MULTIZAAG MULTICUTTER
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!
Afbeelding machine

Het gereedschap is bestemd voor het zagen en doorslijpen van
houtmaterialen, kunststof, gips, non-ferrometalen en
bevestigingselementen (zoals ongeharde nagels en nieten). Het is
eveneens geschikt voor het bewerken van zachte wandtegels en
voor het droog schuren en afkrabben van kleine oppervlakken.
Technische gegevens
Opgenomen vermogen [W]
Onbelast toerental [min-1]
Oscillatiehoek links/rechts

250
8000 - 20000
1,4°

Gebruiksaanwijzing
Toebehoren wisselen
Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de
stekker uit het stopcontact. Draag werkhandschoenen bij het
wisselen van inzetgereedschap. Verwijder indien nodig een reeds
gemonteerd inzetgereedschap. Als u het inzetgereedschap wilt
verwijderen, draait u met de inbussleutel 8 de schroef 7 los en
verwijdert u het inzetgereedschap. Zet het gewenste
inzetgereedschap (bijvoorbeeld het zaagblad voor invallend zagen 6)
zodanig op de gereedschapopname 4 dat de buiging omlaag wijst.
Draai het inzetgereedschap in een voor de werkzaamheden
gunstige positie en laat het in de nokken van de opname 4
vastklikken. Daarbij zijn twaalf posities met een verplaatsing
van telkens 30° mogelijk.
Aantal schuurbewegingen vooraf instellen
Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het aantal
schuurbewegingen 2 kunt u het benodigde aantal
schuurbewegingen, ook terwijl de machine loopt, vooraf instellen.
Ingebruikname
Als u het gereedschap wilt inschakelen duwt u de aan/uit-schakelaar
1 naar voren, als u het gereedschap wilt uitschakelen duwt u de
aan/uit-schakelaar 1 naar achteren. Door de oscillerende aandrijving
trilt het inzetgereedschap tot 20000 keer per minuut 2,8° heen en
weer. Daardoor zijn nauwkeurige werkzaamheden binnen een zeer
kleine ruimte mogelijk. Werk met geringe en gelijkmatige
aandrukkracht. Anders verslechtert het arbeidsvermogen en kan
het inzetgereedschap blokkeren.

Zagen: Alleen zachte materialen als hout en gipskarton mogen
invallend worden gezaagd.
Afkorten: Let er bij het afkorten van wandtegels op dat de
inzetgereedschappen bij langdurig gebruik aan grote slijtage
onderhevig zijn.
Schuren: De afnamecapaciteit en het schuurbeeld worden in
hoofdzaak bepaald door de keuze van het schuurblad, het vooraf
ingestelde aantal schuurbewegingen en de aandrukkracht.
Afkrabben: Kies bij het afkrabben een hoog trillingsgetal. Werk op
een zachte ondergrond (zoals hout) met een scherpe hoek en met
geringe aandrukkracht. Anders kan de spatel in de ondergrond
snijden.
Veiligheid
Het toegestane toerental van het inzetgereedschap moet minstens
even hoog zijn als het maximale toerental dat op het elektrische
gereedschap vermeld staat. Houd het gereedschap aan de
geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert
waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen kan raken.
Gebruik het elektrische gereedschap alleen voor droog schuren.
Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar wordt gezaagd.
Grijp niet onder het werkstuk. Gebruik een geschikt detectieapparaat
om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of
raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Houd het
gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen
vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Zet het werkstuk vast. Houd
uw werkplek schoon. Gebruik het elektrische gereedschap niet met
een beschadigde kabel. Krab geen natgemaakte materialen (zoals
behang) af en krab niet op een vochtige ondergrond. Behandel het
te bewerken oppervlak niet met oplosmiddelhoudende vloeistoffen.
Wees bij de omgang met de krabber bijzonder voorzichtig. Het
gereedschap is zeer scherp. Toebehoren moeten nauwkeurig op de
uitgaande as van het elektrische gereedschap passen.
Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig op de uitgaande as van
het elektrische gereedschap passen, draaien ongelijkmatig, trillen
sterk en kunnen tot het verlies van de controle leiden. Gebruik geen
beschadigde toebehoren. Controleer voor het gebruik altijd de
toebehoren. Let erop dat andere personen zich op een veilige
afstand bevinden van de plaats waar u werkt. Leg het elektrische
gereedschap nooit neer
voordat het gereedschap
uitgeschakeld is en
volledig tot stilstand is
gekomen. Werk
bijzonder voorzichtig in
de buurt van hoeken,
scherpe randen, enz.

