TE-JS 100
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Stiksav
S

Original-bruksanvisning
Sticksåg

3
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Fare! Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade

Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.

Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!

Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.

-6-
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Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller nærmeste kompetente byggemarked
med forevisning af gyldig købskvittering. Vær
her opmærksom på garantioversigten, der er
indeholdt i garantibestemmelserne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
• Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.

1. Sikkerhedsanvisninger
Advarsel!
Læs alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger,
illustrationer og tekniske data, som dette
el-værktøj er udstyret med. Følges de efterfølgende anvisninger ikke, kan dette føre til elektrisk
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal opbevares for senere brug.

Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!

•
•
•
•
•
•
•
•

2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1-3)
1. Hastighedsregulator
2. Låseknap
3. Tænd/Sluk-knap
4. Netkabel
5. Adapter til spånudsugning
6. Knap til støv-blæse-funktion
7. Justerbar sål
8. Omskifter til pendulslag
9. Gradskala til sål
10. Styrerulle
11. Parallelanslag
12. Savklinge
13. Låseskruer til parallelanslag
14. Klingeholder
15. Sikkerhedsskærm
16. Fikseringsarm til sål
17. LED-lys, tænd/sluk-knap
18. LED-lys
19. Skærelinieføring
20. Splintbeskyttelse
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leve-

Stiksav
Parallelanslag
Savklinge til træ
Adapter til spånudsugning
Skærelinieføring
Splintbeskyttelse
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger

3. Formålsbestemt anvendelse
Stiksaven er beregnet til savning af træ, metaller,
ikke-jernholdige metaller og kunststoﬀer under
anvendelse af passende savklinge.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
-7-
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4. Tekniske data

Advarsel:
Svingnings- og støjemissionerne kan afvige fra de
angivede værdier, når el-værktøjet bruges, dette
afhænger af den måde, el-værktøjet bruges på,
og især af, hvilke typen emne der bearbejdes.

Netspænding: ................................. 230 V~ 50 Hz
Optagen eﬀekt: ......................................... 750 W
Slagantal: .................................800 - 3.000 min-1
Slaghøjde: ................................................ 23 mm
Skæredybde træ: ................................... 100 mm
Skæredybde kunststof: ............................ 12 mm
Skæredybde jern/aluminium: ................... 10 mm
Vinkelsnit: ................. Op til 45° (venstre og højre)
Kapslingsklasse: ..........................................II / 쓑
Vægt: ..........................................................2,4 kg

Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
• Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
• Bær handsker.

Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 62841.

Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.

Lydtryksniveau LpA .............................. 87,7 dB(A)
Usikkerhed KpA ............................................. 3 dB
Lydeﬀektniveau LWA ............................ 98,7 dB(A)
Usikkerhed KWA ............................................ 3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 62841.
Savning af træ
Svingningsemissionstal ah = 7,423 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2

5. Før ibrugtagning

Savning af blik
Svingningsemissionstal ah = 8,512 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2

Inden maskinen sluttes til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at angivelserne på mærkepladen svarer til strømforsyningsnettets data.
Advarsel!
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du
foretager indstillinger på maskinen.

De angivede samlede svingningsværdier og de
angivede støjemissionsværdier er blevet målt iht.
en standardiseret analyseproces og kan anvendes til at sammenligne el-værktøj indbyrdes.

5.1 Beskyttelsesafdækning (fig. 2/pos. 15)
• Beskyttelsesafdækningen (15) forhindrer
utilsigtet berøring af savklingen (12), samtidig
med at udsynet til saveområdet er frit.
• Beskyttelsesafdækningen (15) skal altid være
påmonteret og klappet ned under savning.
• Beskyttelsesafdækningen (15) kan klappes
op som vist på fig. 2.

De angivede samlede svingningsværdier og de
angivede støjemissionsværdier kan også bruges
til at gennemføre en foreløbig vurdering af belastningen.

-8-
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5.2 Skift af savklinge (fig. 3/pos. 12)
Fare!
• Savklinger kan indsættes og skiftes uden
brug af værktøj.
• Træk stikket ud af stikkontakten, inden du
indsætter eller skifter savklinge.
• Stil omskifteren til pendulslag (8) på position
D (se fig. 13).
• Tænderne på savklingen er meget skarpe.
• Tag beskyttelsesafskærmningen (15) af.
• Tryk på holderen til savklingen (14), og før
savklingen (12) ind i klingeholderen (14), så
den klikker fast (fig. 3). Fortandingen på savklingen skal pege fremad.
• Lad holderen til savklingen (14) glide tilbage
igen. Savklingen (12) skal sidde i styrerullen
(10).
• Kontroller, at savklingen (12) sidder fast i
holderen.
• Savklingen tages af tilsvarende i modsat
rækkefølge.

5.5 Adapter til spånudsugning (fig. 6/pos. 5)
Forbind stiksaven med en støvsuger via adapteren til spånudsugning (5). Herved opnås
en optimal støvudsugning fra saveemnet.
Fordele: Du skåner såvel maskinen som dit
helbred. Desuden holdes arbejdsområdet
rent, ligesom sikkerheden i arbejdet øges.
• Støv, der opstår under arbejdet, kan være farligt. Læs sikkerhedsanvisningerne.
• Sæt adapteren (5) i som vist på fig. 6. Adapteren (5) skal gå hørbart i indgreb, så den
sidder sikkert fast i sålen (7). Ved vinkelsnit
kan adapteren til spånudsugning (5) ikke
anvendes.
• Sæt støvsugerens sugeslange på adapterens
(5) åbning. Sørg for, at forbindelsen mellem
de to enheder er lufttæt.

•

5.6 Skærelinieføring (fig. 7-9 / pos. 19)
Med skærelinieføringen (19) kan du foretage
nøjagtige snit efter skærelinier, som er opmærket på emnet. Monter skærelinieføringen ved at
sætte den på foroven på sålen (7) og lade den gå
i indgreb forneden, som vist på fig. 7. Brug markeringen (a) ved 0°-vinkelindstillingen (fig. 8) og
markeringen (b) ved 45°-vinkelindstillingen (fig.
9). For vinkelindstilling, se punkt 5.4
Bemærk! Udfør prøvesnit med et stykke affaldstræ.

5.3 Montering af parallelanslag (fig. 4/pos. 11)
Med parallelanslaget (11) er det muligt at udføre parallelle snit.
• Løsn de to låseskruer (13) på sålen (7).
• Skub parallelanslaget (11) ind i føringerne på
sålen (7). Sæt parallelanslaget (11) på maskinens venstre eller højre side.
• Styreskinnen skal hele tiden være rettet nedad. Bestem ved hjælp af parallelanslagets
(11) måleskala den nødvendige afstand, og
spænd låseskruen (13) igen.

•

5.7 Splintbeskyttelse (fig. 10 / pos. 20)
Splintbeskyttelsen sørger for, at det materiale, der
skal bearbejdes, ikke splintrer eller knækker under savningen. Sæt den ind i sålen nedefra, som
vist på fig. 10.

5.4 Indstilling af sål til vinkelsnit (fig. 5)
Løsn fikseringsgrebet (16) på sålen.
Træk sålen (7) lidt frem. Sålen kan nu hældes
45° mod venstre eller højre.
• Skubbes sålen (7) bagud igen, fungerer det
kun i anslagspositionerne 0°, 15°, 30° og 45°,
som er markeret på gradskalaen til sålen (9).
Bring sålen i den rigtige position, og spænd
fikseringsgrebet (16).
• Sålen (7) kan uden videre indstilles til et andet vinkelmål. Sålen (7) skubbes da frem, den
ønskede vinkel indstilles, hvorefter fikseringsgrebet (16) spændes fast igen.
Vigtigt! Ved vinkelsnit skal låseskruerne til
parallelanslag (13) og splintbeskyttelsen (20)
fjernes.

•
•

Bemærk! Splintbeskyttelsen kan kun anvendes ved 0°-snit og skal tages af ved vinkelsnit
op til 45°!

6. Betjening
6.1 Tænd/Sluk-knap (fig. 11/pos. 3)
Tænde:
Tryk på tænd/sluk-knappen (3)
Slukke:
Slip tænd/sluk-knappen (3).

-9-
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6.2 Låseknap (fig. 11/pos. 3)
Med låseknappen (2) kan tænd/sluk-knappen (3)
fikseres under drift. For at fiksere trykker du på
tænd/sluk-knappen (3) og skubber låseknappen
(2) til venstre eller højre. Tryk kortvarigt på tænd/
sluk-knappen (3) for at slukke.

Materiale: Træ
Anmærkning: Til bløde materialer og til savning i
fiberretningen

6.3 Elektronisk forvalg af omdrejningstal
(fig. 12/pos. 1)
Det ønskede omdrejningstal kan forudindstilles
med hastighedsregulatoren. Drej hastighedsregulatoren i PLUS-retning for at øge omdrejningstallet, drej hastighedsregulatoren i MINUS-retning
for at reducere omdrejningstallet. Det optimale
slagantal afhænger af materialet og arbejdsbetingelserne. Almindeligt gældende regler for skærehastighed ved spåntagende arbejde gælder også
her.
Du kan generelt arbejde med et højere slagantal,
når du benytter finere savklinger; grovere savklinger kræver lavere hastigheder.
Position 1-2 = Lavt slagantal (til stål)
Position 3-4 = Medium slagantal (til stål, blødt
metal, kunststof)
Position 5-6 = Højt slagantal (til blødt træ, hårdt
træ, blødt metal, kunststof)
6.4 Indstilling pendulslag (fig. 13/pos. 8)
• Kraften på savklingens (12) pendulbevægelse kan indstilles på omskifter til pendulslag
(8).
• Skærehastighed, skæreydelse og skæremønster kan tilpasses saveemnet.
Stil omskifteren til pendulslag (8) på en af følgende positioner.
Position A = Ingen pendulering
Materiale: Gummi, keramik, aluminium, stål
Anmærkning: Til fine skærekanter og skærekanter med et rent snit, til tynde (f.eks. blik) og hårde
materialer.
Position B = Svag pendulering
Materiale: Kunststof, træ, aluminium
Anmærkning: Til hårde materialer
Position C = Medium pendulering
Materiale: Træ

Den bedste kombination mellem omdrejningstal
og pendulslag afhænger af det materiale, der skal
saves i. Vi anbefaler at finde frem til den ideelle indstilling ved prøvesavning på et stykke aﬀaldstræ.
6.5 Støv-blæse-funktion (fig. 7 / pos. 6)
En luftstrøm kan kobles til, som holder skærelinien fri for støv og spån.
• For at det kan ske, skal knappen til støvblæse-funktion (6) skubbes bagud.
• For at slukke skal knappen til støv-blæsefunktion (6) skubbes frem igen.
6.6 Savning
Kontroller, at tænd/sluk-knappen (3) ikke er
trykket ind. Først nu kan du sætte stikket i en
stikkontakt.
• Savklingen skal være sat i, når du tænder
stiksaven.
• Brug kun intakte og ubeskadigede savklinger.
Stumpe, bøjede eller revnede savklinger skal
omgående skiftes ud.
• Anbring sålen fladt oven på saveemnet. Tænd
for stiksaven.
• Lad savklingen køre op i fuld omdrejning. Før
savklingen langsomt langs med savelinien.
Tryk kun let ned på savklingen.
• Ved savning i metal skal savelinien smøres
med et egnet kølemiddel.

•

6.7 Udsavning af områder (fig. 14)
Bor med en boremaskine et 10 mm stort hul inden for det område, der skal udsaves. Før savklingen ind i hullet, og begynd at save det ønskede
område ud.
6.8 Savning af parallelsnit (fig. 15)
• Monter parallelanslaget, og indjuster det (se
punkt 5.3).
• Se anvisningerne i punkt 6.6.
• Udfør savning som vist på fig. 15.
6.9 Geringssnit (fig. 9)
Indstil vinklen på sålen (se punkt 5.4)
Se anvisningerne i punkt 6.6.
Udfør savning som vist på fig. 9.

•
•
•

Position D = Kraftig pendulering
- 10 -

Anleitung_TE_JS_100_SPK3.indb 10

03.12.2019 11:25:23

DK/N
6.10 LED-lys (fig. 1/pos. 18)
Med LED-lyset (18) kan skærestedet lyses ekstra
op. Tryk på knappen (17) for at tænde. Tryk på
knappen (17) igen for at slukke.

7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Fare!
Hvis maskinens netledning beskadiges, skal den
skiftes ud med en særlig tilslutningsledning, som
fås hos producenten eller dennes kundeservice.

8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.
8.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
Fjern hertil også adapteren til spånudsugning
og blæs den ligeledes igennem med trykluft
under lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et elværktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.

8.4 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info

9. Bortskaﬀelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaﬀald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaﬀelse skal produktet indleveres
på et aﬀaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt aﬀaldsdepot, så kontakt din kommune.

10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.

8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand. Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af en fagmand.
8.3 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.

- 11 -
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Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaﬀald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/E_U om aﬀald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaﬀe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes

- 12 -
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Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaﬀelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori

Eksempel

Sliddele*

Kontaktkul, styrerulle, Splitterbeskyttelse

Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*

Savklinger

Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:

•
•
•

Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.

- 13 -
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Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
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Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador

Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.

Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!

Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.

- 16 -
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Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

1. Säkerhetsanvisningar
Varning!
Läs igenom alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, bilder och tekniska data som finns
på detta elverktyg. Om nedanstående instruktioner inte beaktas finns det risk för elektriska slag,
brand eller allvarliga personskador.
Spara på alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtida bruk.

2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1-3)
1. Varvtalsreglage
2. Låsknapp
3. Strömbrytare
4. Nätkabel
5. Dammsugsadapter
6. Brytare för dammblåsningsfunktion
7. Inställbar fotplatta
8. Omkopplare för pendelrörelse
9. Gradskala för fotplatta
10. Styrhjul
11. Parallellanslag
12. Sågblad
13. Fixeringsskruvar för parallellanslag
14. Sågbladsfäste
15. Skydd
16. Spärrspak för fotplatta
17. Strömbrytare för LED-ljus
18. LED-ljus
19. Såglinjeguide
20. Splitterskydd

2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
byggmarknaden där du köpte produkten inom
fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att
du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även
garantitabellen i garantibestämmelserna i slutet
av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!

•
•
•
•
•
•
•
•

Sticksåg
Parallellanslag
Dammsugsadapter
Såglinjeguide
Splitterskydd
Sågblad för trä
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar

3. Ändamålsenlig användning
Sticksågen är avsedd för sågning av trä, metall,
icke-järnmetall och plast med ett lämpligt sågblad.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hant- 17 -
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verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.

Varning:
Beroende på hur elverktyget används, och
särskilt vilken typ av arbetsstycke som bearbetas,
kan de vibrationsemissions- och bullervärden
som uppstår under den faktiska användningen av
elverktyget avvika från angivna värden.

4. Tekniska data
Nätspänning .................................. 230 V~ 50 Hz
Eﬀektförbrukning ....................................... 750 W
Slagtal ....................................... 800 - 3 000 min-1
Slaghöjd ................................................... 23 mm
Sågdjup trä ............................................ 100 mm
Sågdjup plast ........................................... 12 mm
Sågdjup järn/aluminium: ........................... 10 mm
Geringssågning ......max. 45° (vänster och höger)
Skyddsklass .................................................II / 쓑
Vikt .............................................................2,1 kg

Begränsa uppkomsten av buller och vibration till
ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte används.
• Bär handskar.
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.

Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 62841.
Ljudtrycksnivå LpA .............................. 87,7 dB(A)
Osäkerhet KpA .............................................. 3 dB
Ljudeﬀektnivå LWA ............................... 98,7 dB(A)
Osäkerhet KWA .............................................. 3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 62841.
Såga virke
Vibrationsemissionsvärde ah = 7,423 m/s2
Osäkerhet K = 1,5 m/s2
Såga plåt
Vibrationsemissionsvärde ah = 8,512 m/s2
Osäkerhet K = 1,5 m/s2
Angivna vibrationsemissionsvärden och bullervärden har mätts upp enligt en standardiserad
provningsmetod och kan användas om man vill
jämföra olika elverktyg.
Angivna vibrationsemissionsvärden och bullervärden kan även användas till en preliminär bedömning av belastningen.

5. Före användning
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
Varning!
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.
5.1 Skydd (bild 2/pos. 15)
• Skyddet (15) ska skydda användaren mot att
röra vid sågbladet (12) av misstag. Användaren kan fortfarande se sågningszonen.
• Innan du sågar måste du ha monterat och fällt
ned skyddet (15).
• Skyddet (15) kan fällas upp enligt beskrivningen i bild 2.
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5.2 Byta sågblad (bild 3/pos. 12)
Fara!
• Du kan sätta in eller byta ut sågblad utan
verktyg.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du
sätter in eller byter ut ett sågblad.
• Ställ omkopplaren för pendelrörelsen (8) på
läge D (se bild 13).
• Sågbladets tänder är mycket vassa.
• Ta av skyddet (15).
• Tryck in sågbladsfästet (14) och skjut sedan
in sågbladet (12) i fästet (14) tills det tar
emot (bild 3). Sågbladets tänder måste peka
framåt.
• Låt sågbladsfästet (14) glida tillbaka. Sågbladet (12) måste sitta i styrhjulet (10).
• Kontrollera att sågbladet (12) sitter fast i
fästet.
• Sågbladet kan tas av i omvänd ordningsföljd.
5.3 Montera parallellanslaget (bild 4/pos. 11)
Med parallellanslaget (11) kan du såga parallella linjer.
• Lossa på fixeringsskruvarna (13) som finns
på fotplattan (7).
• Skjut sedan in parallellanslaget (11) i spåren
på fotplattan (7). Du kan sätta in parallellanslaget (11) på maskinens vänster eller höger
sida.
• Styrlisten måste alltid peka nedåt. Bestäm
erforderligt avstånd med mätskalan på parallellanslaget (11) och skruva sedan in fixeringsskruvarna (13) igen.

•

5.4 Ställa in fotplattan för geringssågning
(bild 5)
• Lossa på spärrspaken (16) på fotplattan.
• Dra fotplattan (7) en aning bakåt. Fotplattan
kan nu lutas med max. 45° åt vänster eller
höger.
• Om fotplattan (7) skjuts framåt igen så fungerar detta endast för vinkellägena 0°, 15°, 30°
och 45° som är markerade på gradskalan (9)
för fotplattan. Ställ fotplattan i avsett läge och
dra sedan åt spärrspaken (16).
• Du kan även ställa in fotplattan (7) på en
annan vinkel. Dra fram fotplattan (7), ställ in
avsedd vinkel och dra sedan åt spärrspaken
(16) igen.
Obs! Inför geringssågning ska fixeringsskruvarna
för parallellanslaget (13) och splitterskyddet (20)
skruvas ut.

5.5 Adapter för spånsug (bild 6/pos. 5)
• Anslut din sticksåg till en dammsugare med
adaptern för spånsug (5). Därmed uppnås en
optimal dammsugning vid arbetsstycket. Fördelar: Detta är skonsamt för såväl maskinen
som för din egen hälsa. Ditt arbetsområde blir
dessutom renare och säkrare.
• Damm som uppstår under arbete kan vara
farligt. Beakta även säkerhetsanvisningarna.
• Montera adaptern (5) enligt beskrivningen i
bild 6. Du måste höra hur adaptern (5) snäpper in så att den sitter fast ordentligt i fotplattan (7). Vid geringssågning kan adaptern för
spånsug (5) inte användas.
• Anslut dammsugarens sugslang till öppningen på adaptern (5). Se till att anslutningen
mellan maskinerna är lufttät.
5.6 Såglinjeguide (bild 7-9/pos. 19)
Använd såglinjeguiden (19) till exakt sågning efter
såglinjer som har markerats på arbetsstycket.
Montera såglinjeguiden på ovansidan av fotplattan (7) och låt den sedan snäppa in nedtill enligt
beskrivningen i bild 7. Använd markeringen (a) vid
0° vinkelinställning (bild 8) och markeringen (b)
vid 45° vinkelinställning (bild 9). Se punkt 5.4 för
information om vinkelinställning.
Märk! Gör en provsågning på en bit avfallsvirke.
5.7 Splitterskydd (bild 10/pos. 20)
Splitterskyddet garanterar att materialet som
bearbetas inte splittras eller bryts sönder under
sågningen. Sätt in det i fotplattan från undersidan
enligt beskrivningen i bild 10.
Märk! Splitterskyddet kan endast användas vid
0°-snitt och måste demonteras inför geringssågning upp till 45°.

6. Använda
6.1 Strömbrytare (bild 11/pos. 3)
Slå på:
Tryck på strömbrytaren (3)
Slå ifrån:
Släpp strömbrytaren (3)
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6.2 Låsknapp (bild 11/pos. 2)
Spärra strömbrytaren (3) under drift med låsknappen (2). Tryck in strömbrytaren (3) för att spärra
den och skjut sedan låsknappen (2) åt vänster
eller höger. Tryck in strömbrytaren (3) kort för att
slå ifrån maskinen.
6.3 Elektronisk varvtalsinställning
(bild 12/pos. 1)
Använd varvtalsreglaget för att ställa in avsett
varvtal i förväg. Vrid runt varvtalsreglaget i
PLUS-riktning för att höja varvtalet, och i MINUSriktning för att sänka varvtalet. Lämpligt varvtal är
beroende av aktuellt material och föreliggande
arbetsvillkor.
De allmänna reglerna för såghastighet vid spånalstrande arbetsuppgifter gäller även i detta fall.
Allmänt sett kan du med fina sågblad såga med
höga varvtal. Grövre sågblad kräver lägre hastigheter.
Position 1-2 = Lågt varvtal (för stål)
Position 3-4 = Medelhögt varvtal (för stål, mjuka
metaller, plast)
Position 5-6 = Högt varvtal (för mjukt trä, hårt trä,
mjuka metaller, plast)
6.4 Ställa in pendelrörelsen (bild 13/pos. 8)
• Använd omkopplaren för pendelrörelsen (8)
för att ställa in intensiteten för sågbladets (12)
pendelrörelse.
• Du kan anpassa såghastigheten, sågprestandan och sågbild till arbetsstycket som ska
bearbetas.
Ställ omkopplaren för pendelrörelsen (8) på ett av
följande lägen:
Position A = Ingen pendelrörelse
Material: gummi, keramik, aluminium, stål
Obs! För fina och rena sågkanter, tunna material
(t ex plåt) samt hårda material.
Position B = Svag pendelrörelse
Material: plast, trä, aluminium
Obs! För hårda material
Position C = Medelstark pendelrörelse
Material: trä

Obs! För mjukt material samt sågning i fiberriktningen
Den bästa kombinationen av varvtals- och pendelslagsinställning är beroende av materialet som
ska bearbetas. Vi rekommenderar att du gör en
provsågning på en avfallsbit för att ta reda på rätt
inställning.
6.5 Dammblåsningsfunktion (bild 7/pos. 6)
Med ett luftflöde som kan aktiveras i efterhand
kan såglinjen alltid hållas fri från damm och spån.
• Slå på dammblåsningsfunktionen (6) genom
att skjuta strömbrytaren bakåt.
• Slå ifrån dammblåsningsfunktionen (6) genom att skjuta strömbrytaren framåt.
6.6 Såga arbetsstycken
Kontrollera att strömbrytaren (3) inte är intryckt. Anslut först därefter stickkontakten till
ett lämpligt vägguttag.
• Slå endast på sticksågen om den först har
bestyckats med ett sågblad.
• Använd endast intakta sågblad. Byt genast ut
sågbladen om de är trubbiga eller böjda eller
om de har spruckit.
• Placera fotplattan platt på arbetsstycket som
ska bearbetas. Slå på sticksågen.
• Låt sågbladet varva upp tills det har nått sin
högsta hastighet. För sedan sågbladet långsamt längs med den avsedda såglinjen. Tryck
endast svagt med sågbladet.
• Om du sågar metall måste såglinjen penslas
in med ett lämpligt kylmedel.

•

6.7 Genomföra ursågningar (bild 14)
Använd en borrmaskin för att borra ett 10 mm
stort hål i ytan som ska sågas ut. För in sågbladet
i detta hål och börja sedan med ursågningen.
6.8 Genomföra parallellsågningar
Montera parallellanslaget och justera in efter
behov (se punkt 5.3).
• Beakta instruktionerna under punkt 6.6.
• Utför sågningen enligt beskrivningen i bild 15.

•

6.9 Genomföra geringssågningar (bild 9)
Ställ in fotplattan på avsedd vinkel (se punkt
5.4).
• Beakta instruktionerna under punkt 6.6.
• Utför sågningen enligt beskrivningen i bild 9.

•

Position D = Kraftig pendelrörelse
Material: trä
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6.10 LED-ljus (bild 1/pos. 18)
LED-ljuset (18) ger en bättre belysning där du ska
såga. Tryck på brytaren (17) för att slå på belysningen. Tryck en gång till på brytaren (17) för att
slå ifrån belysningen

7. Byta ut nätkabeln
Fara!
Om nätkabeln till denna maskin har skadats,
måste den bytas ut mot en speciell anslutningskabel som tillhandahålls av tillverkaren eller av
kundtjänst.

8.4 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info

9. Skrotning och återvinning

8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.
8.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck. Ta även av adaptern
för spånsug och blås ur den med svag tryckluft.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.

Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.

10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.

8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
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Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
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Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori

Exempel

Slitagedelar*

Kolborstar, Styrhjul, Splitterskydd

Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*

Sågblad

Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:

•
•
•

Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
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Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
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ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
D

erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki

PL

deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Stichsäge TE-JS 100 (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X 2014/30/EU

2014/32/EU
2014/53/EU
2014/68/EU
(EU)2016/426
Notified Body:

X 2006/42/EC

Annex IV

Notified Body:
Reg. No.:

2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI

Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:

2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.:

(EU)2016/425
X 2011/65/EU_(EU)2015/863

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-2-11; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, EN 62321

Landau/Isar, den 24.09.2019

Andreas Weichselgartner/General-Manager
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Art.-No.: 43.211.60
I.-No.: 11011
Subject to change without notice
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