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Sega troncatrice e a trazione

Traduzione delle istruzioni per l'uso originali
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Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen beispielhaft!
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Spiegazione dei simboli sull’apparecchio

Avvertimento – Per ridurre il rischio di lesioni leggete le istruzioni per l’uso!

Portate cuffie antirumore!

Mettete una maschera antipolvere!
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Indossate gli occhiali protettivi!

Attenzione! Pericolo di lesioni! Non mettete le mani sulla lama in movimento!

Attenzione! Raggio laser

Classe di protezione II (Isolamento doppio)
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1. Introduzione
Fabbricante:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
Egregio cliente,
Le auguriamo un piacevole utilizzo del Suo nuovo apparecchio.
Avvertenza:
Ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti
attualmente in vigore, il fabbricante non è responsabile per eventuali danni che si dovessero verificare a
questa apparecchiatura o a causa di questa in caso
di:
• utilizzo improprio,
• inosservanza delle istruzioni per l’uso,
• riparazioni effettuate da specialisti terzi non autorizzati,
• installazione e sostituzione di ricambi non originali,
• utilizzo non conforme,
• avaria dell’impianto elettrico in caso di inosservanza delle disposizioni in materia elettrica e delle norme VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.
Da osservare:
Prima del montaggio e della messa in funzione, leggere tutto il testo delle istruzioni per l‘uso.
Le presenti istruzioni per l’uso le consentono di conoscere l‘utensile e di sfruttare le sue possibilità d’impiego conformi.
Le istruzioni per l‘uso contengono avvertenze importanti su come utilizzare l‘utensile in modo sicuro,
corretto ed economico e su come evitare i pericoli,
risparmiare sui costi di riparazione, ridurre i tempi di
inattività ed aumentare l‘affidabilità e la durata dell‘utensile.
Oltre alle disposizioni di sicurezza contenute nelle
qui presenti istruzioni per l‘uso, è necessario altresì
osservare le norme in vigore nel proprio Paese per
l‘utilizzo dell‘utensile.
Conservare le istruzioni per l’uso vicino all‘utensile,
protette da sporcizia e umidità in una copertina di plastica. Esse devono essere attentamente lette e scrupolosamente osservate da tutti gli operatori prima di
iniziare il lavoro.
Sull‘utensile possono lavorare soltanto persone che
sono state istruite sul suo uso e sui pericoli ad esso
collegati. L‘età minima richiesta per gli operatori deve
essere assolutamente rispettata.
Oltre agli avvisi di sicurezza contenuti nelle presenti
istruzioni per l‘uso e alle disposizioni speciali in vigore nel proprio Paese, devono essere rispettate le
regole tecniche generalmente riconosciute per l‘esercizio di macchine di lavorazione del legno.

Non ci assumiamo alcune responsabilità in caso di
incidenti o danni dovuti al mancato rispetto delle presenti istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

2. D
 escrizione dell’apparecchio (ill.
1-22)
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
6.
7.
7a.
8.
9.
10.
11.

Impugnatura
Interruttore ON/OFF
Interruttore di blocco
Testa della macchina
Coprilama mobile
Vite di fissaggio
Lama della sega
Tensionatore
Manopola filettata a stella
Portapezzi
Vite di bloccaggio per portapezzi
Inserto tavolo
Impugnatura / Vite di bloccaggio per tavolo rotante
12. Indicatore
13. Scala
14. Tavolo rotante
15. Tavolo della sega fisso
16. Guida di arresto
16a. Guida di arresto mobile
16b. Vite di bloccaggio
17. Sacco raccoglitore di trucioli
18. Scala graduata
19. Indicatore angolare
20. Vite di bloccaggio per la guida di trazione
21. Guida di trazione
22. Vite di bloccaggio
23. Perno di sicurezza
24. Vite per la limitazione della profondità di taglio
24a. Dado zigrinato limitatore della profondità di taglio
25. Battuta per la limitazione della profondità di taglio
26. Vite di regolazione (90°)
26a. Controdado (90°)
27. Vite di regolazione (45°)
27a.Controdado (45°)
28. Vite flangiata
29. Flangia esterna
30. Bloccaggio dell‘albero della sega
31. Flangia interna
32. Laser
32a. Alloggiamento del laser coperchio
32b. Vite con intaglio a croce
33. Interruttore on/off laser
34. Staffa di guida
35. Leva delle posizioni di innesto
36. Dispositivo antiribaltamento
37. Battuta longitudinale
38. Vite di regolazione

A.) Squadra a cappello a 90° (non compresa tra gli
elementi forniti)
B.) Squadra a cappello a 45° (non compresa tra gli
elementi forniti)
C.) Chiave a brugola, 6 mm
D.) Chiave a brugola, 3 mm
E.) Vite con intaglio a croce (laser)

3. Prodotto ed accessori in dotazione
• Sega a trazione per troncature e tagli obliqui
• 1 x dispositivo di serraggio (7)
• 2 x appoggio del pezzo da lavorare (8) (preassemblato)
• Sacco di raccolta trucioli (17)
• Chiave a brugola 6 mm (C)
• Chiave a brugola 3 mm (D)
• Istruzioni per l’uso

4. Utilizzo proprio
La sega a traino per troncature e tagli obliqui serve a
tagliare legno e plastica in conformità alle dimensioni
dell’apparecchio. La sega non è adatta per segare
legna da ardere.
Avviso!
Non utilizzare l’apparecchio per tagliare materiali
diversi da quelli indicati nelle istruzioni per l’uso.
Avviso!
La lama fornita in dotazione è destinata esclusivamente
al taglio del legno! Non utilizzare l’apparecchio per tagliare legna da ardere!
La sega la si deve usare soltanto per i lavori a cui
è destinata. Ogni altro uso senza specifico rapporto
non è regolamentare. Per tutti i qualsivoglia danni o
ferite, da esso risultanti, è responsabile chi lo usa/lo
manovra e non il costruttore.
Ci si deve servire soltanto di dischi di taglio appositamente realizzati per la sega. È vietato l’uso di qualsiasi
tipo di disco troncatore.
L’osservanza delle avvertenze sulla sicurezza, nonché le istruzioni di montaggio e le avvertenze sul
funzionamento riportate nelle istruzioni d’uso, fanno
integralmente parte dell’impiego regolamentare previsto.
Le persone, che usano o manutenzionano la sega,
devono averne pratica ed essere al corrente degli
eventuali pericoli incombenti.
Oltre a ciò ci si deve minutamente attenere alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
Si devono osservare le ulteriori regole generali sugli
ambiti medico-operativi e sulla sicurezza in campo
tecnico.

I cambiamenti effettuati alla sega esonerano il produttore da qualsiasi responsabilità ed escludono totalmente i danni rispettivamente risultanti.
Sebbene la sega venga regolamentarmente usata,
non si possono interamente rendere nulli determinati, ulteriori fattori sulla eventualità di subire dei danni.
Per via della costruzione e del complesso funzionale
della sega si deve tenere conto delle seguenti avvertenze:
• non mettere le mani sul disco della sega nella zona
non coperta del disco stesso;
• non toccare con le mani il disco rotante della sega
(pericolo di lesione);
• contraccolpo di pezzi di lavorare e loro parti
• il disco della sega si può rompere;
• i pezzi danneggiati del disco della sega in metallo
duro possono venire scaraventati fuori;
• non servendosi del necessario dispositivo proteggiudito si può danneggiare l’organo dell’udito;
• le emissioni di polvere di legno, usando l’attrezzo in
ambiente chiuso, possono recare danni alla salute.
Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati
costruiti per l’impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando
l’apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

5. Avvertenze sulla sicurezza
Indicazioni generali di sicurezza per gli attrezzi
elettrici.
m AVVISO! Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici
dei quali è dotato questo attrezzo elettrico. L’inosservanza delle seguenti istruzioni può provocare
scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Conservare tutte le indicazioni e le istruzioni per
ulteriore consultazione.
Il termine “attrezzo elettrico” utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati dalla rete (con cavo di rete) e ad attrezzi elettrici
funzionanti a batteria (senza cavo di rete).
1.

Sicurezza sul posto di lavoro

•

Tenere la zona di lavoro pulita e ben illuminata. Zone di lavoro disordinate e non illuminate
potrebbero provocare infortuni.
Non lavorare con l’attrezzo elettrico in aree a
rischio di esplosione, nelle quali si trovino fluidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici
generano scintille che possono infiammare la polvere o i vapori.

•
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•

Tenere i bambini e le altre persone distanti
durante l’utilizzo dell’attrezzo elettrico. In
caso di deviazione, si potrebbe perdere il controllo dell’attrezzo elettrico.

2.

Sicurezza elettrica

•

Il connettore dell’attrezzo elettrico deve essere adatto per la presa di corrente. e non
deve essere assolutamente modificato. Non
utilizzare adattatori con gli attrezzi elettrici
con collegamento a terra. Il rischio di scossa
elettrica si riduce se si utilizzano spine non modificate e prese di corrente adatte.
Evitare il contatto tra il corpo e le superfici
che scaricano a terra, come ad es. tubi, elementi riscaldanti, fornelli e frigoriferi. Sussiste un rischio elevato di scarica elettrica, se il
proprio corpo è a potenziale di terra.
Conservare gli attrezzi elettrici al riparo da
pioggia o umidità. La penetrazione di acqua in
un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scarica
elettrica.
Non utilizzare in modo scorretto il cavo di
collegamento per trasportare e appendere
l’attrezzo elettrico o per estrarre la spina dalla
presa. Tenere il cavo di collegamento lontano
da calore, olio, spigoli appuntiti o parti in movimento. Il rischio di scossa elettrica aumenta se
si utilizzano cavi di collegamento danneggiati o
aggrovigliati.
Quando si lavora all’aperto con un attrezzo
elettrico, utilizzare soltanto un cordone di
prolunga indicato anche per l’uso in ambienti
esterni. L’impiego di un cordone di prolunga idoneo all’uso in ambienti esterni riduce il rischio di
scossa elettrica.
Se non è possibile evitare di utilizzare l’attrezzo elettrico in un ambiente umido, utilizzare un interruttore differenziale. L’impiego
di un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Indossare dispositivi di protezione individuale,
quali maschera antipolvere, calzature di sicurezza antiscivolo, elmetto di sicurezza o otoprotettori, a seconda del tipo di utilizzo dell’attrezzo
elettrico, riduce il rischio di lesioni.
Evitare una messa in funzione accidentale.
Accertarsi che l’attrezzo elettrico sia spento
prima di collegarlo all’alimentazione elettrica
e/o all’accumulatore, o prima di sollevarlo o
trasportarlo.
Se durante il trasporto dell’attrezzo elettrico si
tiene il dito sull’interruttore o se si collega l’attrezzo elettrico già acceso alla corrente elettrica,
possono verificarsi incidenti.
Rimuovere eventuali strumenti di regolazione
o chiavi inglesi prima di accendere l’attrezzo
elettrico. Un attrezzo elettrico o una chiave che
si trova all’interno di una parte dell’attrezzo elettrico in rotazione può provocare lesioni.
Evitare una postura anomala. Accertarsi che
la posizione sia sicura e mantenere sempre
l’equilibrio. In questo modo è possibile controllare in modo migliore l’attrezzo elettrico in situazioni impreviste.
Indossare abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere
capelli e capi d’abbigliamento lontani dalle
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
Se si possono installare dispositivi di aspirazione e raccolta della polvere, collegarli e utilizzarli correttamente. L’utilizzo di un sistema
di aspirazione della polvere può ridurre i rischi
dovuti alla polvere stessa.
Fare in modo di non trovarsi in condizioni di
pericolo e tenere conto delle regole di sicurezza per gli attrezzi elettrici anche nel caso
in cui, dopo vari utilizzi dell’attrezzo elettrico, sia stata acquisita una certa familiarità.
Maneggiare l’attrezzo senza fare attenzione può
causare gravi lesioni nel giro di pochi secondi.

3.

Sicurezza delle persone

4.

Utilizzo e cura dell‘utensile elettrico

•

Essere vigili, prestare attenzione a quello che
si fa e procedere in modo ragionevole quando
si lavora con un attrezzo elettrico. Non utilizzare l’attrezzo elettrico quando si è stanchi o
sotto l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
momento di disattenzione durante l’uso dell’attrezzo elettrico può causare lesioni gravi.
Indossare dispositivi di protezione individuale e, sempre, occhiali protettivi.

•

Non sovraccaricare l’attrezzo elettrico. Utilizzare l’attrezzo elettrico adatto al lavoro eseguito. Con l’attrezzo elettrico adatto, si lavora
meglio e con maggior sicurezza mantenendosi
entro il campo di potenza specificato.
Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttore difettoso. Un attrezzo elettrico che non si
riesce più ad accendere o spegnere è pericoloso
e deve essere riparato.

•

•

•

•

•

•

•

•

Estrarre la spina dalla presa e/o rimuovere
l’accumulatore estraibile prima di impostare i
parametri dell’apparecchio, di sostituire parti
degli attrezzi ausiliari o di riporre l’attrezzo
elettrico. Questa precauzione impedisce l’avvio
accidentale dell’attrezzo elettrico.
Conservare gli attrezzi elettrici non utilizzati
fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare
che l’attrezzo elettrico venga utilizzato da chi
non ha dimestichezza nel suo uso o non ha
letto le presenti istruzioni. Gli attrezzi elettrici
sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
Conservare gli attrezzi elettrici e l’attrezzo ausiliario con la massima cura. Controllare che i
componenti mobili funzionino in modo impeccabile e non si blocchino; verificare che non
ci siano componenti rotti o danneggiati che
possano influenzare il funzionamento dell’attrezzo elettrico. Fare riparare i componenti
danneggiati prima dell’utilizzo dell’attrezzo
elettrico. Molti infortuni sono dovuti a una scorretta manutenzione degli attrezzi elettrici.
Conservare gli utensili di taglio affilati e puliti. Utensili di taglio con bordi affilati e sottoposti
ad una manutenzione accurata si bloccano con
una frequenza minore e sono più agevoli da controllare.
Utilizzare l’attrezzo elettrico, gli accessori, gli attrezzi ausiliari etc. attenendosi alle
istruzioni. e prendendo in considerazione le
condizioni operative e l’attività da svolgere.
Un utilizzo degli attrezzi elettrici per applicazioni
diverse da quelle previste può comportare situazioni pericolose.
Mantenere le maniglie e le relative superfici
asciutte, pulite e libere da olio e grasso. Maniglie e superfici della maniglia scivolose non permettono un comando e un controllo dell’attrezzo
elettrico sicuri in situazioni imprevedibili.

5.

Riparazioni

•

Far riparare l’attrezzo elettrico soltanto da
personale specializzato e qualificato e solo
utilizzando pezzi di ricambio originali. In questo modo si garantisce il costante funzionamento
sicuro dell’attrezzo elettrico.

Avvertenze di sicurezza per seghe troncatrici
a)

 e seghe troncatrici sono progettate per taL
gliare il legno o prodotti lignei, non possono
essere utilizzate per tagliare materiali ferrosi
come sbarre, aste, viti ecc. La polvere abrasiva
porta al blocco di parti mobili come la calotta di
protezione inferiore. Le scintille prodotte dal taglio bruciano la calotta di protezione inferiore, gli
inserti e altre parti in plastica.

b) Se
 possibile, utilizzare gli appositi morsetti
per sostenere il pezzo in lavorazione. Se si
tiene l’utensile in mano, questa deve essere mantenuta sempre almeno a 100 mm di
distanza da ogni lato della lama della sega.
Non utilizzare la sega per tagliare pezzi troppo piccoli per essere fissati saldamente mediante i morsetti o per essere tenuti fermi
con la mano. Nel caso in cui si tenesse la mano
troppo vicina alla lama della sega, ci sarebbe un
rischio maggiore di lesioni derivanti dal possibile
contatto con la lama stessa.
c) Il pezzo in lavorazione deve essere stabile
e fissato mediante morsetti oppure tenuto
sia contro l’arresto, sia contro il tavolo. Non
spingere il pezzo in lavorazione contro la
lama né eseguire in alcun caso tagli “a mano
libera”. Pezzi in lavorazione fuori controllo o mobili possono essere scagliati lontano ad alta velocità, causando lesioni.
d) Muovere la sega attraverso l’utensile. Evitare
di tirare la sega attraverso l’utensile. Sollevare la testa della lama per ogni taglio e tirarla
sopra il pezzo in lavorazione senza tagliare.
Poi accendere il motore, girare la testa della
lama verso il basso e premere la sega attraverso l’utensile. Se si esegue un taglio tirante,
vi è il pericolo che la lama “salga” sopra il pezzo
in lavorazione e che l’unità della lama venga scagliata violentemente verso l’operatore.
e) Non passare mai con la mano sopra la linea
di taglio prestabilita, né davanti, né dietro la
lama della sega. È estremamente pericoloso tenere il pezzo in lavorazione “a mani incrociate”,
cioè tenendo il pezzo in lavorazione alla destra
della lama con la mano sinistra o viceversa.
f) Finché la lama è in rotazione, non mettere la
mano dietro l’arresto. Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 100 mm tra la mano
e entrambi i lati della lama della sega rotante
(per esempio, per rimuovere eventuali frammenti di legno). È possibile che la vicinanza
della lama rotante della sega alla mano non sia
misurabile, comportando il rischio di gravi lesioni.
g) Controllare il pezzo prima del taglio. Se il
pezzo è piegato o curvo, bisogna tenderlo
verso l’arresto con il lato curvo rivolto verso l’esterno. Assicurarsi sempre che lungo
la linea di taglio non ci sia nessuno spazio
tra il pezzo, l’arresto e la tavola. Pezzi piegati
o curvi possono girarsi o spostarsi e far sì che
la lama della sega rotante si incastri al momento
del taglio. Rimuovere qualsiasi chiodo o corpo
estraneo nel pezzo in lavorazione.
h) Utilizzare la sega solo se il tavolo è libero da
utensili, frammenti di legno ecc.; solo il pezzo in lavorazione può trovarsi sul tavolo.
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i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

Piccoli frammenti, pezzi di legno staccati o altri
oggetti che entrano in contatto con la lama rotante possono essere scagliati via a grande velocità.
Tagliare solamente un pezzo alla volta. Impilare più pezzi non permette di lavorarli in maniera
adeguata o di tenerli fermi e questo può far sì che
la lama della sega si incastri o scivoli.
Fare attenzione che la sega troncatrice sia
fissata su di una superficie di lavoro piana e
stabile prima dell’utilizzo. Una superficie di lavoro piana e salda riduce il pericolo che la sega
troncatrice diventi instabile.
Pianificare il lavoro. Fare attenzione a ogni
regolazione dell’inclinazione della lama della sega o dell’angolo obliquo, in modo che
l’arresto sia sempre regolato correttamente e
che il pezzo sia sostenuto senza entrare mai
in contatto con la calotta di protezione o con
la lama. Senza mettere in funzione la macchina
e senza pezzi in lavorazione sul tavolo, spostare
la lama della sega in modo da simulare un taglio completo per assicurarsi che non ci sia alcun ostacolo né pericolo di tagliare la guida di
arresto.
Utilizzare dei supporti adatti, ad esempio
prolunghe del tavolo, cavalletti, ecc. per un
pezzo in lavorazione che sia più largo o più
lungo rispetto alla superficie del tavolo da
lavoro. Pezzi più lunghi o più larghi del tavolo
della sega troncatrice possono ribaltarsi se non
vengono sostenuti in modo corretto. Se il pezzo
di legno tagliato o il pezzo in lavorazione si ribaltano, possono causare il sollevamento della
calotta di protezione inferiore oppure possono
essere scagliati via dalla lama in rotazione.
Non farsi aiutare da altre persone in sostituzione di una prolunga del tavolo da lavoro o
come supporto aggiuntivo. Un supporto instabile per il pezzo in lavorazione può far sì che la
lama si incastri. Può anche portare allo spostamento del pezzo durante le operazioni di taglio,
trascinando l’utilizzatore e il suo aiutante verso la
lama in rotazione.
Il pezzo tagliato non deve essere premuto
contro la lama della sega in rotazione. Se c’è
poco spazio, per esempio in caso di utilizzo di
dispositivi di arresto della lunghezza, il pezzo tagliato può rimanere bloccato assieme alla lama
ed essere scagliato via con violenza.
Utilizzare sempre un morsetto o un dispositivo di serraggio adatto per sostenere correttamente elementi rotondi come sbarre o tubi.
Le sbarre scivolano quando vengono tagliate, per
cui è come se la lama le “mordesse”, trascinando
il pezzo in lavorazione e la mano verso la lama.
Lasciare che la lama raggiunga la velocità
massima prima di tagliare il pezzo. Questo riduce il rischio che il pezzo sia scagliato via.

q) S
 e il pezzo si incastra o se la lama si blocca,
spegnere la sega troncatrice. Aspettare che
tutte le parti mobili siano ferme, estrarre la
spina di rete e/o rimuovere l’accumulatore.
In seguito, rimuovere il materiale inceppato.
Se si dovesse continuare ad utilizzare l’utensile
anche dopo un blocco, c’è il rischio di perdere
il controllo o di danneggiare la sega troncatrice.
r) Dopo aver portato a termine il taglio spegnere
l’interruttore, tenere la testa della sega verso
il basso e aspettare che la lama si fermi prima
di rimuovere il pezzo tagliato. È molto pericoloso avvicinare la mano alla lama in funzione.
s) Tenere l’impugnatura saldamente nel caso
in cui si esegua un taglio incompleto o nel
caso in cui si rilasci l’interruttore, prima che
la testa della sega abbia raggiunto la posizione inferiore. Attraverso l’azione frenante della
sega, la testa della sega può essere trascinata
all’improvviso verso il basso, aumentando il rischio di provocare lesioni.
Avvertenze di sicurezza per la manipolazione
delle lame
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Non usare lame di sega danneggiate o deformate.
Non utilizzare lame fessurate, bensì eliminarle.
Non è consentito ripararle.
Non utilizzare lame realizzate in acciaio rapido.
Controllare lo stato delle lame prima di utilizzare
la sega troncatrice e a trazione.
Accertarsi che venga scelta una lama adatta al
materiale da tagliare.
Utilizzare solo lame raccomandate dal produttore.
Le lame devono corrispondere alla norma EN
847-1, quando sono previste per la lavorazione di
legno o di materiali simili.
Non utilizzare lame in acciaio rapido fortemente
legato (RFL).
Utilizzare solo lame il cui numero di giri massimo
consentito non sia inferiore al numero massimo
di giri del mandrino del dispositivo e adatte al materiale da tagliare.
Prestare attenzione al senso di rotazione della
lama.
Utilizzare solo lame di cui si padroneggia l’uso
Rispettare il numero di giri massimo. Il numero
massimo di giri riportato sulla lama della sega
non deve essere superato. Se indicato, rispettare
l’intervallo del numero di giri.
Pulire le superfici di serraggio da sporco, grasso,
olio e acqua.
Non utilizzare anelli o boccole di riduzione allentate per ridurre i fori delle lame.

14. Accertarsi che gli anelli di riduzione fissati per
bloccare la lama abbiano lo stesso diametro e
almeno 1/3 del diametro di taglio.
15. Accertarsi che gli anelli di riduzione fissati siano
paralleli tra loro.
16. Maneggiare le lame con cautela. Conservarle
preferibilmente nella confezione originale o in
contenitori speciali. Indossare guanti protettivi
per migliorare la sicurezza di presa e ridurre il
rischio di lesione.
17. Prima dell’utilizzo delle lame, accertarsi che tutti
i dispositivi di protezione siano fissati correttamente.
18. Prima dell’utilizzo, accertarsi che la lama utilizzata soddisfi i requisiti tecnici di questo dispositivo
e che sia fissata correttamente.
19. Utilizzare la lama fornita in dotazione solo per
tagliare il legno, mai per la lavorazione di metalli.
20. Utilizzare solo una lama della sega il cui diametro
sia corrispondente ai dati della sega.
21. Utilizzare supporti aggiuntivi per il pezzo in lavorazione se necessario ai fini della stabilità del
pezzo.
22. Le prolunghe del supporto per il pezzo devono
sempre essere fissate e utilizzate durante il lavoro.
23. Sostituire l’inserto della tavola se consumato!
24. Evitare di surriscaldare i denti della sega.
25. Fare in modo di evitare che, durante il taglio di
materiali in plastica, questa si sciolga.
Utilizzare, a tale scopo, lame per sega appropriate. Sostituire tempestivamente le lame danneggiate o consumate.
Se la lama dovesse surriscaldarsi, arrestare la
macchina. Lasciare, prima di tutto, che la lama
si raffreddi prima di rimettere in funzione l’apparecchio.
Attenzione: raggio lase
Non rivolgere lo sguardo verso il raggio laser
Classe del laser 2

Proteggere sé e l‘ambiente da ischi di incidenti
con opportune misure cautelative!
• Non guardare direttamente nel raggio laser senza
occhiali protettivi.
• Non rivolgere mai lo sguardo direttamente verso il
foro di uscita del raggio laser.
• Non dirigere mai il raggio laser né verso superfici riflettenti né verso persone o animali. Anche un
raggio laser con Potenza minima può causare delle
lesioni all’occhio.

• Attenzione - se vengono usate delle procedure diverse da quelle indicate può verificarsi un’esposizione ai raggi pericolosa.
• Non aprire mai il modulo laser. Si rischia altrimenti
di esporsi accidentalmente al raggio laser.
• Non e consentito sostituire il laser con uno di un
altro tipo.
• Le riparazioni devono essere eseguite solo dal
fabbricante del laser oppure da un rappresentante
autorizzato.
Rischi residui
La macchina è stata costruita secondo lo stato
attuale della tecnica e conformemente alle regole di tecnica di sicurezza riconosciute. Tuttavia,
durante il suo impiego, si possono presentare
rischi residui.
• Pericolo di natura elettrica a causa dell‘utilizzo di
cavi di alimentazione elettrica inadeguati.
• Inoltre, nonostante tutte le misure precauzionali
adottate, possono comunque insorgere rischi residui non evidenti.
• I rischi residui possono essere minimizzati se si rispettano complessivamente le “Indicazioni di sicurezza”, l’”Utilizzo conforme” e il manuale di istruzioni.
• Non sovraccaricare la macchina inutilmente: una
pressione eccessiva quando si sega danneggia rapidamente la lama, causando una riduzione delle
prestazioni della macchina nella lavorazione e nella precisione del taglio.
• In caso di taglio di materiale plastico, si prega di utilizzare sempre morsetti: le parti da tagliare, devono
sempre essere fissati tra i morsetti.
• Evitare le messe in funzione accidentali della macchina: quando si inserisce la spina nella presa di
corrente non deve essere premuto il pulsante di
accensione.
• Utilizzare l‘utensile raccomandato nel presente
manuale. In questo modo potrete ottenere le prestazioni ottimali della sega troncatrice.
• Tenere lontane le mani dalla zona di lavoro quando
la macchina è in funzione.
• Prima di eseguire lavori di regolazione o manutenzione, rilasciare il pulsante di avvio e staccare la
spina dalla presa di corrente.
Avviso!
Questo elettroutensile genera un campo magnetico
durante l‘esercizio. Tale campo può danneggiare impianti medici attivi o passivi in particolari condizioni.
Per ridurre il rischio di lesioni serie o mortali, si raccomanda alle persone con impianti medici di consultare
il proprio medico e il produttore dell‘impianto medico
prima di utilizzare l‘elettroutensile.
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6. Caratteristiche tecniche
Motore a corrente alternata.......... 220 - 240 V~ 50 Hz
Potenza S1.................................................. 1700 Watt
Caratteristica di funzionamento........ S6 25%* 2000W
Numero di giri senza carico n0....................4800 min-1
Lama riportata in metallo.........ø 210 x ø 30 x 2,6 mm
Numero dei denti......................................................24
Massima larghezza dei denti della sega.............3 mm
Raggio giro laterale...............................-45° / 0°/ +45°
Taglio obliquo.................................. 0° a 45° a sinistra
Larghezza di taglio a 90°........................340 x 65 mm
Larghezza di taglio ai 45°........................240 x 65 mm
Larghezza di taglio ai 2 x 45°
(taglio obliquo doppio).............................240 x 38 mm
Grado di protezione.............................................. II /
Peso......................................................... ca. 12,15 kg
Classe del laser..........................................................2
Lunghezza d’onda del laser............................ 650 nm
Potenza laser.................................................. < 1 mW

• Provare a mantenere il carico il più basso possibile. Provvedimenti di esempio per la limitazione del
tempo di lavoro. A tal fine è necessario prendere
in considerazione tutte le parti del ciclo di lavoro
(per esempio, i tempi in cui l’elettroutensile rimane
spento e quelli in cui è acceso, ma in assenza di
carico).

7. Prima della messa in funzione
• Aprite l’imballaggio e togliete con cautela l’apparecchio dalla confezione.
• Togliete il materiale d’imballaggio e anche i fermi di
trasporto / imballo (se presenti).
• Controllate che siano presenti tutti gli elementi forniti.
• Verificate che l’apparecchio e gli accessory non
presentino danni dovuti al trasporto.
• Se possibile, conservate l’imballaggio fino alla scadenza della garanzia.

* Tipo di esercizio S6, esercizio ininterrotto periodico.
L‘esercizio è dato dal un tempo di avvio, un tempo a
carico costante e un tempo di inattività. La durata del
ciclo è di 10 minuti, la rispettiva durata di accensione
è pari al 25% della durata del ciclo.

ATTENZIONE
L’apparecchio e il materiale d’imballaggio non
sono giocattoli! I bambini non devono giocare
con sacchetti di plastica, film e piccoli pezzi!
Sussiste pericolo di ingerimento e soffocamento!

Il pezzo deve avere almeno un‘altezza di 3 mm e
una larghezza di 10 mm.
Accertarsi che il pezzo sia fissato sempre con il
dispositivo di bloccaggio.

• La macchina deve essere posizionata in modo stabile. Fissare la macchina su un banco da lavoro, un
telaio di base o simili. Inserire 4 viti (non incluse nel
contenuto della fornitura) nei fori sul banco sega
fisso (15). Stringere le viti.
• Estrarre il dispositivo antiribaltamento preinstallato (36) sul lato inferiore e riassicurarlo tramite una
chiave per vite a esagono (D).
• Regolare la vite di regolazione (38) al livello del piano del tavolo per evitare che la macchina si inclini.
• Prima della messa in funzione devono essere state
regolamentarmente installate tutte le coperture e i
dispositivi di sicurezza.
• Il disco della sega deve liberamente girarsi.
• Lavorando del legno prelavorato fare attenzione ai
copri estranei, p.es. chiodi o viti ecc.
• Avanti di azionare l’interruttore di accensione/
spegnimento, assicurarsi che il disco della sega
sia correttamente installato e che le parti mobili si
muovino facilmente..
• Prima di collegare la segatrice, accertarsi che i dati
sulla targhetta del modello corrispondano ai dati
della rete elettrica disponibile.

Rumore
I valori del rumore sono stati rilevati secondo la norma EN 62841.
Livello di pressione acustica LpA................ 96,5 dB(A)
Incertezza KpA...................................................... 3 dB
Livello di potenza acustica LWA................. 109,5 dB(A)
Incertezza K WA...................................................... 3 dB
Portate cuffie antirumore.
L’effetto del rumore può causare la perdita dell’udito.
I valori di emissione dei rumori indicati sono stati misurati con una procedura di controllo standardizzata
e possono essere utilizzati per confrontare un elettroutensile con un altro.
I valori di emissione dei rumori indicati possono essere utilizzati anche per una prima valutazione del
carico di vibrazioni.
Avviso:
• I valori di emissione dei rumori possono differire dai
valori specificati durante l’uso effettivo dell’elettroutensile, a seconda del modo in cui l’elettroutensile
viene utilizzato e, in particolare, del tipo di pezzo
che viene lavorato.

7.1 Verificare il dispositivo di sicurezza del coprilama mobile (5)
Il coprilama protegge la lama della sega da contatti
involontari e da trucioli volanti.
Verificare le funzioni
Rovesciare verso il basso la sega:

• Il coprilama deve sbloccare la lama nel caso in cui
venga girata verso il basso, senza toccare altre
parti.
• Sollevando la lama in posizione di partenza, il coprilama deve coprire automaticamente la lama.

8. Montaggio
8.1 Montare la sega (Fig. 1/2/4)
• Per regolare il tavolo rotante (14) allentare di ca. 2
giri l’impugnatura (11) e tirare con il dito indice la
leva delle posizioni di innesto (35) verso l’alto.
• Ruotare il tavolo rotante (14) e l’indicatore (12)
nell’angolazione desiderata della scala (13) e fissarlo con l’impugnatura (11).
• Premere leggermente la testa della macchina (4)
verso il basso. La sega viene sbloccata dalla posizione inferiore estraendo e ruotando contemporaneamente il perno di sicurezza (23) dal supporto
del motore.
• Ruotare il perno di sicurezza (23) di 90 gradi per
fissarlo nella posizione di sbloccaggio.
• Ribaltare verso l’alto la testa della macchina (4).
• Il dispositivo di serraggio (7) può essere fissato sia
a sinistra che a destra del tavolo fisso della sega
(15). Inserire i dispositivi di serraggio (7) nei fori appositamente previsti sul lato posteriore della guida
di battuta (16) e fissarli tramite le manopole filettate
a stella (7a). In caso di tagli obliqui 0° - 45°, il tensionatore (7) deve essere montato solo su un lato
(destro) (vedere immagini 11-12).
• La testa della macchina (4) può essere inclinata a
sinistra a max. 45° allentando la vite di bloccaggio
(22).
• Durante il lavoro, i supporti del pezzo da lavorare
(8) devono sempre essere fissati e utilizzati. Regolare le dimensioni desiderate allentando la vite di
fissaggio (9). Quindi stringere nuovamente la vite
di fissaggio (9).
8.2 Sacco di raccolta trucioli (Fig. 1/22)
La sega è dotata di un bocchettone di aspirazione
(17) dei trucioli.
Premere insieme le alette dell’anello di metallo del
sacco raccoglitore di trucioli (17) e montarlo sull’apertura di scarico nella zona motore.
Il sacco dei trucioli (17) può essere svuotato tramite
cerniera nella parte inferiore.

8.2.1 C
 ollegamento ad un dispositivo esterno di
depolverizzazione
• Collegare il tubo di aspirazione all’impianto di depolverizzazione.
• Il dispositivo di depolverizzazione deve essere idoneo per il materiale da trattare.

• Per l’aspirazione di polveri particolarmente nocivi
alla salute o cancerogene, utilizzare un dispositivo
di aspirazione speciale.
8.3 R
 egolazione di precisione della battuta di arresto per tagli di troncatura a 90° (Fig. 1/2/5/6)
Attrezzi necessari:
- Chiave a brugola 6 mm
- Chiave fissa con apertura da 13 (non inclusa nel
contenuto della fornitura)
• La squadra a cappello non è compresa tra gli
elementi forniti.
• Abbassare la testa della macchina (4) e fissarla con
il perno di bloccaggio (23).
• Allentare la vite di bloccaggio (22).
• Posizionare la squadra a cappello (A) tra la lama
della sega (6) e il tavolo rotante (14).
• Allentare la controdado (26a).
• Regolare la vite di regolazione (26) fino a quando
l’angolo tra la lama della sega (6) e il tavolo rotante
(14) è di 90°.
• Stringere di nuovo il controdado (26a).
• Controllare infine la posizione dell’indicatore di angolo. Se necessario, allentare l’indicatore (19) con
un cacciavite a croce, portarlo in posizione 0° della
squadra graduata (18) e stringere nuovamente la
vite di fermo.
8.4 Regolazione di precisione della battuta per
taglio obliquo a 45° (Fig. 1/2/5/9/10)
Attrezzi necessari:
- Chiave a brugola 6 mm
- Chiave fissa con apertura da 13 (non inclusa nel
contenuto della fornitura)
• La squadra a cappello non è compresa tra gli
elementi forniti.
• Abbassare la testa della macchina (4) e fissarla con
il perno di bloccaggio (23).
• Fissare il tavolo rotante (14) in posizione 0°.
Attenzione!
La guida di arresto mobile (16a), in caso di tagli
obliqui (testa della sega adattata), deve essere fissata nella posizione più esterna. (lato sinistro).
• Aprire la vite di serraggio (16b) della guida di arresto mobile (16a) e spingere la guida di arresto mobile (16a) verso l’esterno.
• Le guide di arresto mobili (16a) devo essere arrestate davanti alla posizione più interna nella misura
in cui la distanza tra le guide di arresto (16a) e la
lama della sega (6) risulti al almeno 8 mm.
• La guida di arresto mobili (16a) deve trovarsi nella
posizione interna. (lato destro).
• Controllare prima del taglio che non siano possibili
collisioni tra le guide di arresto (16a) e la lama della
sega (6).
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• Allentare la vite di bloccaggio (22) e con l’impugnatura (1) inclinare la testa della macchina (4) a 45°,
verso sinistra.
• Posizionare la squadra a cappello a 45° (B) tra la
lama della sega (6) e il tavolo rotante (14).
• Allentare il controdado (27a) e impostare la vite di
regolazione (27) fino a quando l’angolo tra la lama
della sega (6) e il tavolo rotante (14) è di 45°.
• Stringere di nuovo il controdado (27a).
• Controllare infine la posizione dell’indicatore di angolo. Se necessario, allentare l’indicatore (19) con
un cacciavite a croce, portarlo in posizione 45° della squadra graduata (18) e stringere nuovamente la
vite di fermo.

9. Azionamento
9.1 Esercizio laser (Fig. 18)
• Accensione: Premere 1 volta l’interruttore ON/
OFF per laser (33). Sul pezzo di legno da lavorare
viene proiettata una linea laser che indica la precisa guida del taglio.
• Spegnimento: Premere nuovamente l’interruttore
ON/OFF per laser (33).
9.2 L
 imitazione della profondità di taglio (segare
la scanalatura) (Fig. 3/13)
m AVVISO
Pericolo di contraccolpi! Durante la produzione
della scanalatura, è particolarmente importante
che non venga esercitata pressione laterale sulla
lama. La testa della sega potrebbe in tal caso sollevarsi! Durante la produzione delle scanalature, utilizzare un dispositivo di serraggio. Evitare
pressioni laterali sulla testa della sega.
Con la vite (24) si può regolare in continuo la profondità di taglio. A tal fine allentate il dado zigrinato
(24a) sulla vite (24).Regolate la lama sulla profondità
di taglio desiderata avvitando o svitando la vite (24).
Serrate poi di nuovo il dado zigrinato (24a) sulla vite
(24).
• Controllate l’impostazione effettuando un taglio di
prova.
9.3 Taglio in serie
Per tagli ripetuti della stessa lunghezza, è possibile
aprire la battuta longitudinale (37). Si può utilizzare
la battuta longitudinale (37) sul lato destro e sinistro.
• Piegare la battuta longitudinale (37) verso l’alto.
• Allentare la vite di bloccaggio del portapezzi (9).
• Estrarre il portapezzi (8).
• Impostare la distanza desiderata tra la lama e la
battuta longitudinale (37).
• Serrare nuovamente la vite di bloccaggio del portapezzi (9).
• Eseguire i tagli come indicato nei punti da 9.4 a 9.7.

9.4 T
 aglio di troncatura 90° e tavolo rotante 0°
(Fig. 1/2/7)
Fino a larghezze di taglio di ca. 100 mm è possibile fissare con la vite di bloccaggio (20) la funzione
di trazione della sega in posizione posteriore. In tale
posizione la macchina può funzionare in modalità di
taglio trasversale. Se la larghezza di taglio dovesse
essere superiore a 100 mm, assicurarsi che la vite
di bloccaggio (20) sia allentata e che la testa della
macchina (4) sia mobile.
Attenzione!
Le guide di arresto mobili (16a) devono essere fissate
nella posizione interna per tagli di troncatura a 90°
• Aprire le viti di serraggio (16b) delle guide di arresto
mobili (16a) e spingere le guide di arresto mobili (16a)
verso l’interno.
• Le guide di arresto (16a) mobili devono essere arrestate in modo tale che la distanza tra le guide di
arresto (16a) e la lama (6) non superi gli 8 mm.
• Controllare prima del taglio che non siano possibili
collisioni tra le guide di arresto (16a) e la lama della
sega (6).
• Avvitare nuovamente le viti di serraggio (16a).
• Portate la testa dell’apparecchio (4) nella posizione
superiore.
• Con l’impugnatura (1) spingete all’indietro la testa
dell’apparecchio (4) ed eventualmente fissatela in
questa posizione (a seconda della larghezza di taglio).
• Appoggiate il pezzo di legno da tagliare alla barra
di battuta (16) e sul piano girevole (14).
• Fissate il materiale con il dispositivo di serraggio
(7) sul piano di lavoro fisso (15) per evitarne lo spostamento durante l’operazione di taglio.
• Azionare l’interruttore di blocco (3) e premere l’interruttore On /Off (2) per avviare il motore.
• Con guida di trazione fissata (21): con una leggera spinta spingete in modo uniforme verso il basso la testa dell’apparecchio (4) utilizzando l’impugnatura (1) finché la lama (6) non abbia tagliato il
pezzo.
• Con guida di trazione non fissata (21): tirate
completamente in avanti la testa della macchina
(4). Abbassate l’impugnatura (1) in modo uniforme,
esercitando una leggera pressione. Spingete ora
completamente all’indietro la testa dell’apparecchio
(4) lentamente e in modo uniforme, finché la lama
(6) non abbia tagliato interamente il pezzo.
• Al termine dell’operazione di taglio riportate la testa
dell’apparecchio di nuovo nella posizione superiore
di riposo e mollate l’interruttore di ON/OFF (2).
Attenzione! Grazie alla molla di richiamo l’apparecchio ritorna automaticamente in posizione superiore, non mollate perciò l’impugnatura (1) una volta
eseguito il taglio, ma muovete lentamente verso
l’alto e con una leggera contropressione la testa
dell’apparecchio.

9.5 T
 roncatura a 90° e piano girevole tra 0° e 45°
(Fig. 1/7/8)
Con la sega per troncature si possono eseguire tagli
obliqui verso sinistra e verso destra tra 0° e 45° rispetto alla barra di guida.
Attenzione!
Le guide di arresto mobili (16a) devono essere fissate
nella posizione interna per tagli di troncatura a 90°.
• Aprire le viti di serraggio (16b) delle guide di arresto
mobili (16a) e spingere le guide di arresto mobili
(16a) verso l’interno.
• Le guide di arresto mobili (16a) devo essere arrestate davanti alla posizione più interna nella misura
in cui la distanza tra le guide di arresto (16a) e la
lama della sega (6) risulti al almeno 8 mm.
• Controllare prima del taglio che non siano possibili
collisioni tra le guide di arresto (16a) e la lama della
sega (6).
• Avvitare nuovamente le viti di serraggio (16b).
• Girare l’impugnatura (11), finché questa non è saldamente fissata. Tirare la leva delle posizioni di innesto (35) con il dito indice verso l’alto. Regolare il
tavolo rotante (14) con l’aiuto dell’impugnatura (11)
all’angolo desiderato.
• L’indicatore (12) sul tavolo rotante deve coincidere
con l’angolazione desiderata della squadra (13) sul
tavolo fisso della sega (15).
• Stringere nuovamente la leva manuale (11) per fissare il tavolo rotante.
• Eseguire il taglio come descritto al punto 10.4.
9.6 T
 aglio obliquo tra 0° e 45° e piano girevole a
0° (Fig. 1/2/11)
Con la sega per troncature si possono eseguire tagli
obliqui verso sinistra tra 0° e 45° rispetto alla superficie di lavoro.
Attenzione!
La guida di arresto mobile (16a), in caso di tagli obliqui (testa della sega adattata), deve essere fissata
nella posizione più esterna. (lato sinistro).
• Aprire la vite di serraggio (16b) della guida di arresto mobile (16a) e spingere la guida di arresto mobile (16a) verso l’esterno.
• Le guide di arresto mobili (16a) devo essere arrestate davanti alla posizione più interna nella misura
in cui la distanza tra le guide di arresto (16a) e la
lama della sega (6) risulti al almeno 8 mm.
• La guida di arresto mobili (16a) deve trovarsi nella
posizione interna. (lato destro).
• Controllare prima del taglio che non siano possibili
collisioni tra le guide di arresto (16a) e la lama della
sega (6).
• Serrate di nuovo la vite di arresto (16b).
• Portare la testa della macchina (4) nella posizione
superiore.
• Fissare il tavolo rotante (14) in posizione 0°.

• Allentare la vite di bloccaggio (22). Con l’impugnatura (1) inclinare la testa della macchina (4) verso
sinistra fintanto l’indicatore (19) non indica l’angolazione desiderata sulla squadra (18).
• Stringere nuovamente la vite di bloccaggio (22).
• Eseguire il taglio come descritto al punto 9.4.
9.7 T
 aglio obliquo tra 0° e 45° e piano girevole tra
0° e 45° (Fig. 1/2/4/12)
Con la sega per troncature si possono eseguire tagli
obliqui verso sinistra tra 0° e 45° rispetto alla superficie di lavoro e contemporaneamente tra 0° e 45° a
destra e a sinistra rispetto alla barra di guida (taglio
obliquo doppio).
Attenzione!
La guida di arresto mobile (16a), in caso di tagli obliqui (testa della sega adattata), deve essere fissata
nella posizione più esterna. (lato sinistro).
• Aprire la vite di serraggio (16b) della guida di arresto mobile (16a) e spingere la guida di arresto mobile (16a) verso l’esterno.
• Le guide di arresto mobili (16a) devo essere arrestate davanti alla posizione più interna nella misura
in cui la distanza tra le guide di arresto (16a) e la
lama della sega (6) risulti al almeno 8 mm.
• Controllare prima del taglio che non siano possibili
collisioni tra le guide di arresto (16a) e la lama della
sega (6).
• Serrate di nuovo la vite di arresto (16b).
• Portare la testa della macchina (4) nella posizione
superiore.
• Allentare il tavolo rotante (14) rilasciando la leva
manuale (11).
• Con l’impugnatura (11) regolare il tavolo rotante
(14) sull’angolo desiderato (vedi a questo proposito
anche il punto 9.5).
• Stringere nuovamente la leva manuale (11) per fissare il tavolo rotante.
• Allentare la vite di bloccaggio (22).
• Con l’impugnatura (1) inclinare la testa della macchina (4) verso sinistra fintanto l’indicatore (19) non
indica l’angolazione desiderata sulla squadra (18)
(vedi a questo proposito anche il punto 9.6).
• Stringere nuovamente la vite di bloccaggio (22).
• Eseguire il taglio come descritto al punto 9.4.

10. Manutenzione
m Avviso! Prima di qualsiasi regolazione, riparazione o manutenzione, staccare la spina!
10.1 Misure di manutenzione generali
Di quando in quando asportare con un panno trucioli
e polvere dalla macchina. Per allungare la durata di
vita dell’utensile oliare una volta al mese le parti rotanti. Non oliare il motore.
Per pulire la plastica non utilizzare agenti corrosivi.
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10.2 Pulizia del dispositivo di sicurezza del coprilama mobile (5)
Controllare, prima di ogni messa in servizio, che il
coprilama non contenga impurità.
Rimuovere vecchia segatura così come schegge di
legno, con l’ausilio di un pennello o di un utensile
ugualmente adatto.
10.3 Sostituire l’inserto del tavolo
Pericolo!
Nel caso di un inserto del tavolo danneggiato (10), c’è
il pericolo che piccoli oggetti si incastrino tra l’inserto
e la lama della sega, bloccandola. Sostituire subito
l’inserto tavola danneggiato!
1.

2.
3.
4.

Svitare le viti dell’inserto tavola. Eventualmente,
girare la tavola rotante e inclinare la testa della
sega, in modo da raggiungere le viti.
Estrarre l’inserto tavolo.
Inserire un nuovo inserto tavolo.
Avvitare saldamente le viti dell’inserto tavola.

10.4 Ispezione spazzole
In una macchina nuova controllare le spazzole di carbone dopo le prime 50 ore di esercizio oppure quando vengono montate spazzole nuove. Dopo il primo
controllo ripetere i controlli ogni 10 ore di esercizio.
Quando il carbone si è usurato fino a raggiungere
una lunghezza di 6 mm, la molla o il cavo di derivazione sono bruciati o danneggiati, è necessario sostituire entrambe le spazzole. Se dopo aver smontato le
spazzole ci si accorge che queste sono ancora utilizzabili, è possibile rimontarle.
Per la manutenzione delle spazzole di carbone, aprire entrambi i fermi (come illustrato nella figura 21) in
senso antiorario. Rimuovere quindi le spazzole di
carbone.
Reinserire le spazzole di carbone eseguendo la procedura in senso contrario.
10.5 Sostituzione della lama (Fig. 1/2/14-17)
Staccate la spina dalla presa di corrente!
Attenzione!
Indossate guanti protettivi per sostituire la lama!
Pericolo di lesioni!
• Ribaltate verso l’alto la testa della macchina (4).
Fissatela in questa posizione con il perno di sicurezza (23).
• Allentare la vite di fissaggio (5a) della copertura
con un cacciavite a croce.
AVVERTENZA!
Non svitare completamente queste viti.
• Aprire verso l’alto la protezione della lama della
sega (5) tanto da fare in modo che il coprilama (5)
sia sopra la vite flangiata (28).
• Con una mano posizionare la chiave a brugola (C)
sulla vite flangiata (28).

• Tenere stretta la chiave a brugola (C) e chiudere
lentamente il coprilama (5) fino a quando questo
non si trovi in contatto con la chiave a brugola (C).
• Esercitate una forte pressione sul bloccaggio
dell’albero della sega (30) e ruotate lentamente la
vite flangiata (28) in senso orario. Dopo al massimo un giro il bloccaggio dell’albero della sega (30)
scatta in posizione.
• Ora con un po’ più di forza allentate la vite flangiata
(28) in senso orario.
• Svitate del tutto la vite flangiata (28) e togliete la
flangia esterna (29).
• Staccate la lama (6) dalla flangia interna (31) e sfilatela verso il basso.
• Pulite accuratamente la vite flangiata (28), la flangia esterna (29) e la flangia interna (31).
• Rimontate la nuova lama (6) nell’ordine inverso e
serratela.
• Piegare la protezione della lama della sega (5) verso il basso fino a quando la protezione della lama
della sega (5) si aggancia alla vite di fissaggio (5a).
• Serrare nuovamente la vite di fissaggio (5a).
• Attenzione!
L’obliquità di taglio dei denti, cioè il senso di rotazione della lama (6), deve corrispondere al senso
della freccia sull’involucro.
• Prima di riprendere a lavorare verificate che i dispositivi di protezione funzionino.
• Attenzione!
Dopo ogni sostituzione della lama controllate che
questa (6), in posizione verticale e inclinata a 45°,
si muova liberamente nell’inserti (10).
• Attenzione!
La sostituzione e l’orientamento della lama (6) devono essere eseguiti regolarmente.
10.6 Regolazione del laser (Fig. 19-20)
Nel caso in cui il laser (32) non dovesse indicare la
corretta linea di taglio, questo può essere regolato
di conseguenza. Svitare, quindi, le viti (32b) e rimuovere la copertura anteriore (32a). Allentare le viti a
croce (E). Regolare il laser spostandolo lateralmente,
in modo che il raggio del laser incontri i denti di taglio
della lama della sega (6).
Dopo che il laser è stato regolato e serrato, montare la copertura anteriore e stringere saldamente entrambe le viti (32b).
La macchina deve essere collegata alla rete elettrica
per la regolazione del laser.
Attenzione!
Non azionare in nessun caso l’interruttore ON/
OFF all’atto della regolazione del laser (2). Pericolo di lesioni!

10.7 Informazioni sul Servizio Assistenza
Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un‘usura naturale o dovuta all‘uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.
Parti soggette ad usura *: Spazzole di carbone, lama
della sega, inserto da banco (cod. art. 5901215010),
sacco raccoglitore di trucioli
* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

a) Non può essere superata un’impedenza di rete
massima ammessa “Z” (Zmax = 0.339 Ω).
b) Deve essere garantita una resistenza di corrente
continua della rete almeno di 100 A per fase.
• In qualità di utilizzatore, è necessario assicurare
che il punto di collegamento in cui si desidera azionare il prodotto soddisfi uno dei due requisiti sopra
riportati a) o b). All’occorrenza, è sempre meglio richiedere consulenza al proprio ente di fornitura di
energia elettrica.

11. Trasporto

Avvertenze importanti
In caso di sovraccarico il motore si disinserisce automaticamente.
Dopo un tempo di raffreddamento (dalla diversa durata) è possibile inserire nuovamente il motore.

• Stringere la leva manuale (11) per bloccare il tavolo
rotante (14).
• Premete verso il basso la testa dell’apparecchio (4)
e fermatela con il perno di sicurezza (23). La sega
è ora bloccata nella posizione inferiore.
• Fissate la funzione di trazione della sega con la vite
di serraggio per la guida di trazione (20) nella posizione posteriore.
• Trasportate la macchina sul piano di lavoro fisso
(15).
• Per il rimontaggio della macchina procedete come
descritto al punto 8 e 9.

12. Conservazione
Stoccare l’apparecchio e i relativi accessori in un luogo buio, asciutto e non soggetto a gelo, non accessibile ai bambini. La temperatura di stoccaggio ideale è
compresa tra 5 e 30 °C.
Conservare l’elettroutensile nell’imballaggio originale.
Coprire l’elettroutensile per proteggerlo da polvere o
umidità.
Conservare le istruzioni per l’uso nei pressi dell’elettroutensile.

13. Ciamento elettrico
Il motore elettrico installato è collegato e pronto
per l‘esercizio. L‘allacciamento è conforme alle
disposizioni VDE e DIN pertinenti. L‘allacciamento alla rete del cliente e il cavo di prolunga utilizzato devono essere conformi a tali norme.
• Il prodotto soddisfa i requisiti della norma EN
61000-3-11 ed è soggetto a condizioni speciali di
collegamento. Ciò significa che non ne è consentito
l’uso con collegamento prese scelte a piacimento.
• In caso di condizioni di rete sfavorevoli l’apparecchio può causare delle variazioni temporanee di
tensione.
• Il prodotto è concepito esclusivamente per essere
utilizzato in punti di collegamento per i quali valgono i seguenti prerequisiti:

Cavo di alimentazione elettrica difettoso
Sui cavi di alimentazione elettrica si verificano spesso danni all‘isolamento.
Le cause possono essere le seguenti:
• Schiacciature, laddove i cavi di alimentazione vengono fatti passare attraverso finestre o interstizi di
porte.
• Piegature a causa del fissaggio o della conduzione
dei cavi stessi eseguiti in modo non appropriato.
• Tagli causati dal transito sui cavi di alimentazione.
• Danni all‘isolamento causati dalle operazioni di distacco dalla presa a parete.
• Cricche a causa dell‘invecchiamento dell‘isolamento.
Tali cavi di alimentazione elettrica difettosi non possono essere utilizzati e rappresentano un pericolo
mortale a causa dei danni all‘isolamento.
Controllare regolarmente che i cavi di alimentazione
elettrica non siano danneggiati. Assicurarsi che, durante tale controllo, il cavo di alimentazione non sia
collegato alla rete elettrica.
I cavi di alimentazione elettrica devono essere conformi alle disposizioni VDE e DIN pertinenti. Impiegare solo linee di allacciamento con il medesimo contrassegno.
La stampa della denominazione del modello sul cavo
di alimentazione è obbligatoria.
Se il cavo di allacciamento alla rete è danneggiato,
occorre sostituirlo con un’altra linea di allacciamento,
disponibile presso il fabbricante o il suo servizio di
assistenza clienti.
Motore a corrente alternata:
La tensione di alimentazione deve essere di 220 240 V~ .
• I cavi di prolunga fino a 25 m di lunghezza devono
avere una sezione di 1,5 millimetri quadrati.
Gli allacciamenti e le riparazioni all‘impianto elettrico
possono essere eseguiti soltanto da un elettricista
qualificato.
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In caso di domande indicare i seguenti dati:
• Tipo di corrente del motore
• Dati dell‘etichetta identificativa della macchina

14. Smaltimento e riciclaggio
L’apparecchio si trova in una confezione per
evitare i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio rappresenta una materia prima e
può perciò essere utilizzato di nuovo o riciclato.
L’apparecchio e i suoi accessori sono fatti di
materiali diversi, per es. metallo e plastica. Consegnate i pezzi difettosi allo smaltimento di rifiuti speciali. Per informazioni rivolgetevi ad un negozio specializzato o all’amministrazione comunale!
Non smaltire i dispositivi usati insieme ai rifiuti
domestici!
Questo simbolo indica che il prodotto non deve
essere smaltito con i rifiuti domestici come da
direttiva per gli strumenti elettrici ed elettronici
usati (2012/19/UE) e in base alle leggi nazionali. Questo prodotto deve essere consegnato presso
un apposito centro di raccolta. Questo può essere
eseguito ad es. restituendo il prodotto vecchio all’atto
dell’acquisto di un prodotto simile o consegnandolo
presso un centro di raccolta autorizzato al riciclaggio
di strumenti elettrici ed elettronici usati. La gestione
impropria di dispositivi usati può ripercuotersi negativamente sull’ambiente e sulla salute umana, a causa
di sostanze potenzialmente pericolose spesso contenute negli strumenti elettrici ed elettronici. Uno smaltimento corretto del prodotto contribuisce inoltre a
sfruttare in modo efficiente le risorse. Le informazioni
sui centri di raccolta per dispositivi usati sono reperibili presso la propria amministrazione comunale, l’azienda municipalizzata per la nettezza urbana, un
centro autorizzato allo smaltimento di strumenti elettrici ed elettronici usati o presso il servizio di nettezza
urbana.

15. Risoluzione dei guasti
Guasto

Possibile causa

Rimedio

Il motore non funziona Il motore, il cavo o il connettore sono difettosi; fusibili bruciati

Far ispezionare la macchina da una persona
competente ed esperta Non riparare mai il motore da soli Pericolo! Controllare i fusibili, sostituire
se necessario
Il motore gira piano
Tensione troppo bassa, bobine danneggia- Fare verificare la tensione da un‘elettricista
e non raggiunge la
te, condensatore bruciato
specializzato.
velocità di esercizio
Fare controllare il motore da una persona competente ed esperta Fare controllare il condensatore da una persona competente ed esperta.
Il motore è troppo
Bobine danneggiate, motore difettoso
Fare controllare il motore da una persona comrumoroso
petente ed esperta
Il motore non raggiun- Il circuito di alimentazione del sistema è
Non utilizzare altri i motori o altri dispositivi sullo
ge la piena potenza.
sovraccarico (lampade, motori, altri, ecc.)
stesso circuito
Il motore si surriscalda Motore sovraccarico, insufficiente raffredda- Evitare il sovraccarico del motore durante il
facilmente.
mento del motore
taglio, rimuovere la polvere dal motore al fine
di assicurare un raffreddamento ottimale del
motore.
I taglio è ruvido o
Lama poco affilata, forma del dente non
Riaffilare la lama e/o utilizzare una lama approondulato
adatta per lo spessore del materiale
priata
Il pezzo da lavorare si Pressione di taglio troppo forte o lama non Utilizzare la lama appropriata
strappa e/o si schegidonea all’uso
gia
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A készüléken található szimbólumok magyarázata

Üzembe helyezés előtt olvassa el és vegye figyelembe a kezelési útmutatót és a biztonsági utasításokat!

Viseljen hallásvédőt!

Porképződés esetén viseljen megfelelő légzésvédőt!
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Viseljen védőszemüveget!

Figyelem! Sérülésveszély! Ne nyúljon a működő fűrészlaphoz!

Figyelem! Lézersugárzás

II. védelmi osztály (kettős szigetelés)

22 | HU

HU | 23
 www.scheppach.com /  service@scheppach.com /  +(49)-08223-4002-99 /  +(49)-08223-4002-58

 www.scheppach.com /  service@scheppach.com /  +(49)-08223-4002-99 /  +(49)-08223-4002-58

1. Bevezetés
Gyártó:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
Tisztelt vásárló!
Sok örömet és sikert kívánunk Önnek, amikor az új
készülékét használja.
Kedves Vásárló!
A hatályban lévő termékfelelősségi törvény értelmében a berendezés gyártója nem vonható felelősségre
a berendezésen vagy vele kapcsolatban keletkező
károkért a következő esetekben:
• szakszerűtlen kezelés,
• a használati utasítások be nem tartása,
• harmadik személy által végzett, szakképzetlen javítások,
• nem eredeti alkatrészek beszerelése és cseréje,
• szakszerűtlen használat,
• az elektromos rendszer kiesése az elektromos előírások, illetve a VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113
szabályozások be nem tartása miatt.
Javaslatok:
Mielőtt a berendezést összeszerelné, és üzembe helyezné olvassa el a használati útmutató teljes szövegét.
Az üzemelési utasítások célja a készülékkel való ismerkedésének megkönnyítése és a használati lehetőségeinek megismertetése.
Az üzemelési utasítások fontos megjegyzéseket tartalmaz a készülék biztonságos, szakszerű és gazdaságos használatával kapcsolatosan, a veszélyek
elkerülésére, a javítási költségek megspórolására, a
kiesési idő csökkentésére, és a készülék megbízhatóságának és élettartamának növelésére.
A használati útmutatóba foglalt biztonsági utasításokon kívül mindenképpen be kell tartani a nemzeti
érvényben lévő szabályozásokat a készülék üzemelésével kapcsolatosan.
Az üzemelési utasításokat helyezze egy tiszta,
műanyag mappába, hogy megóvja a szennyeződéstől és a nedvességtől, és tárolja a készülék közelében. A munka elkezdése előtt minden gépkezelőnek
el kell olvasnia az utasításokat és gondosan be kell
tartania őket.
Csak olyan személyek használhatják a készüléket,
akiket kiképeztek a gép használatáról, és a lehetséges veszélyekről, illetve kockázatokról. Be kell tartani
az előírt minimális kort.
A jelen üzemelési utasításokba foglalt biztonsági előírások és a helyi országos különleges előírások kiegészítéseként be kell tartani az általánosan elismert
műszaki előírásokat a azonos gépeket üzemelésekor.

Az útmutató, valamint a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó balesetekért és károkért nem vállalunk felelősséget.

C.) Imbuszkulcs, 6 mm
D.) Imbuszkulcs, 3 mm
E.) Kereszthornyos csavar (lézer)

2. A készülék leírása (1-22 ábra)

3. Szállított elemek

1. Markolat
2. Be-/Kikapcsoló
3. Reteszelő kapcsoló
4. Gépfej
5. Fűrészlap-védő, mozgatható
5a. Rögzítőcsavar
6. Fűrészlap
7. Befogó berendezés
7a. Csillagmarkolatos csavar
8. Munkadarab támasztó
9. Rögzítőcsavar munkadarab támasztóhoz
10. Asztalbetét
11. Fogantyú / Rögzítőcsavar a forgóasztalhoz
12. Mutató
13. Skála
14. Forgóasztal
15. álló fűrészasztal
16. Ütközősín
16a. Eltolható ütközősín
16b. Rögzítőcsavar
17. Fűrészporzsák
18. Szögskála
19. Szögmutató
20. Rögzítőcsavar a vonó-vezetéshez
21. Vonó-vezetés
22. Rögzítőcsavar
23. Biztosító csapszeg
24. Csavar a vágásmélység korlátozáshoz
24a. Vágásmélység határolás recés fejű anyája
25. Ütköző a vágásmélység korlátozáshoz
26. Beállítócsavar (90°)
26a. Ellenanya (90°)
27. Beállítócsavar (45°)
27a.Ellenanya (45°)
28. Peremes csavar
29. Külső perem
30. Fűrésztengely-zár
31. Belső perem
32. Lézer
32a. Csapágyház borítás
32b. Kereszthornyos csavar
33. Lézer Be/Ki kapcsolója
34. Vezető kengyel
35. Reteszelt állás karja
36. Billenésgátló
37. Hosszütköző
38. Szabályzó csavart

•
•
•
•
•
•
•

A.) 90°-os szögbeállító idom (nem képezi a szállítási
terjedelem részét)
B.) 45°-os szögbeállító idom (nem képezi a szállítási
terjedelem részét)

Fejező és vonófűrész
1 x befogó berendezés (7)
2 x munkadarab támasztó (8) (előre összeszerelt)
Fűrészporzsák (17)
6 mm-es imbuszkulcs (C)
3 mm-es imbuszkulcs (D)
Használati útmutató

4. Rendeltetésszerűi használatg
A fejező- és vonófűrész a gép nagyságától függően
fa és műanyag vágására szolgál. A fűrész nem alkalmas tűzifa darabolására.
Figyelmeztetés!
Soha ne használja a fűrészt a kezelési útmutatóban
meghatározottól eltérő anyagok vágásához.
Figyelmeztetés!
A mellékelt fűrészlap kizárólag fa fűrészelésére használható! Ne használja tűzifa fűrészelésére!
A gépet csak rendeltetése szerint szabad használni.
Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy
bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.
Csak a géphez alkalmas fűrészlapokat szabad használni. Tilos bármilyen típusú darabolótárcsát használni.
A rendeltetésszerű használat része a biztonsági utasítások betartása, valamint a kezelési utasításban foglalt szerelési és üzemeltetési utasítások betartása is.
A gépet kezelő és karbantartó személyeknek ismerniük kell ezeket, és tájékozottnak kell lenniük a lehetséges veszélyekről.
Ezenfelül a lehető legszigorúbban be kell tartani a baleset-megelőzési előírásokat.
Vegye figyelembe a további általános érvényű munkaegészségügyi és biztonságtechnikai szabályokat is.
Ha a berendezésen változtatást hajt végre, az ebből
eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
A rendeltetésszerű használat ellenére bizonyos maradék kockázati tényezők teljes egészében nem küszöbölhetők ki. A gép szerkezete és felépítése miatt a
következők fordulhatnak elő:
• A fűrészlap megérintése a fedetlen vágási területen.
• A működő fűrészlapba történő benyúlás (vágásos
sérülés).
• A munkadarabok és a munkadarabok darabjainak
visszaütése.

• A fűrészlap törése.
• A fűrészlap hibás keményfém részeinek kirepülése.
• A halláskárosodás, ha nem használja a szükséges
hallásvédőt.
• Zárt helyiségekben számolni kell a fapor egészségkárosító kibocsátásával.
Vegye figyelembe, hogy a készülékeink rendetetésszerűen nem ipari, szakmai vagy gyári alkalmazásra készültek. Nem vállalunk szavatosságot, ha a
készüléket ipari-, szakmai- gyári- vagy ennek megfelelő tevékenységre használja.

5. Biztonsági utasítások
Az elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági utasítások
m FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes biztonsági utasítást, egyéb utasítást, ábrát és műszaki adatot, melyet az elektromos szerszámhoz
mellékeltek. A következő útmutatások betartásának
elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.
Az összes biztonsági utasítást és útmutatót őrizze meg későbbi használat céljából.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos
szerszám” fogalom a hálózatról üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati vezetékkel), illetve az
akkumulátorról üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati vezeték nélkül) vonatkozik.
1.

A munkahely biztonsága

•

Gondoskodjon a munkahely tisztaságáról és
megfelelő megvilágításáról. A rendetlenség,
illetve a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal
olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol
éghető folyadékok, gázok vagy porok találhatók. Az elektromos szerszámok szikráznak, és a
szikrák meggyújthatják a port és a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata során
tartsa távol a gyermekeket és más személyeket. A figyelem elterelése miatt elveszítheti uralmát az elektromos szerszám felett.

•

•

2.

Elektromos biztonság

•

Az elektromos szerszám csatlakozódugója
illeszkedjen a csatlakozóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon nem szabad
módosítani. A védőföldeléssel ellátott elektromos szerszámokkal együtt ne használjon
adapteres csatlakozót.
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•

•

•

•

•

A változatlan csatlakozódugók és a hozzájuk illő
csatlakozóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
Kerülje el a teste földelt felületekkel, például
csövekkel, fűtésekkel, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel való érintkezését. Megnövekedik az áramütés kockázata, ha a teste földelve
van.
Tartsa esőtől és nedvességtől távol az elektromos szerszámokat. Az elektromos szerszámba hatoló víz növeli az áramütés kockázatát.
Ne használja a csatlakozó vezetéket a rendeltetésétől eltérő módon, például az elektromos szerszám szállításához, felakasztásához
vagy a csatlakozóaljzatból való kihúzásához.
Tartsa távol a csatlakozó vezetéket hőtől,
olajtól, éles élektől és a mozgó alkatrészeitől.
A sérült vagy összegubancolódott csatlakozó vezeték növeli az áramütés kockázatát.
Ha a szabadban dolgozik az elektromos
szerszámmal, akkor csak olyan hosszabbító vezetékeket alkalmazzon, amelyek kültéri
használatra is alkalmasak. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító vezeték használata
csökkenti az áramütés kockázatát.
Ha elkerülhetetlen, hogy nedves környezetben használja az elektromos szerszámot,
akkor használjon hibaáram-védőkapcsolót.
A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti
az áramütés kockázatát.

3.

Személyi biztonság

•

Legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit csinál,
és az elektromos szerszám használata során józan ésszel cselekedjen. Ne használja
az elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy
ha drogok, alkohol vagy gyógyszerek hatása
alatt áll. Az elektromos szerszám használata
során egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
sérüléseket okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig
használjon védőszemüveget. Az elektromos
szerszám típusától és használatától függően alkalmazott személyi védőfelszerelések, például
pormaszk, csúszásmentes munkavédelmi cipő,
munkavédelmi sisak vagy hallásvédő viselése
csökkenti a sérülések kockázatát.
Kerülje el az akaratlan üzembe helyezést. A
szerszám áramellátásra és/vagy akkumulátorra való csatlakoztatása, felvétele vagy
szállítása előtt győződjön meg arról, hogy
ki van-e kapcsolva az elektromos szerszám.
Ha az elektromos szerszám szállítása közben a
kapcsolón tartja az ujját, vagy a készüléket bekapcsolva csatlakoztatja az áramellátásra, akkor
balesetek történhetnek.

•

•

•

•

•

•

•

Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt
távolítsa el a beállító szerszámokat vagy a
csavarkulcsokat. Az elektromos szerszám forgó részében maradt szerszám vagy kulcs sérüléseket okozhat.
Kerülje a rendellenes testtartást. Álljon stabilan a lábán, és mindig őrizze meg egyensúlyát. Így váratlan helyzetekben is jobban irányíthatja az elektromos szerszámot.
Megfelelő ruházatot viseljen. Ne viseljen túl
bő ruházatot vagy ékszereket. Haját és ruházatát tartsa távol a maguktól mozgó alkatrészektől. A mozgó alkatrészek elkaphatják a laza
ruházatot, az ékszereket vagy a hosszú hajat.
Ha lehetséges a porelszívó és -gyűjtő berendezések felszerelése, azokat csatlakoztatni és megfelelően használni kell. Porelszívó
használatával csökkentheti a por által okozott
veszélyeket.
Ne keltsen hamis biztonságérzetet és ne
szegje meg az elektromos szerszámra vonatkozó biztonsági előírásokat még abban
az esetben sem, ha az elektromos szerszámot többszöri használat után ismerni vélni.
A másodperc törtrésze alatt bekövetkező súlyos
sérülések lehetnek a következményei annak, ha
a szerszámot gondatlanul kezeli

4.

Az elektromos szerszám használata és kezelése

•

Ne terhelje túl az elektromos szerszámot.
Munkájához az ahhoz meghatározott elektromos szerszámot használja. A megfelelő
elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat a megadott teljesítménytartományban.
Ne használjon olyan elektromos szerszámot,
amelynek hibás a kapcsolója. Az az elektromos szerszám, amelyet nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyesnek számít, és meg kell javítani.
Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, és/vagy vegye ki a kivehető akkumulátort, mielőtt beállításokat végez a készüléken, cserélhető szerszámokat cserél ki vagy
félreteszi az elektromos szerszámot. Ezen
elővigyázatossági intézkedések megakadályozzák az elektromos szerszám akaratlan elindulását.
A nem használt elektromos szerszámokat
gyermekektől távol tárolja. Ne hagyja, hogy
az elektromos szerszámot olyan személyek
használják, akik nem ismerik azt vagy nem
olvasták el a jelen utasításokat. Az elektromos
szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják őket.

•

•

•

•

•

•

•

Gondosan ápolja az elektromos szerszámokat és a cserélhető szerszámot. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nem szorulnak, nincsenek-e törött
vagy sérült alkatrészek, amelyek negatív hatással lennének az elektromos szerszám működésére. Az elektromos szerszám használata előtt javíttassa meg a sérült alkatrészeket.
Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos
szerszámok okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A gondosan ápolt, éles vágóélekkel rendelkező
vágószerszámok kevésbé szorulnak be, és kön�nyebben vezethetők.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasításoknak
megfelelően használja. Közben vegye figyelembe a munkafeltételeket és a végrehajtandó feladatot is. Az elektromos szerszámoknak
a tervezett alkalmazásoktól eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet.
A fogantyúkat és a fogantyúfelületeket mindig száraz, tiszta, valamint olajtól és zsírtól
mentes állapotban kell tartani. A csúszós fogantyú és fogantyúfelületek nem teszik lehetővé
az elektromos szerszám biztonságos üzemeltetését és afölötti uralmának megőrzését előre
nem látható helyzetekben.

5.

Szerviz

•

Csak képzett szakszemélyzettel és csak eredeti pótalkatrészek használatával javíttassa
meg elektromos szerszámát. Ezáltal biztosítható az elektromos szerszám biztonságának
megőrzése.

A gérvágó és fejező fűrészekre vonatkozó biztonsági utasítások
a)

 gérvágó és fejező fűrészeket fa és fás terA
mékek vágására tervezték, vas anyagok, így
szálak, rudak, csavarok stb. vágására nem
alkalmas. A lehordott por a mozgó részek, illetve az alsó védőburkolat elakadását okozhatja.
A vágáskor keletkező szikrák megégetik az alsó
védőburkolatot, a lemezbetétet és a műanyag részeket.
b) A munkadarabot lehetőség szerint fogókkal
rögzítse. Ha a munkadarabot kézzel tartja, a
kezét mindig legalább 100 mm-re kell eltartania a fűrészlap mindegyik oldalától. Ne használja a fűrészt túl kicsi darabok vágásához,
azok befogásához vagy kézzel való megtartásához. Ha a keze túl közel kerül a fűrészlaphoz,
a fűrészlappal való érintkezés fokozott veszélye
áll fenn.

c)

 munkadarab nem mozoghat: vagy szoroA
san be kell fogni vagy neki kell nyomni az
ütközőnek és az asztalnak. Ne tolja a munkadarabot a fűrészlapba, és soha ne vágjon
„szabad kézzel”. A rögzítetlen vagy mozgó
munkadarabok nagy sebességgel kirepülhetnek
és sérülést okozhatnak.
d) Tolja keresztül a fűrészt a munkadarabon. Ne
húzza át a fűrészt a munkadarabon. Vágáshoz emelje meg a fűrészfejet és húzza végig
a munkarab felett, anélkül, hogy azt elvágná.
Ezután kapcsolja be a motort, fordítsa lefelé
a fűrészfejet, és nyomja be a fűrészt a munkadarabba. Vonóvágás esetén fennáll a veszélye, hogy a fűrészlap a munkadarabon felemelkedik, és a fűrészlapegység nagy erővel a kezelő
személynek repül.
e) Ne tegye keresztbe a kezét a kialakítandó vágásvonalon, se a fűrészlap előtt, se a fűrészlap mögött. A munkadarab megtámasztása keresztbe tett kézzel, azaz a munkadarab tartása a
fűrészlap jobb oldalán bal kézzel, illetve fordítva,
nagyon veszélyes.
f) Ne nyúljon az ütköző mögé, ha a fűrészlap
forog. Mindig tartsa be a legalább 100 mmes biztonsági távolságot a keze és a forgó fűrészlap között (a fűrészlap mindkét oldalára
érvényes pl. fahulladékok eltávolításakor).
Előfordulhat, hogy a forgólap és az Ön kezének
távolsága nem ismerhető fel, és Ön súlyosan
megsérülhet.
g) Vágás előtt ellenőrizze a munkadarabot. Ha
a munkadarab meg van hajlítva vagy húzva, először fogja be azt a kifelé hajló oldalával ütközésig. Mindig gondoskodjon arról,
hogy a vágásvonal mentén ne legyen hézag
a munkadarab, az ütköző és az asztal között.
A meghajlott vagy meghúzott munkadarabok
elfordulhatnak vagy elmozdulhatnak, és a forgó
fűrészlap elakadását okozhatja vágás közben. A
munkadarabban nem lehetnek szögek, sem idegen testek.
h) Csak akkor használja a fűrészt, ha az asztalon nincsenek szerszámok, fahulladékok
stb.; csak a munkadarab lehet az asztalon.
A kisméretű hulladékok, fadarabok és egyéb
tárgyak, amelyek érintkezésbe kerülnek a forgó
lappal, nagy sebességgel szétrepülhetnek.
i) Mindig csak egy munkadarabot vágjon. Több
egymásra helyezett munkadarabot nem lehet
megfelelően befogni és rögzíteni, így fűrészeléskor a fűrészlap beszorulását okozhatják és
elcsúszhatnak.
j) Gondoskodjon arról, hogy a gérvágó és fejező fűrész használat előtt sík és szilárd munkafelületen álljon. A sík és szilárd munkafelület
csökkenti annak a veszélyét, hogy a gérvágó és
fejező fűrész instabillá váljon.
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k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

 ervezze meg az elvégezni kívánt munkát! A
T
fűrészlap dőlésének, illetve a gérvágási szög
minden egyes beállításakor ügyeljen rá, hogy
az állítható ütköző pontosan legyen beállítva,
a munkadarab meg legyen támasztva, és a
fűrészlappal vagy a védőburkolattal ne érintkezzen. A gép bekapcsolása és a munkadarab
az asztalra helyezése nélkül szimulálja a fűrészlap teljes vágási mozgását, hogy meggyőződjön
róla, a vágást semmi nem akadályozza vagy veszélyezteti.
A z asztal felülső oldalánál szélesebb vagy
hosszabb munkadarabok esetén gondoskodjon megfelelő alátámasztásról, pl. asztalhos�szabbítók vagy fűrészbakok által. A gérvágó
és fejező fűrésznél hosszabb és szélesebb munkadarabok felborulhatnak, ha nincsenek megfelelően megtámasztva. Ha egy levágott darab fa
vagy egy munkadarab megbillen, megemelheti
az alsó védőburkolatot vagy ellenőrizetlenül elrepülhet a forgó fűrészlaptól.
A z asztalhosszabbító vagy a támaszték pótlására ne kérjen meg más személyeket. A
munkadarab instabil megtámasztása a lap beszorulását okozhatja. A munkadarab vágás közben el is mozdulhat, és behúzhatja Önt és segítőjét a forgó lapba.
A levágott darabot nem szabad a forgó fűrészlapnak nyomni. Ha kevés a hely, pl. hos�szütközők alkalmazása esetén, a levágott darab
és a fűrészlap összeakadhatnak, és erővel elrepülhet.
Mindig használjon fogót vagy egyéb megfelelő eszközt a kerek anyagok, mint például
rudak vagy csövek megfelelő megtámasztásához. A rudak vágáskor hajlamosak elgurulni,
aminek köszönhetően a fűrészlap elakadhat és
a munkadarabot az Ön kezével együtt a fűrészlapba húzhatja.
Először várja meg, hogy a fűrészlap elérje
a teljes fordulatszámot, mielőtt belevágna a
munkadarabba. Ez csökkenti annak a veszélyét, hogy a munkadarab elrepüljön.
Ha a munkadarab beszorul vagy a fűrészlap
elakad, kapcsolja ki a gérvágó és fejező fűrészt. Várja meg, míg minden forgó rész leáll,
húzza ki a hálózati csatlakozót és/vagy vegye
ki az akkumulátort. Ezután távolítsa el a beszorult anyagot. Amennyiben ilyen elakadás
esetén tovább folytatja a fűrészelést, elveszítheti az uralmát a készülék felett és megsérülhet a
gérvágó és fejező fűrész.
Engedje el a gombot, ha befejezte a vágást,
tartsa lent a fűrészfejet, és várja meg, míg a
fűrészlap megáll, mielőtt a levágott darabot
kivenné. Nagyon veszélyes kézzel a kifutó lap
felé nyúlni.

s)

 artsa erősen a fogantyút, ha nem teljes fűT
részvágást végez, illetve ha elengedi a kapcsológombot, mielőtt a fűrészfej a legalsó
pozícióját elérné. A fűrész fékezése hirtelen
leránthatja a fűrészfejet, ami megnöveli a sérülések veszélyét.

Kiegészítő biztonsági utasítások a fűrészlapok
kezeléséhez
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

Ne használjon sérült vagy deformálódott fűrészlapokat.
Ne használjon repedt fűrészlapokat. Ha repedt a
fűrészlap, selejtezze ki. A javítása nem megengedett.
Ne használjon gyorsacélból készített fűrészlapot.
A fejező és vonófűrész használatba vétele előtt
ellenőrizze a fűrészlap állapotát.
Kizárólag a vágandó anyagnak megfelelő fűrészlapot válasszon.
Csak a gyártó által meghatározott fűrészlapokat
használja.
Amennyiben a fűrészlapokat faanyagok vagy
hasonló anyagok megmunkálására használják,
azoknak meg kell felelniük az, EN 847-1 szabványnak.
Ne használjon erősen ötvözött gyorsacél (HSS)
anyagú fűrészlapot.
Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek
legnagyobb megengedett fordulatszáma meghaladja az eszköz maximális orsófordulatszámát,
és amelyek alkalmasak a vágandó anyaghoz.
Ügyeljen a fűrészlap forgásirányára.
Csak olyan fűrészlapot használjon, mellyel magabiztosan dolgozik.
Vegye figyelembe a maximális fordulatszámot.
Ne lépje túl a fűrészlapon megadott maximális
fordulatszámot. Tartsa be a megadott fordulatszám-tartományt, ha fel van tüntetve.
A befogófelületeket tisztítsa meg a szennyeződésektől, zsírtól, olajtól, víztől.
Ne használjon laza szűkítőgyűrűket vagy -perselyeket a fűrészlap furatainak szűkítésére.
Ügyeljen arra, hogy a fűrészlap biztosítására
használt rögzített szűkítőgyűrűk átmérője legalább ugyanakkora legyen, mint a fűrészlapé, illetve átmérőjük legalább a vágási átmérő 1/3-a
legyen.
Gondoskodjon arról, hogy a rögzített szűkítőgyűrűk párhuzamosak legyenek egymással.
Bánjon óvatosan a fűrészlapokkal. Legjobb, ha
az eredeti csomagolásukban, vagy erre a célra
készült tartóban tárolja őket. Viseljen védőkesztyűt, hogy javítsa a fogása biztonságát, és ezzel
is csökkentse a sérülés veszélyét.

17. A fűrészlapokkal végzett minden egyes munkálat
előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az összes
biztonsági felszerelés szabályszerűen rögzítve
van.
18. A munka megkezdése előtt győződjön meg arról,
hogy a használni kívánt fűrészlap megfelel az
eszköz műszaki feltételeinek, és szabályszerűen
rögzül.
19. A mellékelt fűrészlapot csak fa fűrészelésére
használja, soha ne használja fémek megmunkálásához.
20. Kizárólag a fűrészen megadott adatoknak megfelelő átmérőjű fűrészlapot használjon.
21. Használjon munkadarab támasztókat, amennyiben azokra a munkadarab stabilitásához szükség van.
22. A munkadarab támasztó hosszabbítóit munka
közben mindig rögzíteni és használni kell.
23. Az elhasználódott asztalbetétet cserélje ki!
24. Ügyeljen rá, hogy a fűrészfogak ne hevüljenek
túl.
25. Műanyagok fűrészeléskor kerülje a műanyagok
megolvadását.
Mindig a megfelelő fűrészlapokat használja. A
sérült vagy elhasználódott fűrészlapokat időben
cserélje ki.
Ha a fűrészlap túlhevül, állítsa le a gépet! Mielőtt
a készülékkel újra megkezdené a munkát, hagyja
lehűlni a fűrészlapot.
Figyelem: Lézersugár
Ne nézzen bele a sugárba
Lézer veszélyességi osztálya: 2

A balesetveszély ellen a megfelelő óvintézkedésekkel védje saját magát és környezetét!
• Szemvédő nélkül ne nézzen közvetlenül a lézersugárba.
• Soha ne nézzen közvetlenül a fénysugár útjába.
• Soha ne irányítsa a lézersugarat fényvisszaverő felületre és emberre vagy állatra. A kis teljesítményű
lézersugár is károsíthatja a szemet.
• Vigyázat - az itt megadott eljárásmódoktól történő
eltérés veszélyes sugárzásnak való kitettséghez
vezethet.
• A lézermodult felnyitni tilos. Ez ugyanis váratlanul
sugárzásnak való kitettséghez vezethet.
• A lézert nem szabad más típusúra cserélni.
• A lézeren javítást csak a lézer gyártója vagy felhatalmazott képviselő végezhet.

Maradék kockázatok
Az elektromos szerszám a technika jelenlegi állása és az elismert biztonságtechnikai előírások
szerint készült. Használata közben azonban jelentkezhetnek maradék kockázatok.
• Nem előírásszerű villamos csatlakozóvezetékek
használatakor áramütés veszélye áll fenn.
• A nem nyilvánvaló maradék kockázatok minden
elővigyázatosság ellenére sem szüntethetők meg.
• A fennmaradó kockázatok azzal csökkenthetők minimálisra, ha betartja a „Biztonsági utasítások” és
a „Rendeltetésszerű használat” című fejezetekben
foglaltakat, valamint a teljes kezelési utasítást.
• Szükségtelenül ne terhelje túl a gépet: a fűrészeléskor kifejtett túl erős nyomás gyorsan megrongálja a fűrészlapot, ami a gép teljesítményének csökkenését a megmunkálás és a vágási .pontosság
terén.
• Műanyagok vágásakor mindig használjon rögzítőeszközöket: a fűrészelendő anyagot mindig rögzíteni kell a rögzítőeszközökkel.
• Kerülje a gép véletlen üzembe helyezését: a dugós
csatlakozó a csatlakozó aljzatba való bevezetésekor nem szabad megnyomni a Start gombot.
• Mindig a kézikönyvben javasolt szerszámot használja. Ily módon biztosíthatja, hogy gépe mindig
optimális teljesítménnyel működjön.
• A kezét tartsa távol a munkaterülettől, ha a gép
üzemel.
• Mielőtt a beállítási és karbantartási munkákat megkezdené, kapcsolja ki a Start gombot és húzza ki a
hálózati csatlakozót.
Figyelmeztetés!
Ez az elektromos kéziszerszám működés közben
elektromágneses mezőt képez. Ez a mező bizonyos
körülmények között befolyásolhatja az aktív és pas�szív orvosi implantátumok működését. A súlyos és
halálos sérülések veszélyének csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátumokkal élő
személyek az elektromos kéziszerszám kezelése
előtt kérjék ki orvosuk és az implantátum gyártójának
véleményét.

6. Technikai adatok
Váltóáramú motor......................... 220 - 240 V~ 50 Hz
Névleges teljesítmény S1............................ 1700 Watt
Üzemmód.......................................... S6 25%* 2000W
Üresjárati fordulatszám n0...........................4800 min-1
Keményfém fűrészlap..............ø 210 x ø 30 x 2,6 mm
Fogak száma............................................................24
Fűrészlap maximális fogszélessége...................3 mm
Forgástartomány...................................-45° / 0°/ +45°
Gérvágás................................................ 0° - 45° balra
Fűrészszélesség 90°-nál........................340 x 65 mm
Fűrészszélesség 45°-nál.........................240 x 65 mm
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Fűrészszélesség 2 x 45°-nál
(Dupla gérvágás).....................................240 x 38 mm
Védelmi osztály ................................................... II /
Tömeg.......................................................kb. 12,15 kg
Lézer veszélyességi osztálya....................................2
Lézer hullámhossza........................................ 650 nm
Lézer teljesítménye......................................... < 1 mW
* S6 üzemmód, folyamatos periodikus üzemelés. Az
üzemelés az elindulási időből, egy állandó terhelési
időből és egy üresjárati időből áll. A működési idő 10
perc, a relatív bekapcsolási idő a működési idő 25%a.
A munkadarabnak legalább 3 mm-es magassággal és 10 mm-es szélességgel kell rendelkeznie.
Ügyeljen rá, hogy a munkadarabot mindig rögzítse a befogó berendezés segítségével.
Zaj
A zaj értékeit az EN 62841 szabvány alapján határozták meg.
Hangnyomás LpA......................................... 96,5 dB(A)
Mérési bizonytalanság KpA................................... 3 dB
Hangteljesítmény LWA............................... 109,5 dB(A)
Mérési bizonytalanság K WA.................................. 3 dB
Viseljen hallásvédőt.
A zaj következtében hallásvesztésre kerülhet sor.
A megadott zajkibocsátási értékek mérése szabványok által előírt mérési eljárással történt, és megfelelő adatok az egyik elektromos szerszám másik szerszámmal történő összehasonlításához.
A megadott zajkibocsátási értékek a terhelés előzetes becsléséhez is használhatók.
Figyelmeztetés:
• Az elektromos szerszám használatának módjától
függően a zajkibocsátási értékek az elektromos
szerszám tényleges használata során, különösen
a megmunkált anyag típusától függően eltérhetnek
a megadott értéktől.
• Próbálja meg a terheléseket a lehető legalacsonyabban tartani. Ilyen intézkedés például a munkaidő korlátozása. Eközben az üzemelési ciklus
összes részét vegye figyelembe (például azokat
az időket, amikor ki van kapcsolva az elektromos
szerszám, valamint azokat is, amikor be van ugyan
kapcsolva, de terhelés nélkül működik).

• Ellenőrizze a készülék és a kiegészítő alkatrészek
szállítás során keletkezett sérüléseit.
• Lehetősége szerint a garancia érvényességének
leteltéig őrizze meg a csomagolást.
FIGYELEM
A készülék és a csomagolóanyag nem gyerekjáték! A gyerekek ne játsszanak a műanyag zacskókkal, fóliákkal és apró alkatrészekkel! Fennáll
a lenyelés és fulladás veszélye!
• A gépet úgy kell felállítani, hogy biztonságosan
álljon. Rögzítse a gépet egy műhelypadra, alsó
állványra vagy hasonlóra. Helyezzen be 4 csavart
(nincsenek a szállított elemek között) a rögzített fűrészasztal (15) furataiba. Húzza meg a csavarokat.
• Oldja ki az előre felszerelt billenésgátlót (36) a fűrész aljánál, teljesen húzza ki, majd rögzítse újra az
imbuszkulccsal (D).
• Állítsa be a szabályzó csavart (38) az asztallap
szintjére, hogy elkerülje a gép felborulását.
• Az üzembe helyezés előtt szerelje fel az összes védelmi és biztonsági berendezést.
• A fűrészlap mozogjon szabadon.
• Győződjön meg arról, hogy a feldolgozásra előkészített faanyagban nincsenek idegen testek, pl.
szögek, csavarok stb.
• Mielőtt működteti a be-/kikapcsoló gombot, győződjön meg arról, hogy a fűrészlap helyesen van
felszerelve, és hogy a mozgó alkatrészek könnyen
járnak.
• A hálózati csatlakoztatás előtt győződjön meg
arról, hogy az adattábla és a hálózat adatai megegyeznek.
7.1 A levehető fűrészlap-védő biztonsági berendezés ellenőrzése (5)
A fűrészlap-védő a fűrészlap véletlenül megérintésével és a szétrepülő forgácsokkal szemben nyújt védelmet.
Ellenőrizze a működést
Ehhez hajtsa le a fűrészt:
• A fűrészlap-védőnek lefordításakor ki kell adnia a
fűrészlapot anélkül, hogy más alkatrészekhez hozzáérne.
• A fűrész kiinduló helyzetbe történő felhajtásakor a
fűrészlap-védőnek automatikusan el kell takarnia a
fűrészlapot.

7. Az üzembe helyezés előtt

8. Felépítés

• Nyissa ki a csomagolást és óvatosan vegye ki a
készüléket.
• Távolítsa el a csomagolóanyagot, valamint a csomagolási / szállítási biztosításokat (ha vannak ilyenek).
• Ellenőrizze, hogy teljes-e a szállítmány.

8.1 A fejező és vonófűrész összeszerelése
(1/2/4. ábra)
• A forgóasztal (14) állításához lazítsa meg a fogantyút (11) kb. 2 fordulattal és húzza felfelé a reteszelt állás karját (35).

• Forgassa a skála (13) kívánt szögméretére a forgóasztalt (14) és a mutatót (12), és rögzítse azt a
fogantyúval (11).
• Nyomja enyhén lefelé a gépfejet (4). Ha ezzel egyszerre forgatva kihúzza a biztosító csapszeget (23)
a motorfoglalatból, azzal kireteszeli a fűrészt a legalsó állásból.
• Forgassa el a biztosító csapszeget (23) 90 fokkal a
kireteszelt pozícióban történő rögzítéséhez.
• Fordítsa felfelé gépfejet (4).
• A befogó berendezések (7) a rögzített fűrészasztal
(15) mindkét oldalára rögzíthetők. Dugja a befogó
berendezéseket (7) az ütközősín (16) hátoldalán
erre acélra kialakított furatokba és rögzítse a csillagfogantyús csavarokkal (7a). B0°és 45° közötti
gérvágásoknál a rögzítő berendezést (7) csak az
egyik oldalra (jobb) kell felszerelni (lásd 11-12. kép).
• Az gépfej (4) a rögzítőcsavar (22) kioldásával max.
45°-ban dönthető meg balra.
• A munkadarab támasztókat (8) munka közben mindig rögzíteni és használni kell. Állítsa be a kívánt
kinyúlást oly módon, hogy kioldja a rögzítőcsavart
(9). Ezután ismét húzza meg a rögzítőcsavart (9).
8.2 Fűrészporzsák (1/22. ábra)
A fűrész fűrészporzsákkal (17) rendelkezik a forgács
összegyűjtéséhez.
Nyomja össze a forgácsfelfogó zsák (17) szárnyas
fémgyűrűit, és helyezze fel a zsákot a kimeneti nyílásra a motortérben.
A fűrészporzsák (17) az alulsó oldalán található cipzár segítségével üríthető ki.
8.2.1 Csatlakoztatás külső portalanító berendezésre
• Csatlakoztassa a szívó tömlőt a portalanító berendezésre.
• Az elszívó berendezésnek alkalmasnak kell lennie
a megmunkálandó anyag elszívására.
• Fokozottan egészségkárosító vagy rákkeltő porok
elszívására használjon speciális elszívó berendezést.
8.3 A
 z ütköző finombeállítása 90°-os fejező vágáshoz (1/2/5/6. ábra)
Szükséges szerszám:
- Imbuszkulcs 6 mm
- 13-es kulcsnyílású villáskulcs (nincs a szállított elemek között)
• A talpas derékszög nem képezi a szállítási terjedelem részét.
• Süllyessze le a gépfejet (4) és rögzítse azt a biztosító csapszeggel (23).
• Lazítsa meg a rögzítőcsavart (22).
• A szögbeállító idomot (A) helyezze a fűrészlap (6)
és a fűrészasztal (14) közé.
• Oldja ki az ellenanyát (26a).

• Annyira állítsa át a beállítócsavart (26), hogy a fűrészlap (6) és a forgóasztal (14) közötti szög 90 -os
legyen.
• Ismét húzza meg az ellenanyát (26a).
• Ezt követően ellenőrizze a szögjelző pozícióját.
Amennyiben szükséges, csavarozza ki a mutatót
(19) egy csillagcsavarhúzó segítségével, állítsa a
skála (18) 0°-os pozíciójába, majd húzza meg újra
a rögzítőcsavart.
8.4 A z ütköző finombeállítása 45°-os gérvágáshoz (1/2/5/9/10. ábra)
Szükséges szerszám:
- Imbuszkulcs 6 mm
- 13-es kulcsnyílású villáskulcs (nincs a szállított elemek között)
• A talpas derékszög nem képezi a szállítási terjedelem részét.
• Süllyessze le a gépfejet (4) és rögzítse azt a biztosító csapszeggel (23).
• A (14) forgóasztalt 0°-os állásban rögzítse.
Figyelem!
A (16a) eltolható ütközősínt a gérvágáshoz (megdöntött fűrészfej) a legkülső pozícióban kell rögzíteni. (Bal oldal).
• Oldja ki az eltolható ütközősín (16a) rögzítőcsavarját (16b), és tolja kifelé az eltolható ütközősínt (16a).
• Az eltolható ütközősíneket (16a) úgy kell rögzíteni,
hogy az ütközősínek (16a) és a fűrészlap (6) közötti
távolság legalább 8 mm legyen.
• Az eltolható ütközősínnek (16a) a legbelső pozícióban kell lennie (Jobb oldal).
• A vágás előtt ellenőrizze, hogy az ütközősín (16a)
és a fűrészlap (6) között ne legyen lehetséges az
ütközés.
• Oldja ki a rögzítőcsavart (22), és a fogantyúval (1)
döntse balra, 45°-os helyzetbe a gépfejet (4).
• A 45°-os szögbeállító idomot (B) helyezze a fűrészlap (6) és a fűrészasztal (14) közé.
• Oldja ki az ellenanyát (27a) és állítsa át annyira a
szabályzó csavart (27), hogy a fűrészlap (6) és a
forgóasztal (14) közötti szög pontosan 45°-os legyen.
• Ismét húzza meg az ellenanyát (27a).
• Ezt követően ellenőrizze a szögjelző pozícióját.
Amennyiben szükséges, csavarozza ki a mutatót
(19) egy csillagcsavarhúzó segítségével, állítsa a
skála (18) 45°-os pozíciójába, majd húzza meg újra
a rögzítőcsavart.

9. Kezelés
9.1 Üzemi lézer (18. ábra)
• Bekapcsolás: Nyomja meg 1-szer a lézer be-/
kikapcsolót (33). A megmunkálni kívánt munkadarabra egy lézervonal lesz vetítve, ami megmutatja
a pontos vágást.
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• Kikapcsolás: Nyomja meg újra a be-/kikapcsolót
(33).
9.2 V
 ágásmélység korlátozása
(horony fűrészelése) (3/13. ábra)
m FIGYELMEZTETÉS
Visszacsapás veszélye! A hornyok kialakítása
során különösen fontos, hogy a fűrészlapra semmilyen oldalirányú nyomás ne hasson. Különben
hirtelen felcsapódhat a fűrészfej! Hornyok kialakításakor használjon befogó berendezést. Kerülje a fűrészfejre ható oldalirányú nyomást.
• A csavar (24) segítségével fokozatmentesen állíthatja be a vágásmélységet. Ehhez csavarozza ki
a csavaron (24a) a recézett fejű anyát. A kívánt
vágásmélységet a csavar (24) becsavarozásával,
illetve kicsavarozásával állítsa be. Ezt követően
húzza meg újra a recézett fejű anyát (24a) a csavaron (24).
• Ellenőrizze a beállítást egy próbavágással.
9.3 Sorozatvágás
Az azonos hosszal történő ismételt vágásokhoz a
hosszütköző (37) felhajtható. A hosszütközőt (37) a
jobb és a bal oldalon használhatja.
• Hajtsa fel a hosszütközőt (37).
• Lazítsa meg a munkadarab támasztó rögzítőcsavarját (9).
• Húzza ki a munkadarab támasztót (8).
• Állítsa be a fűrészlap és a hosszütköző (37) közötti
kívánt mértéket.
• Ismét húzza meg a munkadarab támasztó rögzítőcsavarját (9).
• A vágásokat a 10.4–10.7 alatt megadottak szerint
végezze.
9.4 9
 0°-os fejező vágás és 0°-os forgóasztal
(1/2/7. ábra)
Kb. 100 mm-es vágási szélességig a fűrész vonófunkciója (20) a hátulsó pozícióban rögzíthető. Ebben
a pozícióban a gépet fejező üzemmódban üzemeltetheti. Amennyiben a vágási szélesség meghaladja a
100 mm-t, ügyelni kell rá, hogy a rögzítőcsavar (20)
laza és a gépfej (4) mozgatható legyen.
Figyelem!
Az eltolható ütközősíneket (16a) a 90°-os fejező vágásokhoz a legbelső pozícióban kell rögzíteni.
• Oldja ki az eltolható ütközősínek (16a) rögzítőcsavarjait (16b), és tolja befelé az eltolható ütközősíneket (16a).
• Az eltolható ütközősíneket (16a) úgy kell rögzíteni,
hogy az ütközősínek (16a) és a fűrészlap (6) közötti
távolság maximum 8 mm legyen.
• A vágás előtt ellenőrizze, hogy az ütközősínek
(16a) és a fűrészlap (6) között ne legyen lehetséges az ütközés.

• Ismét húzza meg a rögzítőcsavarokat (16b).
• Vigye a felső pozícióba a gépfejet (4).
• Tolja hátra a gépfejet (4) a fogantyúnál (1), és szükség esetén (vágási szélességtől függően) rögzítse
azt ebben a pozícióban.
• Helyezze fel a levágni kívánt fadarabot az ütközősínre (16) és a forgóasztalra (14).
• A vágási folyamat közbeni elcsúszás megakadályozásához a befogó szerkezetekkel (7) rögzítse az
anyagot a rögzített fűrészasztalra (15).
• Reteszelje ki a reteszelő kapcsolót (3), majd nyomja meg a be-/kikapcsolót (2) a motor bekapcsolásához.
• Rögzített vonó-vezetésnél (21): Egyenletesen és
enyhe nyomást kifejtve nyomja lefelé a gépfejet (4)
a fogantyúval (1) addig, amíg a fűrészlap (6) a munkadarabot át nem vágja.
• Nem rögzített vonó-vezetésnél (21): Húzza teljesen előre a gépfejet (4). Egyenletesen és enyhe
nyomást kifejtve süllyessze le teljesen a fogantyút
(1). Lassan és egyenletesen tolja egészen hátra a
gépfejet (4) addig, amíg a fűrészlap (6) a munkadarabot át nem vágja.
• A fűrészelési folyamat befejezése után vigye vis�sza a felső nyugalmi állásba a gépfejet, és engedje
el a be-/kikapcsolót (2).
Figyelem! A visszaállító rugóknak köszönhetően a
gép automatikusan felcsapódik. A vágás vége után
ne engedje el a (1) fogantyút, hanem lassan és enyhe ellennyomás alatt mozgassa felfelé a gépfejet.
9.5 9
 0°-os fejező vágás és 0°-45°-os forgóasztal
(1/7/8. ábra)
A fejező és vonófűrésszel a bal oldalra és jobb oldalra az ütközősínhez képest 0–45°-os szögben végezhet ferde vágásokat.
Figyelem!
Az eltolható ütközősínt (16a) a 90°-os fejező vágásokhoz a legbelső pozícióban kell rögzíteni.
• Oldja ki az eltolható ütközősín (16a) rögzítőcsavarját (16b), és tolja befelé az eltolható ütközősínt
(16a).
• Az eltolható ütközősíneket (16a) úgy kell rögzíteni,
hogy az ütközősínek (16a) és a fűrészlap (6) közötti
távolság legalább 8 mm legyen.
• A vágás előtt ellenőrizze, hogy az ütközősín (16a)
és a fűrészlap (6) között ne legyen lehetséges az
ütközés.
• Ismét húzza meg a rögzítőcsavart (16b).
• Ha meg van húzva, oldja ki a markolatot (11). Húzza felfelé a mutatóujjával a reteszelt állás karját
(35). Állítsa a forgóasztalt (14) a kívánt szögbe a
markolat (11) segítségével.
• A forgóasztalon lévő (12) mutató a rögzített fűrészasztalon (15) található skála (13) kívánt szögénél álljon.
• A forgóasztal (14) rögzítéséhez ismét húzza meg a
fogantyút (11).

• A vágást a 10.4 pontban leírtak alapján hajtsa végre.
9.6 0
 °- 45°-os gérvágás és 0°-os forgóasztal
(1/2/11. ábra)
A fejező és vonófűrésszel a bal oldalról a munkafelülethez képest 0°–45°-os szögben végezhet gérvágásokat.
Figyelem!
A (16a) eltolható ütközősínt a gérvágáshoz (megdöntött fűrészfej) a legkülső pozícióban kell rögzíteni.
(Bal oldal).
• Oldja ki az eltolható ütközősín (16a) rögzítőcsavarját (16b), és tolja kifelé az eltolható ütközősínt (16a).
• Az eltolható ütközősíneket (16a) úgy kell rögzíteni,
hogy az ütközősínek (16a) és a fűrészlap (6) közötti
távolság legalább 8 mm legyen.
• Az eltolható ütközősínnek (16a) a legbelső pozícióban kell lennie (Jobb oldal).
• A vágás előtt ellenőrizze, hogy az ütközősín (16a)
és a fűrészlap (6) között ne legyen lehetséges az
ütközés.
• Ismét húzza meg a rögzítőcsavart (16b).
• Vigye a legfelső állásba a gépfejet (4).
• A (14) forgóasztalt 0°-os állásban rögzítse.
• Oldja ki a (22) rögzítőcsavart. A (1) fogantyúval addig döntse balra a gépfejet (4), míg a (19) mutató a
(18) skála kívánt szögméretére nem mutat.
• Ismét húzza meg a (22) rögzítőcsavart.
• A vágást a 9.4 pontban leírtak alapján hajtsa végre.
9.7 0
 °- 45°-os gérvágás és 0°-45°-os forgóasztal
(1/2/4/12. ábra)
A fejező és vonófűrésszel a bal oldalról a munkafelülethez képest 0 és 45° közötti szögben és ezzel
egyidejűleg az ütközősínhez képest 0° és 45° közötti
szögben végezhet gérvágásokat (dupla gérvágás).
Figyelem!
A (16a) eltolható ütközősínt a gérvágáshoz (megdöntött fűrészfej) a legkülső pozícióban kell rögzíteni.
(Bal oldal).
• Oldja ki az eltolható ütközősín (16a) rögzítőcsavarját (16b), és tolja kifelé az eltolható ütközősínt (16a).
• Az eltolható ütközősíneket (16a) úgy kell rögzíteni,
hogy az ütközősínek (16a) és a fűrészlap (6) közötti
távolság legalább 8 mm legyen.
• A vágás előtt ellenőrizze, hogy az ütközősín (16a)
és a fűrészlap (6) között ne legyen lehetséges az
ütközés.
• Ismét húzza meg a rögzítőcsavart (16b).
• Vigye a legfelső állásba a gépfejet (4).
• A fogantyú (11) kioldásával lazítsa meg a forgóasztalt (14).
• A (11) fogantyúval állítsa be a (14) forgóasztalt a
kívánt szögbe (ehhez lásd a 10.5 pontot is).
• A forgóasztal rögzítéséhez ismét húzza meg a fogantyút (11).
• Lazítsa meg a (22) rögzítőcsavart.

• A fogantyúval (1) döntse a gép fejrészét (4) balra, a
kívánt szögbe (lásd ehhez a 10.6 pontot is).
• Ismét húzza meg a (22) rögzítőcsavart.
• A vágást a 10.4 pontban leírtak alapján hajtsa végre.

10. Karbantartás
m Figyelmeztetés! Minden beállítás, karbantartás vagy javítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót!
10.1 Általános karbantartási intézkedések
Időnként törölje le egy kendővel a forgácsot és a port
a gépről. A szerszám élettartamának meghosszabbítása érdekében havonta olajozza a forgó alkatrészeket. Ne olajozza meg a motort.
A műanyag tisztításához ne használjon maró anyagokat.
10.2 A levehető fűrészlap-védő biztonsági berendezés tisztítása (5)
Minden egyes üzembe helyezés előtt vizsgálja meg a
fűrészlap-védőt, hogy nem szennyeződött-e el.
Egy ecset vagy hasonló szerszám segítségével távolítsa el a fűrészport és a faforgácsokat.
10.3 Asztalbetét cseréje
Veszély!
Sérült asztalbetét (10) esetén fennáll a veszélye, hogy
az asztalbetét és a fűrészlap közé kisméretű tárgyak
szorulnak be, és a fűrészlap elakadását okozzák. A
sérült asztalbetéteket azonnal cserélje ki!
1.

2.
3.
4.

Csavarozza ki az asztalbetét csavarjait. Szükség
esetén forgassa el a forgóasztalt, döntse meg a
fűrészfejet, hogy hozzáférjen a csavarokhoz.
Vegye le az asztalbetétet.
Helyezzen be új asztalbetétet.
Húzza meg az asztalbetét csavarjait.

10.4 Kefék ellenőrzése
Új gép esetén a szénkeféket az első 50 üzemórát követően, illetve új kefék beszerelésekor kell ellenőrizni. Az első ellenőrzést követően 10 üzemóránként
végezzen ellenőrzést.
Ha a szén 6 mm hosszúságúra használódott el, a
rugó vagy a mellékcsatlakozás vezetéke elégett vagy
megsérült, mindkét kefét ki kell cserélni. Ha kiszerelésüket követően úgy ítéli meg, hogy a kefék még
használhatók, visszaszerelheti azokat.
A szénkefék karbantartásához nyissa fel a két reteszt
(a 21. ábrán látható módon) az óramutató járásával
ellentétes irányba. Ezután vegye ki a szénkeféket.
Helyezze be újra a szénkeféket fordított sorrendben.
10.5 Fűrészlap cseréje (1/2/14-17. ábra)
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót!
Figyelem!
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Viseljen megfelelő védőkesztyűt a fűrészlap cseréjéhez! Sérülésveszély!
• Fordítsa felfelé a gépfejet (4) és rögzítse a biztosító
csapszeggel (23).
• Egy csillagcsavarhúzó segítségével csavarozza ki
a burkolat rögzítőcsavarját (5a).
FIGYELMEZTETÉS!
Ne csavarozza ki teljesen a csavart.
• Hajtsa fel a fűrészlap-védőt (5) annyira, hogy a fűrészlap-védő (5) a peremes csavar (28) felett helyezkedjen el.
• Az egyik kezével helyezze az imbuszkulcsot (C) a
peremes csavarra (28).
• Tartsa meg az imbuszkulcsot (C), majd lassan zárja le a fűrészlap-védőt (5), hogy az az imbuszkulcsnál (C) álljon.
• Nyomja meg erősen a fűrésztengely-zárat (30) és
forgassa lassan a peremes csavart (28) az óramutató járásával megegyező irányba. Legfeljebb egy
fordulat után bepattan a fűrésztengely-zár (30).
• Most egy kicsit nagyobb erővel lazítsa meg a peremes csavart (28) az óramutató járásával megegyező irányba.
• Csavarozza ki teljesen a peremes csavart (28) és
vegye le a külső peremet (29).
• Vegye le a fűrészlapot (6) a belső peremről (31) és
lefelé húzza ki.
• Gondosan tisztítsa meg a peremes csavart (28), a
külső peremet (29) és a belső peremet (31).
• Az új fűrészlapot (6) fordított sorrendben helyezze
vissza és rögzítse.
• Hajtsa le a fűrészlapvédőt (5), amíg a fűrészlapvédő (5) be nem akad a rögzítőcsavarba (5a).
• Ismét húzza meg a rögzítőcsavart (5a).
• Figyelem!
A fogak vágóvonala, vagyis a fűrészlap forgásiránya (6), egyezzen meg a házon látható nyíl irányával.
• Mielőtt a munkát tovább folytatná, győződjön meg
róla, hogy a védőberendezések működnek.
• Figyelem!
Minden egyes fűrészlap-csere után ellenőrizni kell,
hogy a fűrészlap (6) függőleges pozícióban van-e,
illetve 45°-ban megdöntve, akadály nélkül mozog
az asztalbetétben (10).
• Figyelem!
A fűrészlap (6) cseréjét és beállítását szabályszerűen kell elvégezni.
10.6 A lézer beállítása (19-20. ábra)
Ha a lézer (32) nem a helyes vágásvonalat mutatja,
az utólagosan is beállítható. Ehhez csavarozza ki a
csavarokat (32b), és vegye le az elülső burkolatot
(32a). Csavarozza ki a kereszthornyos csavarokat
(E). A lézert oldalirányban elmozdítva állítsa be úgy,
hogy a lézersugár a fűrészlap (6) vágófogai felé mutasson.

Miután a lézert beállította és meghúzta, szerelje fel
az elülső burkolatot és húzza meg kézzel a két csavart (32b).
A lézer beállításához a gépet csatlakoztatni kell a villamos hálózatra.
Figyelem!
A lézer beállítása során semmi esetre se működtesse a be/kikapcsolót (2). Sérülésveszély!
10.7 Szervíz-információk
Figyelembe kell venni, hogy ennél a terméknél a következő részek már használat szerinti vagy természetes kopásnak vannak alávetve ill. a következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség.
Gyorsan kopó részek*: Szénkefék, fűrészlap, asztalbetét (cikkszám: 5901215010), forgácsfelfogó zsák
* nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!

11. Szállítás
• A forgóasztal (14) bereteszeléséhez ismét húzza
meg a fogantyút (11).
• Nyomja lefelé a gépfejet (4) és rögzítse a biztosító
csapszeggel (23). A fűrész most a legalsó pozícióban van bereteszelve.
• A fűrész vonófunkcióját a vonó-vezetés (20) rögzítőcsavarjával rögzítse a leghátsó pozícióban.
• Az álló fűrészasztalnál (15) fogva szállítsa a gépet.
• A gép ismételt összeszereléséhez a 8. és 9. fejezetben leírtaknak megfelelően járjon el.

12. Tárolás
Sötét, száraz és fagymentes, valamint gyermekek
számára nem hozzáférhető helyen tárolja a készüléket és tartozékait. Az optimális tárolási hőmérséklet 5
˚C és 30 ˚C között van.
Az elektromos szerszámot az eredeti csomagolásában tárolja.
Letakarással védje az elektromos szerszámot a portól és a nedvességtől.
Tartsa a használati utasítást az elektromos szerszámon.

13. Elektromos csatlakoztatás
A telepített elektromos motor üzemkészen csatlakozik. A csatlakozás megfelel a vonatkozó VDE
és DIN rendelkezéseknek. A vásárló által használt hálózati csatlakozó, valamint az általa használt hosszabbító vezeték is feleljen meg ezeknek
az előírásoknak.
• A termék megfelel az EN 61000-3-11 szabvány előírásainak és különleges csatlakoztatási feltételek
vonatkoznak rá.

Ez azt jelenti, hogy szabadon választott, tetszőleges csatlakozási pontok használatával nem engedélyezett a termék használata.
• A kedvezőtlen hálózati körülmények a készülék átmeneti feszültség-ingadozásához vezethetnek.
• A terméket kizárólag olyan csatlakozási helyen történő használatra tervezték, amelynél teljesülnek az
alábbi előfeltételek:
a) Nem lépik túl a maximálisan megengedett „Z”
hálózati impedanciát (Zmax = 0,339 Ω).
b) A hálózat állandó áramterhelhetősége fázisonként legalább 100 A.
• Felhasználóként Önnek kell gondoskodni arról,
hogy az Ön csatlakozási helye, amelyről Ön a terméket üzemeltetni kívánja, megfeleljen a fent megadott a) és b) követelmények egyikének. Szükség
esetén egyeztessen az áramszolgáltatóval.
Fontos utasítások
A motor túlterhelés esetén magától kikapcsol. Az (eltérő hosszúságú) hűtési idő után visszakapcsolhatja
a motort.
Sérült elektromos csatlakozóvezetékek
Az elektromos csatlakozóvezetékek szigetelése
gyakran megsérül.
Ennek oka lehet:
• Nyomási helyek, ha a csatlakozóvezetéket ablakvagy ajtóréseken keresztül vezeti.
• Törési helyek a csatlakozóvezetékek szakszerűtlen
rögzítése vagy vezetése miatt.
• Vágási helyek a csatlakozóvezetéken való áthajtás
miatt.
• Szigetelés sérülése a fali csatlakozóaljzatból való
kiszakítás miatt.
• Repedések a szigetelés öregedése miatt.
Ne használjon ilyen sérült elektromos csatlakozóvezetékeket, mivel használatuk a szigetelés sérülése
miatt életveszélyes.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az
elektromos csatlakozóvezetékek. Ügyeljen arra, hogy
ellenőrzéskor a vezeték ne csatlakozzon a hálózatra.
Az elektromos csatlakozóvezetékek feleljenek meg a
vonatkozó VDE és DIN rendelkezéseknek. Csak azonos jelölésű csatlakozó vezetékeket használjon.
A csatlakozóvezeték típusának megnevezését a vezetéken fel kell tüntetni.
Ha megsérül a készülék hálózati csatlakozóvezetéke,
akkor különleges csatlakozó vezetékre kell lecserélni,
mely a gyártótól vagy annak ügyfélszolgálatától szerezhető be.

Az elektromos berendezések csatlakoztatását és javítását csak villamossági szakember végezheti.
Kérdései esetén az alábbi adatokat kell megadni:
• Motor áramtípusa
• Motor típuscímkéjének adatai

14. Megsemmisítés és újrahasznosítás
A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a
csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a
nyersanyagi körforgáshoz. A készülék és annak a tartozékai különböző anyagokból állnak, mint például fémből és műanyagokból.
Vigye a károsult alkatrészeket a különhulladék megsemmisítési helyhez. Érdeklődjön utánna a szaküzletben vagy a községi közigazgatásnál!
Ne dobja a használt berendezéseket a háztartási
hulladékba!
Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy
a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv
(2012/19/EU) és a nemzeti törvények értelmében nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Ezt a
terméket egy erre alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni.
Ez történhet például egy hasonló termék vásárlásakor történő visszaadással vagy az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékait újrahasznosító hivatalos gyűjtőhelyen történő leadással. A használt berendezések szakszerűtlen kezelése a használt
elektromos és elektronikai berendezésekben gyakran megtalálható potenciálisan veszélyes anyagok
miatt negatív hatással lehet a környezetre és az emberek egészségére. Ezen termék szakszerű ártalmatlanításával ráadásul a természeti erőforrások hatékony használatához is hozzájárul. A használt
berendezések gyűjtőhelyeivel kapcsolatban a városvezetésnél, a helyi közterület-fenntartónál, az elektromos és elektronikus berendezések hivatalos gyűjtőhelyén vagy a hulladékszállító vállalatnál
érdeklődhet.

Váltóáramú motor:
A hálózati feszültség 220 - 240 V~ legyen.
• A 25 méternél rövidebb hosszabbító vezetékek keresztmetszete 1,5 négyzetmilliméter legyen.
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15. Hibaelhárításé
Üzemzavar

Lehetséges ok

Megoldás

A motor nem működik

A motor, a kábel vagy a csatlakozó meghibásodott, a hálózati biztosítékok leégtek.

Ellenőriztesse a gépet egy szakemberrel.
Soha ne javítsa meg saját kezűleg a motort!
Veszély!
Ellenőrizze a hálózati biztosítékokat, szükség
esetén cserélje ki azokat!

A motor lassan indul
és nem éri el az üzemi sebességet.

A feszültség túl alacsony, a tekercselések
megsérültek, a kondenzátor leégett.

Ellenőriztesse a feszültséget villamossági
szakemberrel.
Ellenőriztesse a motort egy szakemberrel! Cseréltesse ki szakemberrel a kondenzátort!

A motor túl zajos.

A tekercselések megsérültek, a motor
meghibásodott.

Ellenőriztesse a motort egy szakemberrel!

A motor nem éri el a
teljes teljesítményét.

A hálózati berendezés áramkörei túl vannak terhelve (lámpák, egyéb motorok stb.).

Ne használjon más készülékeket vagy motorokat ugyanazon az áramkörön.

A motor könnyen
túlmelegszik.

A motor túl van terhelve, a motor hűtése
nem elegendő.

Akadályozza meg, hogy a motor vágáskor túl
legyen terhelve, távolítsa el a port a motorról, hogy a motor optimális hűtése biztosítva
legyen.

A fűrésznyom durva
vagy hullámos.

A fűrészlap tompa, a fog alakja az anyagvastagsághoz nem megfelelő.

Élezze után a fűrészlapot vagy helyezzen be
megfelelő fűrészlapot.

A munkadarab kirántódik a kézből vagy
eltörik.

A vágási nyomás túl nagy, illetve a fűrészlap nem megfelelő az adott alkalmazásra.

Használjon megfelelő fűrészlapot.
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CE - Konformitätserklärung Originalkonformitätserklärung
CE - Declaration of Conformity
CE - Déclaration de conformité

GB
FR
IT
ES
PT
DK
NL
FI
SE

erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für
den Artikel
hereby declares the following conformity under the EU Directive
and standards for the following article
déclare la conformité suivante selon la directive UE et les normes
pour l’article
dichiara la seguente conformità s econdo le direttive e le normative UE per l‘articolo
declara la conformidad siguiente según la directiva la UE y las
normas para el artículo
declara o seguinte conformidade com a Directiva da UE e as
normas para o seguinte artigo
erklærer hermed, at følgende produkt er i overensstemmelse med
nedenstående EUdirektiver og standarder
verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daarop
betrekking h
 ebbende EG-richtlijnen en normen
vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala esitetyt EU-direktiivit ja standardit
försäkrar härmed följande överensstämmelse enligt EU-direktiv
och standarder för följande artikeln

deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami
PL UE i normami
pareiškia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir standartai šį straipsLT nį
az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti következo
HU megfeleloségi nyilatkozatot teszi a termékre
izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za artikel

SI

prohlašuje následující shodu podle smernice EU a norem pro

CZ výrobek

prehlasuje nasledujúcu zhodu podla smernice EU a noriem pre

SK výrobok

ovime izjavljuje da postoji s ukladnost prema EU-smjernica i nor-

HR mama za sljedece artikle

potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama

RS za artikal

kinnitab järgmist vastavus vastavalt ELi direktiivi ja standardite

EE järgmist artiklinumbrit

apliecina šādu saskaņā ar ES direktīvu atbilstības un standarti

LV šādu rakstu

Marke / Brand:				SCHEPPACH
Art.-Bezeichnung / Article name: 		
KAPP-ZUGSÄGE 			
- HM216SPX
						SLIDE COMPOUND MITRE SAW - HM216SPX
						SCIE À ONGLET RADIALE
- HM216SPX
Art.-Nr. / Art. no.:				59012219927
2014/29/EU

2004/22/EC

89/686/EC_96/58/EC

2014/35/EU

2014/68/EU

90/396/EC

X

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

X 2011/65/EU*

X 2014/30/EU

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

2006/42/EC

Notified Body No.:

Annex IV

Notified Body:
Notified Body No.:
Certificate No.:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein Gerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der unten angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die Servicerufnummer zur Verfügung. Die nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen für eine problemlose Bearbeitung und Regulierung
im Schadensfall dienen.

1. Diese Garantiebedingungen regeln unsere zusätzlichen Hersteller-Garantieleistungen für Käufer (private Endverbraucher) von Neugeräten. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser
Garantie nicht berührt. Für diese ist der Händler zuständig, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist - nach unserer Wahl - auf die
unentgeltliche Reparatur solcher Mängel oder den Austausch des Gerätes beschränkt (ggf. auch Austausch mit einem Nachfolgemodell). Ersetzte Geräte oder Teile gehen in unser Eigentum über. Bitte beachten
Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der
Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unseren Garantieleistungen ausgenommen sind:
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung, nicht fachgerechte Installation, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung (z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart)
bzw. der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Einsatz des Geräts unter ungeeigneten Umweltbedingungen sowie durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Werkzeugen bzw. Zubehör), Eindringen von
Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
- Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen bestimmungsgemäßen, üblichen (betriebsbedingten) oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind sowie Schäden und/oder Abnutzung von Verschleißteilen.
- Mängel am Gerät, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Originalteile sind oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Geräte, an denen Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen wurden.
- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Geräts unerheblich sind.
- Geräte an denen eigenmächtig Reparaturen oder Reparaturen , insbesondere durch einen nicht autorisierten Dritten, vorgenommen wurden.
- Wenn die Kennzeichnung am Gerät bzw. die Identifikationsinformationen des Produktes (Maschinenaufkleber) fehlen oder unlesbar sind.
- Geräte die eine starke Verschmutzung aufweisen und daher vom Servicepersonal abgelehnt werden.
Schadensersatzansprüche sowie Folgeschäden sind von dieser Garantieleistung generell ausgeschlossen.
4. Die Garantiezeit beträgt regulär 24 Monate* (12 Monate bei Batterien / Akkus) und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Maßgeblich ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes
führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines VorOrt-Services. Das betroffene Gerät ist in gesäubertem Zustand zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs, - hierin enthalten die Angaben zum Kaufdatum und der Produktbezeichnung - der Kundendienststelle
vorzulegen bzw. einzusenden. Wird ein Gerät unvollständig, ohne den kompletten Lieferumfang eingesendet, wird das fehlende Zubehör wertmäßig in Anrechnung / Abzug gebracht, falls das Gerät ausgetauscht
wird oder eine Rückerstattung erfolgt. Teilweise oder komplett zerlegte Geräte können nicht als Garantiefall akzeptiert werden. Bei nicht berechtigter Reklamation bzw. außerhalb der Garantiezeit trägt der
Käufer generell die Transportkosten und das Transportrisiko. Einen Garantiefall melden Sie bitte vorab bei der Servicestelle (s.u.) an. In der Regel wird vereinbart, dass das defekte Gerät mit einer kurzen
Beschreibung der Störung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder - im Reparaturfall außerhalb des Garantiezeitraums - ausreichend frankiert, unter Beachtung der entsprechenden Verpackungs- und Versandrichtlinien, an die unten angegebene Serviceadresse eingesendet wird. Beachten Sie bitte, dass Ihr Gerät (modellabhängig) bei Rücklieferung, aus Sicherheitsgründen - frei von allen Betriebsstoffen
ist. Das an unser Service-Center eingeschickte Produkt, muss so verpackt sein, dass Beschädigungen am Reklamationsgerät auf dem Transportweg vermieden werden. Nach erfolgter Reparatur / Austausch senden
wir das Gerät frei an Sie zurück. Können Produkte nicht repariert oder ausgetauscht werden, kann nach unserem eigenen freien Ermessen ein Geldbetrag bis zur Höhe des Kaufpreises des mangelhaften Produkts
erstattet werden, wobei ein Abzug aufgrund von Abnutzung und Verschleiß berücksichtigt wird. Diese Garantieleistungen gelten nur zugunsten des privaten Erstkäufers und sind nicht abtret- oder übertragbar.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches kontaktieren Sie bitte unser Service-Center (via Post, eMail oder telefonisch).
Bitte verwenden Sie vorzugsweise unser Formular auf unserer Homepage: https://www.scheppach.com/de/service
Bitte senden Sie uns keine Geräte ohne vorherige Kontaktaufnahme und Anmeldung bei unserem Service-Center.
Für die Inanspruchnahme dieser Garantiezusagen ist der Erstkontakt mit unserem Service-Center zwingende Voraussetzung.

2010/26/EC

6. Bearbeitungszeit - Im Regelfall erledigen wir Reklamationssendungen innerhalb 14 Tagen nach Eingang in unserem Service-Center.

Emission. No:

Sollte in Ausnahmefällen die genannte Bearbeitungszeit überschritten werden, so informieren wir Sie rechtzeitig.

Standard references:

EN 62841-1:2015, EN 62841-3-9:2015/A11:2017,
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

7. Verschleißteile - Verschleißteile sind: a) mitgelieferte, an- und/oder eingebaute Batterien / Akkus sowie b) alle modellabhängigen Verschleißteile
(siehe Bedienungsanleitung). Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind tief entladene bzw. an Gehäuse und oder Batteriepolen beschädigte Batterien / Akkus.
8. Kostenvoranschlag - Von der Garantieleistung nicht oder nicht mehr erfasste Geräte reparieren wir gegen Berechnung. Auf Nachfrage bei unserem Service-Center können Sie die defekten Geräte für einen
Kostenvoranschlag einsenden und ggf. dem Service-Center schriftlich (per Post, eMail) die Reparaturfreigabe erteilen. Ohne Reparaturfreigabe erfolgt keine weitere Bearbeitung.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

9. Andere Ansprüche, als die oben genannten, können nicht geltend gemacht werden.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Die Garantiebedingungen gelten nur in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Reklamation und können ggf. unserer Homepage (www.scheppach.com) entnommen werden.

Le fabricant assume seul la responsabilité d‘établir la présente déclaration de conformité.

Bei Übersetzungen ist stets die deutsche Fassung maßgeblich.

* 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.

Ichenhausen, den 13.09.2021

_______________________________
Unterschrift / Andreas Pecher / Head of Project Management

First CE: 2019
38
Subject to change without notice

Revisionsdatum 24. März 2021

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen - innerhalb Deutschland - gilt folgendes:

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen
DE

Garantiebedingungen

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH · Günzburger Str. 69 · 89335 Ichenhausen (Deutschland) · www.scheppach.com
Telefon: +800 4002 4002 (Service-Hotline/Freecall Rufnummer dt. Festnetz**) · Telefax +49 [0] 8223 4002 20 · E-Mail: service@scheppach.com · Internet: http://www.scheppach.com
* Produktabhängig auch über 24 Monate; länderbezogen können erweiterte Garantieleistungen gelten
** Verbindungskosten: kostenlos aus dem deutschen Festnetz
Änderungen dieser Garantiebedingungen ohne Voranmeldung behalten wir uns jederzeit vor.

Ersatzteile
Zubehör

Reparatur

Kontakt

Dokumente

Documents registar: Sebastian Katzer
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen
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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 unsere 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 Gewährleistungsansprüche 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 marchandise, 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 occasionnés 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 dellíacquirente, 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 periodo 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 veranderingen 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. Garantizamos 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 inobservançia 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- feil. For deler som vi ikke produserer selv, yter vi garanti kun i den utstrekning som garantikrav
lige krav pga slik mangel. Vi gir garanti for at våre maskiner ved riktig behandling under den mot underleverandør tilkommer oss. Kjøperen bærer kostnadene ved montering av nye deler.
rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, på den måten at vi erstatter kostnadsfritt hver Endrings- og verditapskrav og øvrige skadeerstatningskrav er utelukkede.
maskindel, som innen denne tiden påviselig er ubrukbar som følge av material- eller produksjonsTakuu FI
Ilmeisistä puutteista tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.
Muutoin ostaja ei voi vaatia korvausta ko. puutteista. Annamme takuun oikein käsitellyille koneillemme lakisääteiseksi takuuajaksi tavaran luovutuksesta alkaen siten, että vaihdamme korvauksetta 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- dor, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselföreskrifter inte beaktats. Vidare kan
tionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti garantikrav endast ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.
täcker endast orginal-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin täcker ej, transportskaZáruka 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 používané 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
način, 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.

Szavatosság HU
A nyilvánvaló hibákat ki kell jelenteni számított 8 napon belül az áruk, különben a vevő elveszti hogy nem termel magunkat, hogy csak olyan garanciát, hiszen jogosultak jótállási igények
minden igényt az ilyen hibák. Kínálunk garanciát a gépeinket a megfelelő kezelés időtartamának beszállítókkal szemben. A költségek beillesztése az új részek a vevőnek. Átalakítása és
hallgatólagos garancia a szállítás időpontját oly módon, hogy cserélje ki minden egyes része ezen csökkentése követelések és egyéb kártérítési igények ki vannak zárva.
idő alatt észlelhető a sorban anyag-vagy gyártási legyen hiábavaló, ingyen. Az alkatrészeket,
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