AFKORTZAAG
U wordt geacht kundig te zijn met het apparaat dat u huurt en
gebruikt, enige kennis hieromtrent is vereist. Deze gebruiksaanwijzing geldt slechts als handvat. Apparaat schoon retour!

Verstekzagen
Draai de handgreep naar links los (20). Verdraai de draaitafel
terwijl u de vergrendelnok ingedrukt houdt. Beweeg de
handgreep naar de positie waar de wijzer de gewenste
hoek op de verstekschaal (19) aanwijst en draai dan de handgreep
weer stevig naar rechts vast (20).
LET OP:
• Voor het verdraaien van de draaitafel dient u het handvat
in de hoogste positie te plaatsen (17).
• Na het wijzigen van de verstekhoek, dient u de draaitafel
altijd vast te zetten door de handgreep stevig vast te
draaien.

Afbeelding machine

Diameter zaagblad: 190 mm
Diameter zaagbladgat (asgat): 20 mm
Max. verstekhoek: Links 47°, Rechts 57°
Max. schuine hoek: Links 45°, Rechts 45°
Max. zaagcapaciteiten (H x B) met een zaagblad van 190 mm
diameter: 52 mm x 300 mm (bij een verstekhoek en schuine hoek
van 0°
Gebruiksaanwijzing
Drukkend zagen (zagen van kleine werkstukken)
Werkstukken die maximaal 50 mm hoog en 97 mm breed zijn kunt u
als volgt zagen. Duw de slede zo ver mogelijk naar de geleider en
zet de slede vast door de twee klemschroeven van de sledestangen
naar rechts vast te draaien. Zet het werkstuk vast met de
spanschroef. Schakel het gereedschap in zonder dat het zaagblad
met het werkstuk in contact is, en wacht totdat het zaagblad op volle
toeren draait. Breng dan het handvat langzaam omlaag naar de
laagste positie om het werkstuk te zagen. Nadat het zagen is
voltooid, schakelt u het gereedschap uit. WACHT TOTDAT HET
ZAAGBLAD VOLLEDIG TOT STILSTAND IS GEKOMEN alvorens
het zaagblad naar zijn hoogste positie terug te brengen.
LET OP:
• Draai de twee klemschroeven van de sledestangen stevig
naar rechts vast zodat de slede tijdens het zagen
niet kan bewegen. Als deze schroeven niet goed vastzitten,
kan het zaagblad onverwachts terugslaan, hetgeen
ernstige PERSOONLIJKE VERWONDING kan
veroorzaken.
Glijdend (duwend) zagen (zagen van brede werkstukken)
Draai de twee klemschroeven van de sledestangen naar links los
zodat de slede vrij kan bewegen. Zet het werkstuk vast met de
spanschroef. Trek de slede zo ver mogelijk naar u toe. Schakel het
gereedschap in zonder dat het zaagblad met het werkstuk in contact
is, en wacht totdat het zaagblad op volle toeren draait. Druk het
handvat omlaag en DUW DE SLEDE NAAR DE GELEIDER OM
HET WERKSTUK TE ZAGEN. Nadat het zagen is voltooid, schakelt
u het gereedschap uit. WACHT TOTDAT HET ZAAGBLAD
VOLLEDIG TOT STILSTAND IS GEKOMEN alvorens het zaagblad
naar zijn hoogste positie terug te brengen.

Schuine sneden zagen
Draai de hendel los en zet het zaagblad schuin om de schuine hoek
in te stellen (zie “Instellen van de schuine hoek” hierboven). Draai
daarna de hendel weer stevig vast om de gekozen schuine hoek
goed vast te houden. Zet het werkstuk vast met een spanschroef.
Zorg dat de slede volledig naar u toe is getrokken. Schakel het
gereedschap in zonder dat het zaagblad met het werkstuk in contact
is en wacht totdat het zaagblad op volle toeren draait. Breng dan het
handvat langzaam omlaag naar de laagste positie door druk uit te
oefenen evenwijdig met het zaagblad en DUW DE SLEDE NAAR DE
GELEIDER OM HET WERKSTUK TE ZAGEN. Nadat het zagen is
voltooid, schakelt u het gereedschap uit. WACHT TOTDAT HET
ZAAGBLAD VOLLEDIG TOT STILSTAND IS GEKOMEN alvorens
het zaagblad naar zijn hoogste positie terug te brengen.
Gecombineerd zagen
Gecombineerd zagen betekent dat het werkstuk tegelijk met een
schuine hoek en een verstekhoek wordt gezaagd. Gecombineerd
zagen is mogelijk voor de hoeken aangegeven in de onderstaande
tabel.

Voor de bedieningen voor gecombineerd zagen, zie de
beschrijvingen onder “Drukkend zagen”, “Glijdend (duwend) zagen”,
“Verstekzagen”, en “Schuine sneden zagen”
Veiligheid
Om verwonding door weggeslingerd zaagafval te voorkomen, dient u
na het voltooien van een snede de zaagkop omlaag te houden totdat
het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Bij drukkend
(glijdend) zagen, dient u eerst de slede volledig naar u toe te trekken
en het handvat omlaag te drukken. Duw daarna de slede naar de
geleider toe. Verwijder voor uw eigen veiligheid zaagafval, stukjes
hout e.d. van de werktafel alvorens te gaan
zagen. Kom met uw handen of vingers nooit
te dicht bij het zaagblad. Indien van
toepassing: kijk nooit in de laserstraal. Een
directe laserstraal kan oogletsel veroorzaken.

