ha bra belysning
över arbetsytan.

3. Skydd mot stötar
– Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t ex
rör, radiatorer, spisar, kylskåp).

4. Håll barnen borta
– Låt inte besökare komma i kontakt med verktyg
eller förlängningssladd. Alla besökare ska hållas
borta från arbetsområdet.

5. Förvaring av verktyg
– När verktygen inte används ska de förvaras
inlåsta på ett torrt, högt placerat ställe, utom räck-
håll för barn.

6. Överansträng inte verktyg
– De arbetar bättre och säkrare vid den hastighet
de är avsedda för.

7. Använd rätt verktyg
– Tvinga inte små verktyg eller don att göra arbe-
ten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd inte verktyg för ändamål de inte är
avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för att
såga av kvistar eller träd.

8. Klä dig ordentligt
– Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De
kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbe-
ten. Använd hårnät om du har långt hår.

9. Avänd Skyddsglasögon
– Använd även ansiktsmask om arbetet är dam-
migt.

10. Skada inte sladden
– Bär aldrig verktyget i sladden och ryck ej ur
sladden från uttaget. Utsätt den inte för värme,
olja eller skarpa kanter.

11. Sätt fast arbetsstycket
– Används kruvvstving eller kruvtycke för att hålla
fast arbetsstycket. Det är säkrare än att använde
handen och du får bägge händerna fria för arbetet.

12. Sträck dig inte för mycket
– Se till att du har säkert fofäste och balans hela
tiden.

13. Sköt verktygen med omsorg
– Håll verktygen skarpa och rena. Följ instruktio-
nerna beträffande smörjning och byte av tillbehör.
Kontrollera sladdarna med jämna mellanrum och
reparera dem hos en auktoriserad verkstad om
de är skadade. Kontrollera förlängningssladdar
med jämna mellanrum och byt ut dem om de är
skadade. Håll handtagen torra, rena och fria från
olja och fett.

14. Koppla från verktygen
– Verktygen ska vara urkoppladde när de inte är i
bruk, vid service och vid byte av tillbehör såsom
sågblad, skär och knivar.

15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar
– Gör det till en vana att kontrollera att nycklar
och skruvnychlar har tagits bort från verktyget
innan det startas.

16. Undvik oavsiktlig tillslagning
– Bär inte ikopplade verktyg med fingret på
strömbrytaren är fråanslagen när du sätter i stick-
kontakten.

17. Användnig av förlängningssladdar utomhus
– När verktyget används utomhus, använd endast
förlängningssladdar som är absedda och märkta
för utomsbruk.

18. Var uppmärksam
– Titta på det du gör. Använd sunt förnunft.
Använd inte vertyget när du är trött.

19. Kontrollera skadade delar
– Innan fortsatt användning av verktyget ska
skyddsanordning eller ànnan skadad del  kontrol-
leras noggrant för att fastställa att verktyget kom-
mer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera inriktningen av de rörliga
delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning och
andra förhållanden som kan påverka driften. En
skyddsanordning eller annan del som är skadad
ska repareras riktigt eller bytas ut av en auktori-
serad serviceverkstad, om ej annat anges i denna
instruktionsbok. Byt ut felaktiga strömbrytare hos
en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte
verktyget om strömbrytaren inte kan slås till eller
från.

20. Varning
– Användning av nagot annat tillbehör eller
anordning än vad som rekommenderas i denna
instruktion eller i Einhell katalog kan innebära risk
för personskada.

21. Ett skadat verktyg ska sändas till en auktoriserad
Einhell serviceverkstad för reparation.
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22. Anslut dammutsugningsanordningen

- Om det finns anordningar för anslutning av dam-
mutsugningsanordningar så övertyga Er om att 
dessa ansluts och används.

Särskilda säkerhetsanvisningar

1. Säkerhetsåtgärder

� Deformerade eller skadade sågklingor får inte
användas.

� Byt ut bordsinsatsen om den är sliten.
� Använd endast sådana sågklingor som har

rekommenderats av tillverkaren och som uppfyl-
ler kraven i EN 847-1.

� Se till att sågklingan som har valts ut är lämplig
för materialet som ska sågas.

� Bär lämplig skyddsutrustning vid behov. Denna
utrustning kan bestå av:
- Hörselskydd för att reducera risken för att bli
hörselskadad.
- Andningsskydd för att reducera risken att andas
in farligt damm.
- Bär handskar när du hanterar sågklingor och
grovt material. Sågklingorna måste om möjligt
alltid bäras i en behållare.

� Följande faktorer kan påverka mängden damm
som frigörs:
- Slitna, skadade eller spruckna sågklingor
- Rekommenderad sugprestanda för suganläg-
gningen uppgår till 20 m/s
- Arbetsstycket ska föras på föreskrivet vis

� Sågklingor av höglegerat snabbstål (HSS-stål)
får inte användas.

� Påskjutaren eller handtaget för en skjutplatta
måste alltid förvaras vid maskinen när de inte
används.

2. Underhåll och service

� Följande förutsättningar kan påverka bullrets
inverkan på användaren.
- Typ av sågklinga (t ex sågklingor som sänker
bullernivån)
- Arbetsstyckets material
- Kraften som arbetsstycket utsätts för när det
trycks mot sågklingan.

� Störningar i maskinen, inkl. skyddsanordningen
och sågklingan, måste anmälas till en person
som är ansvarig för säkerheten omedelbart efter
att de har konstaterats.

3. Säker drift
� Välj en sågklinga som är lämplig till materialet du

vill såga.
� Drag-, kap- och geringssågen får aldrig användas

till att såga andra material än de som har angetts
av tillverkaren.

� När maskinen transporteras får endast transporta-
nordningarna användas. Använd aldrig skyddsan-
ordningarna för hantering eller transport.

� Använd endast sågen om den befinner sig i full-
gott skick och har genomgått föreskrivet under-
håll.

� Kontrollera att anordningen som används för att
svänga armen vid geringssågning har fästs
säkert.

� Golvet runt om maskinen måste vara slätt, rent
och fritt från lösa partiklar, t ex spån och sågres-
ter.

� Se till att belysningen på arbetsplatsen och i
utrymmet är tillräcklig.

� Användaren måste ha fått tillräcklig utbildning för
att kunna använda, ställa in och manövrera
maskinen.

� Använd endast sågklingor som har slipats på
föreskrivet sätt. Beakta det maximala varvtalet
som anges på sågklingan.

� Se till att distansbrickorna och spindelringarna
som används är lämpliga för det syfte som har
angetts av tillverkaren.

� Om maskinen är utrustad med laserutrustning, får
denna laser inte bytas ut mot en laser av annan
typ. Reparationer får endast utföras av lasertillver-
karen eller av en behörig representant.

� Ta inte bort några sågrester eller andra delar av
arbetsstycket från sågningszonen medan maski-
nen kör och sågaggregatet ännu inte har nått sitt
viloläge.

� Se till att maskinen om möjligt alltid har monterats
på en arbetsbänk eller ett bord.

� Spänn fast långa arbetsstycken så att de inte tip-
par mot slutet av sågningen (använd t ex rullsta-
tiv).

4. Extra instruktioner

� Drag ut nätkontakten vid all slags inställnings- 
eller servicearbeten. 

� Se till att alla personer som arbetar vid maskinen 
har fått ta del av säkerhets-anvisningarna.

� Använd inte sågen till att såga ved.
� Varning! På grund av den roterande sågklingan 

föreligger risk för skador på händer och fingrar. 
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� Kontrollera före driftstart att spänningen på 

maskinens typskylt stämmer överens med 
nätspänningen.

� Om en förlängningssladd behövs, skall du 
försäkra dig om att dess tvärsnitt är tillräckligt för 
sågens strömförbrukning. Minsta tvärsnitt
1,5 mm2.

� Använd kabeltrummor endast när de är utrullade.
� Bär inte sågen i nätledningen.
� Utsätt inte sågen för regn samt använd den inte i 

fuktig eller våt omgivning.
� Se till att belysningen är tillräcklig.
� Såga inte i närheten av brännbara vätskor eller 

gaser.
� Bär lämpliga arbetskläder! Vida kläder eller 

smycken kan fastna i den roterande sågklingan.
� Användaren måste vara minst 18 år, lärlingar 

minst 16 år, dock vara under uppsikt.
� Se till att barn inte befinner sig vid maskinen om 

den är ansluten till nätet.
� Kontrollera nätanslutningsledningen. Använd 

inga defekta eller skadade anslutnings-ledningar.
� Se till att arbetsplatsen är fri från träavfall och 

omkringliggande delar.
� Personer som arbetar vid maskinen får inte 

distraheras.
� Beakta motorns och sågklingans rotations-

riktning.
� Efter att driften har kopplats ur, får sågklingan 

under inga omständigheter bromsas genom att 
man pressar in dess sidor.

� Montera endast in vassa, sprickfria och ej 
deformerade sågklingor.

� Endast verktyg som motsvarar EN 847:1 får 
användas vid maskinen.

� Defekta sågklingor måste omedelbart bytas ut.
� Använd inga sågklingor som inte motsvarar 

specifikationerna som anges i denna 
bruksanvisning.

� Försäkra dig om att pilen på sågklingan stämmer 
överens med pilen på maskinen.

� Försäkra dig om att sågklingan oavsett läge inte 
berör det vridbara sågbordet genom att vrida 
sågklingan per hand i lägena 45° och 90°, 
förutsatt att nätkontakten har dragits ur.
Vid behov måste sågens överdel justeras om enl. 
punkt C/F.

� Försäkra dig om att alla anordningar som täcker 
sågklingan fungerar i fullgott tillstånd. 

� Den rörliga skyddskåpan får inte klämmas fast 
vid öppnat tillstånd.

� Säkerhetsanordningar vid maskinen får inte 
demonteras eller göras funktionsodugliga.

� Skadade eller defekta skyddsanordningar skall 

omedelbart bytas ut.
� Såga inga arbetsstycken som har så liten storlek 

att de inte kan hållas med handen på ett säkert 
sätt.

� Undvik att ha handen eller händerna placerade 
på ett sådant olämplig sätt att de kan skadas av 
sågklingan om de plötsligt skulle glida.

� Vid längre arbetsstycken är ett extra support 
(bord, bockar etc.) erforderligt för att undvika att 
maskinen tippar.

� Runda arbetsstycken som t.ex. pluggstänger etc.,
måste alltid vara fastspända med någon lämplig 
anordning. 

� Spik eller andra främmande föremål får inte 
befinna sig i den del av arbetsstycket som ska 
sågas. 

� Arbeta alltid vid sidan om sågklingan.
� Belasta inte maskinen på ett sådant sätt att den 

stannar.
� Tryck alltid arbetsstycket mot arbetsplattan och 

anslagslisten för att förhindra att arbetsstycket 
vacklar eller vrids.

� Försäkra dig om att de avsågade delarna kan 
falla bort från sågklingan. I annat fall kan de 
fastna i sågklingan och slungas iväg.

� Såga aldrig flera arbetsstycken samtidigt.
� Tag aldrig bort löst splitter, spån eller fastklämda 

träbitar medan sågklingan roterar.
� Innan störningar elimineras eller fastklämda 

träbitar tas bort, skall maskinen kopplas ur. -Drag 
ut nätkontakten -

� Ombestyckning samt inställnings-, mät- samt 
rengöringsarbeten får endast genomföras vid 
urkopplad motor. - Drag ut nätkontakten -

� Kontrollera före inkoppling att nycklar och 
inställningsverktyg har tagits bort.

� Koppla ur motorn samt drag ut nätkontakten när 
du lämnar arbetsplatsen.

� Elinstallations- och servicearbeten samt 
reparationer får endast genomföras av fackmän.

� Efter avslutad reparation resp. service måste 
samtliga skydds- och säkerhetsanordningar 
monteras fast på nytt.

� Tillverkarens säkerhets-, arbets- samt 
serviceanvisningar samt måtten som anges i 
förteckningen över tekniska data skall beaktas.

� De hithörande arbetarskyddsföreskrifterna samt 
övriga, allmänt erkända säkerhets-tekniska regler 
måste beaktas.

� Beakta anvisningshäftena från yrkesförbundet 
(VBG 7j)

� Anslut dammutsugningsanordningen vid alla 
slags arbeten.

� Drift i slutna rum är endast tillåtet vid lämplig 
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utsugningsanläggning.

� Kapsågen måste anslutas till ett 230 V jordat
uttag med minst 10 A säkring.

� Använd inga effektsvaga maskiner för krävande
arbeten.

� Använd kabeln endast till sådana ändamål som
den är avsedd för.

� Se alltid till att du står stadigt och inte kan tappa
balansen.

� Kontrollera att verktyget inte är skadat.
� Kontrollera innan verktyget används att skydds-

anordningarna eller delar som endast har ska-
dats i mindre mån fungerar på ett fullgott och
ändamålsenligt sätt.

� Kontrollera att de rörliga delarna fungerar på ett
fullgott sätt och inte kläms fast. Försäkra dig des-
sutom om att inga delar är skadade. För att
säkerställa att verktyget fungerar på ett fullgott
sätt, måste samtliga delar vara korrekt monter-
ade och uppfylla alla krav.

� Skadade skyddsanordningar och delar måste
repareras eller bytas på härför avsett vis av en
erkänd specialverkstad, såvida inte bruksanvis-
ningen ger andra upplysningar.

� Skadade brytare ska bytas ut av en kundtjänst-
verkstad.

� Detta verktyg uppfyller de hithörande säkerhets-
bestämmelserna. Reparationer får utföras endast
av behörig elektriker, varvid originalreservdelar
används; i annat fall kan användaren utsättas för
fara. 

� Var försiktig vid lodrät sågning.
� Varning! Var särskilt försiktig vid dubbelgerings-

sågning.
� Överbelasta inte ditt verktyg.
� Använd skyddsglasögon
� Använd dammskyddsmask om damm uppstår 

under arbetet.
� Kontrollera om verktygskabeln eller förlängnings-

kabeln är skadad.
� De verktyg som monteras på maskinen måste 

uppfylla kraven i EN 847-1.
� Övertyga dig om att att sågklingan inte vidrör det 

vridbara sågbordet i något läge genom att först 
dra ut stickkontakten och sedan vrida runt 
sågklingan för hand medan sågen står i 45° och 
90° läge. Justera in såghuvudet vid behov.

� Byt ut den slitna bordsinsatsen.
� Använd inga sågklingor av snabbstål (HSS).
� Kontrollera att anordningen som används för att 

svänga armen vid geringssågning har fästs 
säkert.

� Bär handskar när du hanterar sågklingor.

Förvara säkerhetsanvisningarna på ett
säkert ställe.
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Sikkerhetsinstrukser

OBS! Under bruk av elektroverktøy skal følgende
prinsipielle sikkerhetsregler overholdes med
tanke på beskyttelse mot elektrisk støt, person-
skader og brannfare. Les disse instruksene før
du tar maskinen i bruk. Følg instruksjonene.

1. Hold arbeidsplassen ren og ryddig.
– Uorden på arbeidsplassen gir risiko for ulykker.

2. Ta hensyn til påvirkning fra omgivelsene.
- Dette elektroverktøyet må ikke utsettes for regn-
vær. Ikke bruk elektroverktøyet i fuktige eller våte
omgivelser. Sørg for god belysning. Elektrisk
verktøy skal ikke brukes i nærheten av brennbare
væsker eller gasser.

3. Ikke bli utsatt for elektrisk støt.
- Unngå kroppskontakt med jordete deler, f.eks.
rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap.

4. Hold barn på avstand!
- Ikke la andre personer komme i berøring med
verktøyet eller kabelen, hold andre personer
borte fra arbeidssonen.

5. Oppbevar verktøyet på et trygt sted.
- Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares i et
tørt, låst rom. Det skal oppbevares utilgjengelig
for barn.

6. Ikke overbelast verktøyet.
- Du arbeider bedre og tryggere i det ytelsesom-
råde som er angitt.

7. Bruk riktig verktøy.
- Ikke bruk for svake verktøy eller adaptere til
tungt arbeid. Ikke bruk verktøy til formål og arbei-
der de ikke er beregnet på. Du må f.eks. ikke
bruke håndsirkelsager når du skal felle trær eller
kappe av greiner.

8. Bruk egnede arbeidsklær.
- Unngå å bruke løstsittende klær og smykker. De
kan bli revet med av bevegelige deler. Når man
arbeider utendørs, anbefales det å bruke gummi-
hansker og sklisikkert skotøy. Bruk hårnett hvis
du har langt hår.

9. Bruk vernebriller.
- Bruk støvmaske ved arbeider som produserer
støv.

10. Ikke bruk kabelen til formål den ikke er bereg-
net på.
- Ikke bær verktøyet etter kabelen. Ikke trekk  i
kabelen når du vil trekke støpslet ut av stikkon-
takten. Utsett ikke kabelen for varme, olje og
skarpe kanter.

11. Sikre arbeidsstykket.
- Bruk fastspenningsanordninger eller skrustikke
for å holde arbeidsstykket fast. På den måten hol-
des det bedre fast enn når du bare holder det
med hånden, og du kan betjene maskinen med

begge hender.
12. Ikke tøy deg ut over området hvor du står

stødig.
- Unngå å innta unormale holdninger med krop-
pen. Sørg for å stå stabilt og hold alltid likevekten.

13. Ta godt vare på verktøyet ditt.
- Sørg for at verktøyet holdes skarpt og rent, slik
at du kan arbeide godt og trygt med det. Følg
vedlikeholdsforskriftene og instruksjonene om
verktøyskift. Kontroller støpslet og kabelen med
jevne mellomrom. Hvis de skulle være skadet, må
du få en autorisert fagmann til å skifte dem ut.
Kontroller skjøteledningene med jevne mellom-
rom og skift ut skadete skjøteledninger. Hold
håndtakene tørre og fri for olje og fett.

14. Trekk ut nettpluggen.
- Når utstyret ikke er i bruk, før vedlikehold og ved
skifte av verktøy, som f.eks. sagblad, bor og alle
typer maskinverktøy.

15. Ikke la verktøynøkler stå igjen i verktøyet.
- Kontroller at nøklene og justeringsverktøyet er
fjernet, før du starter maskinen.

16. Unngå utilsiktet start.
- Hold ikke fingeren på bryteren når du bærer et
verktøy som er koplet til strømnettet. Kontroller at
bryteren er slått av når maskinen blir koplet til
strømnettet.

17. Skjøteledning utendørs
- Utendørs må du kun bruke hertil godkjente og
tilsvarende merkede skjøteledninger.

18. Vær alltid oppmerksom.
- Hold øye med ditt eget arbeid. Gå fram fornuftig.
Ikke bruk verktøyet hvis du er ukonsentrert.

19. Kontroller maskinen din for skader.
- Kontroller sikkerhetsinnretningene eller deler
med lette skader omhyggelig for upåklagelig og
forskriftsmessig funksjon før fortsatt bruk av
verktøyet. Kontroller om funksjonen til bevegelige
deler er i orden, at delene ikke har kilt seg fast
eller er blitt skadet. Alle deler må være korrekt
monterte for at maskinens sikkerhet skal være
garantert.
Skadete sikkerhetsinnretninger og deler må umid-
delbart repareres eller skiftes ut forskriftsmessig
av et kundeserviceverksted, hvis det ikke er
opplyst om noe annet i bruksanvisningen. Ska-
dete brytere må skiftes ut på kundeserviceverk-
sted. Ikke bruk verktøy der det ikke er mulig å slå
bryteren på og av.

20. OBS!
- Av hensyn til din egen sikkerhet må du bare
bruke tilbehør og ekstrautstyr som er angitt i
bruksanvisningen, eller som er anbefalt eller
angitt av verktøyprodusenten. Hvis du bruker
annet innsatsverktøy eller tilbehør enn det som er
anbefalt i bruksanvisningen eller i katalogen, kan
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det oppstå fare for personskader for deg person-
lig.

21. Raparasjoner kun av autorisert elektriker.
Dette elektroverktøyet svarer til gjeldende sikker-
hetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av
autorisert elektriker. I motsatt fall kan det oppstå
ulykker for brukeren.

22. Kople til innretningen for støvavsuging.
- Dersom det finnes anordninger for tilkopling av
innretninger for støvavsuging, må du kontrollere
at disse er koplet til og benyttes.

Spesielle sikkerhetsinstrukser

1. Sikkerhetsregler

� Det er ikke tillatt å bruke deformerte sagblader
eller sagblader med sprekkdannelser.

� Skift ut en nedslitt bordinnsats.
� Bruk kun de sagblader som produsenten anbefa-

ler, og som oppfyller kravene i EN 847-1, med
advarsel. Når du skifter sagblad, må du passe på
at skjærebredden ikke er mindre enn, og at sag-
bladets hovedtykkelse ikke er større enn tykkel-
sen på spaltekilen.

� Pass på å velge et sagblad som egner seg for
det materialet som skal sages.

� Bruk egnet personlig verneutstyr om nødvendig.
Dette kan være:
- Hørselsvern for å redusere risikoen for  hørsel-
skader.
-Støvmaske for å redusere risikoen for å puste
inn farlig støv.
- Bruk hansker når du håndterer sagblader og ru
materialer. Sagbladene må til enhver tid, så sant
dette er praktisk mulig, bæres i en beholder.

� Følgende faktorer kan ha innvirkning på produk-
sjonen av støv:
- Nedslitte sagblader, sagblader med skader eller
sprekkdannelser.
- Anbefalt effekt på avsugingsanlegget: 20 m/s.
- Arbeidsstykket skal føres forskriftsmessig.

� Det er ikke tillatt å bruke sagblader av høylegert
HSS-stål.

� Påskyveren eller håndtaket for et skyvetre bør
alltid oppbevares på maskinen når det ikke er i
bruk.

2. Vedlikehold og service

� Følgende betingelser kan påvirke støyien  for
personen som betjener maskinen:
- Type sagblad (f.eks. sagblader med redusert
støyutvikling)
- Materialet i arbeidsstykket
- Kraften som arbeidsstykket skyves mot sagbla-
det med.

� Feil på maskinen, og herunder også sikkerhets-
innretningene og sagbladet, skal rapporteres til
den personen som er ansvarlig for sikkerheten,
så snart de oppdages.

3. Sikker bruk

� Velg et sagblad som er egnet for det materialet
som skal sages.

� Kapp-/gjæringssagen må aldri brukes til å sage
andre materialer enn dem som er angitt av pro-
dusenten.

� Under transporten av maskinen skal kun trans-
portinnretningene benyttes. Sikkerhetsinnretnin-
gene skal aldri benyttes til håndtering eller trans-
port.

� Sagen må bare brukes når denne er i god stand
og forskriftsmessig vedlikeholdt.

� Pass på at innretningen for å svinge armen er
forsvarlig festet under saging av gjæringsvinkler.

� Gulvet rundt maskinen må være flatt, rent og fritt
for løse partikler, som f.eks. spon og avkapp
etter sagingen.

� Sørg for en tilstrekkelig belysning av arbeidsplas-
sen eller rommet.

� Personen som betjener sagen må ha fått tilstrek-
kelig opplæring i bruken, innstillingen og betje-
ningen av maskinen.

� Bruk bare forskriftsmessig slipte sagblader. Det
maksimale turtall som er angitt på sagbladet,
skal overholdes.

� Sørg for å bare bruke avstandsskiver og spindel-
ringer som er egnet til det formål som produsen-
ten har angitt.

� Dersom maskinen er utstyrt med laser, må ikke
denne laseren byttes ut med en laser av en
annen type. Reparasjoner skal bare utføres av
laserprodusenten eller av en autorisert represen-
tant.

� Du må ikke fjerne avkapp etter sagingen eller
andre deler av arbeidsstykket fra kappesonen så
lenge maskinen er i gang og motorhuset ikke
befinner seg i hvilestilling ennå.

� Sørg for at maskinen alltid er festet til en arbeids-
benk eller et bord, så sant dette er mulig.
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� Lange arbeidsstykker skal sikres mot å tippe ned

ved slutten av sagingen (f.eks. ved hjelp av rulle-
stender).

4. Tilleggsmerknader

� Trekk alltid ut nettpluggen når det skal utføres
justeringer og vedlikeholdsarbeider.

� Gi sikkerhetsinstruksjonene videre til alle perso-
ner som arbeider med maskinen.

� Ikke bruk sagen til å sage ved med.
� Forsiktig! På grunn av det roterende sagbladet er

det fare for å skade hender og fingre.
� Før du setter maskinen i drift, må du kontrollere

at spenningen på maskinens merkeplate stem-
mer overens med nettspenningen.

� Hvis det kreves bruk av en skjøteledning, må du
forvisse deg om at skjøteledningens tverrsnitt er
tilstrekkelig stort for sagens strømforbruk. Minste
tverrsnitt 1,5 mm2.

� Kabeltrommelen skal kun brukes i utrullet til-
stand.

� Ikke bær sagen etter nettkabelen.
� Ikke utsett sagen for regn og ikke bruk maskinen

i fuktige eller våte omgivelser.
� Sørg for god belysning.
� Sagen skal ikke brukes i nærheten av brennbare

væsker eller gasser.
� Bruk egnede arbeidsklær ! Løsthengende klær

eller smykker kan bli revet med av det roterende
sagbladet.

� Personer som betjener maskinen må være minst
18 år gamle, personer under utdanning minst 16
år gamle, sistnevnte imidlertid kun under tilsyn.

� Hold barn på avstand fra en maskin som er kop-
let til nettet.

� Kontroller nettkabelen. Ikke bruk nettkabler med
feil eller skader.

� Hold arbeidsplassen fri for treavfall og deler som
ligger og slenger.

� Oppmerksomheten til personer som arbeider
med maskinen, må ikke avledes.

� Vær oppmerksom på motorens og sagbladets
rotasjonsretning.

� Sagbladet må ikke under noen omstendighet
bremses ved at man presser mot det fra siden
etter at motoren er slått av.

� Monter kun skarpe sagblader som er fri for
sprekker og deformasjoner.

� Der er kun tillatt å bruke verktøy som svarer til
normen EN 847-1 på maskinen.

� Sagblader med feil må skiftes ut øyeblikkelig.
� Ikke bruk sagblader som ikke svarer til de merke-

data som er angitt i denne bruksanvisningen.
� Det må kontrolleres at pilen på sagbladet stem-

mer overens med pilen som er plassert på
maskinen.

� Kontroller at sagbladet ikke berører svingbordet i
noen stilling. Dette gjør du ved å dreie sagbladet
for hånd i stillingen for 45° og 90° når nettplug-
gen er trukket ut. Juster eventuelt saghodet på
nytt ved behov.

� Man må kontrollere at alle innretningene som
dekker til sagbladet, fungerer upåklagelig.

� Det bevegelige beskyttelsesdekslet må ikke
spennes fast i åpen tilstand.

� Det er ikke tillatt å demontere eller sette ut av
funksjon sikkerhetsinnretningene på maskinen.

� Sikkerhetsinnretninger med skader eller feil må
skiftes ut umiddelbart.

� Ikke sag arbeidsstykker som er for små til at man
kan holde dem trygt med hånden.

� Unngå klønete håndstillinger hvor en eller begge
hendene kan komme i berøring med sagbladet
dersom de plutselig mister grepet.

� Ved bruk av lange arbeidsstykker er det nødven-
dig å benytte et ekstra underlag (bord, bukker,
etc.) for å hindre at maskinen velter.

� Runde arbeidsstykker, som f.eks. stenger for
plugger, må alltid spennes fast med en egnet
anordning.

� Det må ikke befinne seg spiker eller andre uved-
kommende gjenstander i den delen av arbeids-
stykket som skal sages.

� Arbeidsstillingen må alltid være på siden av sag-
bladet.

� Ikke belast maskinen så mye at den stanser.
� Press alltid arbeidsstykket fast mot arbeidsplaten

og anleggsskinnen for å hindre at arbeidsstykket
vakler eller forvris.

� Kontroller at de avkappede delene kan fjernes til
side fra sagbladet under sagingen. I motsatt fall
er det mulig at sagbladet griper fatt i dem og
slynger dem ut i luften.

� Du må aldri sage flere arbeidsstykker samtidig.
� Du må aldri fjerne løse fliser, spon eller inne-

klemte tredeler mens sagbladet roterer.
� Slå alltid av maskinen for å utbedre feil eller for å

fjerne trestykker som har klemt seg fast. - Trekk
ut nettpluggen - 

� Det er bare tillatt å utføre omstillinger, samt arbe-
ider med innstillinger, målinger og rengjøring, når
motoren er stanset. - Trekk ut nettpluggen - 

� Kontroller at nøklene og justeringsverktøyet er
fjernet, før du starter maskinen.

� Slå av motoren og trekk ut nettpluggen når du
forlater arbeidsplassen.

� Elektriske installasjoner, reparasjoner og vedlike-
holdsarbeider må bare utføres av fagfolk.

� Alle verne- og sikkerhetsinnretninger må monte-
res igjen straks etter at reparasjon eller vedlike-
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hold er ferdig avsluttet.

� Produsentens sikkerhets-, arbeids- og vedlike-
holdsinstruksjoner, og de dimensjoner som er
angitt i de tekniske data, må overholdes.

� Gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter og
andre, allment anerkjente sikkerhetstekniske reg-
ler må overholdes.

� Ta hensyn til yrkessamvirkets instruksjonshefter
(VBG 7j).

� Under alle arbeider skal støvavsugeinnretningen
tilkoples.

� Det er kun tillatt å bruke maskinen i lukkede rom
dersom det er installert et egnet avsugingsan-
legg.

� Kappsagen må koples til en 230 V jordet stikkon-
takt med en minste sikring på 10 A.

� Ikke bruk maskiner med lav ytelse til tunge arbei-
der.

� Ikke bruk kabelen til formål den ikke er beregnet
på!

� Sørg for å stå stabilt og hold alltid likevekten.
� Kontroller verktøyet for eventuelle skader!
� Kontroller sikkerhetsanordningene eller deler

med eventuelle lette skader omhyggelig for
upåklagelig og forskriftsmessig funksjon før du
fortsetter bruken av verktøyet.

� Kontroller om funksjonen til bevegelige deler er
upåklagelig, at delene ikke har kilt seg fast eller
er blitt skadet. Alle deler må være korrekt mon-
terte og oppfylle alle gjeldende krav, slik at man
er garantert at verktøyet fungerer upåklagelig
under drift.

� Skadete sikkerhetsanordninger og deler må
umiddelbart repareres eller skiftes ut for-
skriftsmessig av et autorisert spesialisert verk-
sted, hvis det ikke er opplyst om noe annet i
bruksanvisningen.

� Få et kundeserviceverksted til å skifte ut ska-
dede brytere.

� Dette verktøyet svarer til gjeldende sikkerhetsfor-
skrifter. Reparasjoner skal kun utføres av en
autorisert elektriker. Det skal brukes original-
reservedeler. I motsatt fall kan det oppstå ulykker
for brukerne.

� Skift ut en nedslitt bordinnsats.
� Ikke bruk sagblader som er produsert av hurtigs-

tål.
� Pass på at innretningen for å svinge armen er

forsvarlig festet under saging av gjæringsvinkler.
� Vær forsiktig når du arbeider loddrett.
� OBS! Når man utfører dobbelte gjæringssnitt må

man være spesielt forsiktig!
� Ikke overbelast verktøyet.
� Bruk vernebriller.
� Bruk støvmaske ved arbeider som produserer

støv.

� Kontroller nettkabelen / skjøteledningen for ska-
der.

� Bruk hansker når du håndterer sagblader.

Ta godt vare på sikkerhetsinstruksene.
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