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TAFELZAAG 2000 W - 250 MM 
POWX07598 

1 TOEPASSING 
Dit toestel werd ontworpen voor het splijten en doorzagen van vol hout, gelamineerd hout, 
vezelplaat, multiplex en andere soortgelijke houtmaterialen. Ronde stukken mogen niet 
verzaagd worden omdat het draaiende zaagblad ze aan het rollen kan brengen. Er mogen 
enkel materialen verzaagd worden die geschikt zijn voor het zaagblad dat gemonteerd zit. Er 
mogen enkel zaagbladen gebruikt worden die voor dit toestel geschikt zijn (uit wolfraam en 
chroom vanadium). Het gebruik van afkortschijven of bladen uit hogesnelheidsstaal is niet 
toegelaten. Het toestel mag niet gebruikt worden op plaatsen waar er gevaar voor explosies 
bestaat. 
Niet geschikt voor professioneel gebruik. 

WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing 
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig 
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen. 

2 BESCHRIJVING (FIG. A) 
1. Schakelaar: AAN (I, groen), UIT (0, 

rood)/ noodstop 
2. Instelling hoogte en zaaghoek van 

het zaagblad (zwengel) 
3. Vergrendelknop van het zaagblad 

(draaiknop) 
4. Zaaghoekindicator 
5. Afzuigslang 
6. Tafelverlenging 
7. Zaagbladbeschermkap 
8. Spouwmes 

9. Vergrendeling voor de 
parallelgeleider 

10. Verstekgeleider 
11. Parallelaanslag 
12. Opvouwbaar onderstel 
13. Duwstok 
14. Steeksleutel 
15. Rubberen voetjes 
16. Overbelastingsbeveiliging 
17. Meetschaal 

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING 
▪ Verwijder alle verpakkingsmateriaal. 
▪ Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig). 
▪ Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is. 
▪ Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade. 
▪ Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze 

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen. 

WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen 
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking! 

1 x tafelzaag 2000 W 
1 x zaagblad gemonteerd 
1 x rechter uitbreidingstafel  
1 x sleutel 
1 x langsgeleider 
1 x zaagbladbeschermkap en spouwmes 
1 x verstekmaat 

2 x sleutels voor het zaagblad 
1 x duwstok 
1 x zaagblad 250 x 30 x 2,8 mm, 40 T 
1 x stofzuigerslang 
1 x handleiding 
1 x opvouwbaar onderstel
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Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of 
beschadigd zijn. 

4 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

4.1 Waarschuwingen m.b.t. tot beschermkappen 
▪ Hou beschermkappen op hun plek. Beschermkappen moeten in een correct werkende 

staat verkeren en correct gemonteerd zitten. 
▪ Gebruik altijd de zaagbladbeschermkap en het spouwmes voor elke afkortbewerking. 
▪ Breng onmiddellijk het beschermingssysteem opnieuw aan nadat u een bewerking hebt 

voltooid (zoals het herzagen van zaagsnedes) waarvoor de beschermkap en het 
spouwmes verwijderd moesten worden. 

▪ Zorg ervoor dat het zaagblad de beschermkap en spouwmes niet raakt en dat het ook 
geen contact maakt met het werkstuk vóór de schakelaar wordt aangezet. 

▪ Stel het spouwmes in zoals in deze handleiding beschreven wordt. 
▪ Het spouwmes moet tot in het werkstuk komen om zijn werk te kunnen doen. 
▪ Gebruik het geschikte zaagblad dat bij het spouwmes hoort. 

4.2 Waarschuwingen m.b.t. zaaghandelingen 

Plaats uw vingers of handen nooit in de buurt of in lijn met het zaagblad. 

▪ Duw het werkstuk uitsluitend tegen de draairichting tegen het zaagblad of snijmes aan.  
▪ Gebruik nooit de verstekgeleider om het werkstuk aan te voeren bij schulpbewerkingen en 

gebruik nooit de parallelaanslag als een lengteaanslag wanneer u afkortsneden maakt 
met de verstekgeleider. 

▪ Oefen bij het schulpen altijd de aanvoerkracht uit tussen de aanslag en het zaagblad. 
Gebruik een duwstok wanneer de afstand tussen de aanslag en het zaagblad minder dan 
150 mm is en gebruik een duwblok wanneer de afstand kleiner is dan 50 mm. 

▪ Gebruik enkel de duwstok die door de fabrikant werd geleverd of die volgens de 
instructies werd vervaardigd. 

▪ Gebruik nooit een beschadigde of ingezaagde duwstok. 
▪ Voer geen bewerkingen “met de vrije hand” uit. Gebruik altijd ofwel de verstekgeleider of 

parallelaanslag om het werkstuk te positioneren en te geleiden. 
▪ Reik nooit rond of over een zaagblad. 
▪ Voorzie hulpondersteuningen voor het werkstuk aan de achterkant en/of zijkanten van de 

zaagtafel zodat lange en/of brede werkstukken vlak blijven. 
▪ Voer het werkstuk met een gelijkmatige snelheid toe. Buig of tors het werkstuk niet. 

Schakel het gereedschap onmiddellijk uit wanneer er blokkeringen optreden, haal de 
stekker uit het stopcontact en verwijder dan de blokkades. 

▪ Verwijder geen stukjes afgezaagd materiaal wanneer de zaag draait. 
▪ Gebruik een hulpgeleider in contact met het tafeloppervlak wanneer u stukken van minder 

2 mm dik schulpt. 

4.3 Oorzaken van terugslag en gerelateerde waarschuwingen 
Terugslag is een plotse reactie van het werkstuk door een gekneld, geblokkeerd zaagblad of 
een slecht uitgelijnde zaagsnede in het werkstuk t.o.v. het zaagblad of wanneer een deel van 
het werkstuk blokkeert tussen het zaagblad en de parallelgeleider of een ander vast voorwerp. 
Meestal wordt bij terugslag het werkstuk aan zijn achterkant door het zaagblad van de tafel 
opgetild en in de richting van de gebruiker geslingerd. 
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Terugslag is het gevolg van een verkeerdelijk gebruik van de zaag en/of verkeerde 
gebruikshandelingen of omstandigheden en kan voorkomen worden door de juiste voorzorgen 
te nemen zoals hieronder beschreven. 
▪ Sta nooit rechtstreeks in de lijn van het zaagblad. Sta met uw lichaam altijd aan dezelfde 

kant van het zaagblad als de geleider. 
▪ Reik niet over of achter het zaagblad om aan het werkstuk te trekken of het te 

ondersteunen. 
▪ Hou het deel van het werkstuk dat wordt afgezaagd nooit vast en duw het niet tegen het 

draaiend zaagblad. 
▪ Lijn de geleider parallel met het zaagblad uit. 
▪ Gebruik een aandrukkam om het werkstuk tegen de tafel en geleider te houden wanneer u 

sneden maakt die niet door heen het hout gaan zoals herzaagsnedes. 
▪ Wees extra voorzichtig wanneer u een zaagsnede maakt in blinde plaatsen of 

gemonteerde werkstukken. 
▪ Ondersteun grote panelen om het gevaar voor knelling van het zaagblad en terugslag te 

minimaliseren. 
▪ Wees extra voorzichtig wanneer u een werkstuk zaagt dat getorst, knoestig of gebogen is 

of dat geen rechte kant heeft om het met de verstekgeleider of parallelaanslag te geleiden. 
▪ Zaag nooit meer dan één werkstuk dat boven of naast elkaar gestapeld is. 
▪ Wanneer u de zaag moet herstarten met het zaagblad in het werkstuk, centreer dan het 

zaagblad in de zaagsnede zodat de zaagtanden niet in het materiaal vastgegrepen zitten. 
▪ Hou de zaagtanden proper, scherp en voldoende gezet. Gebruik nooit gebogen 

zaagbladen of zaagbladen met gescheurde of afgebroken tanden. 

4.4 Gebruikswaarschuwingen voor de tafelzaag 
▪ Schakel de tafelzaag uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het 

tafelinzetstuk verwijdert, het zaagblad vervangt of afregelingen uitvoert aan het spouwmes 
of de zaagbladbeschermkap en wanneer de machine onbeheerd wordt achtergelaten. 

▪ Laat de tafelzaag nooit onbeheerd draaien. Schakel ze uit en ga er niet van weg voordat 
ze volledig tot stilstand is gekomen. 

▪ Plaats de tafelzaag op een goed verlichte en vlakke plaats waar u een stevige voetpositie 
en evenwicht kunt bewaren. Ze moet op een plek geplaatst worden waar er voldoende 
ruimte is om makkelijk met de grootte van uw werkstuk te kunnen werken. 

▪ Voer regelmatig reinigingswerkzaamheden onder de zaagtafel en/of aan de stofafzuiging 
uit en verwijder alle zaagsel. 

▪ De tafelzaag moet bevestigd worden. 
▪ Verwijder gereedschappen, houtafval, enz. van de tafel voordat het zaagblad 

ingeschakeld wordt. 
▪ Gebruik altijd zaagbladen met de juiste grootte en vorm van montageopening (diamant 

versus rond). 
▪ Gebruik nooit verkeerde of beschadigde zaagbladmontagemiddelen zoals flenzen, 

tussenringen, bouten of moeren. 
▪ Ga nooit op de tafelzaag staan, gebruik ze niet als opstapje. 
▪ Zorg dat het zaagblad in de juiste draairichting gemonteerd wordt. Gebruik geen 

slijpstenen, draadborstels of schuurwielen met de tafelzaag. 

5 VEILIGHEIDSUITRUSTING 

5.1 Spouwmes  
Het spouwmes (8) voorkomt dat een werkstuk door de opgaande tanden wordt gegrepen en 
naar de gebruiker terug wordt geslingerd. Tijdens het gebruik moet het spouwmes op zijn 
plaats zitten. 
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5.2 Zaagbladbeschermkap 
De zaagbladbeschermkap (7) voorkomt dat de gebruiker per ongeluk het zaagblad aanraakt 
en het voorkomt ook rondvliegende splinters. De zaagbladbeschermkap moet tijdens het 
gebruik op haar plaats zitten. 

5.3 Duwstok 
De duwstok (13) op de figuur hiernaast) dient als een verlengstuk van de hand en beschermt 
de gebruiker tegen het per ongeluk aanraken van het zaagblad. De duwstok moet altijd 
gebruikt worden wanneer de afstand tussen de geleider en het zaagblad kleiner is dan 120 
mm. 

6 UITPAKKEN EN MONTEREN 
Pak het toestel uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. 
Laat het zaagblad onder het tafeloppervlak neer (zie 8.4 Instellen van de zaagdiepte).  
Draai de zaagtafel ondersteboven. 

Nota: neem contact op met de verkoper wanneer er onderdelen ontbreken 
of beschadigd zijn. 

6.1 Montage (Fig. 1 & 2) 
▪ Monteer de verbindingsbuis (D) op de wielbeugel (C) m.b.v. schroeven en zeskantige 

nylon borgmoeren. 
▪ Monteer de twee handgrepen (A) op de U-vormige beugel (B) m.b.v. slotbouten, plastic 

tussenringen en zeskantige nylon borgmoeren. 
▪ Monteer de voetbeugel (E) op de handgreep (A) m.b.v. slotbouten, plastic tussenringen en 

zeskantige nylon borgmoeren. 
▪ Monteer de wielbeugel (C) op de voetbeugel (E) en de U-vormige beugel (B) m.b.v. 

slotbouten, plastic tussenringen en zeskantige nylon borgmoeren.  
▪ Verwijder de wieldop en verwijder de bevestigingsmiddelen die in het wiel zitten. Monteer 

de wielen op de wielbeugel m.b.v. de grote tussenringen en zeskantige nylon borgmoeren. 
Breng na de montage van de wielen de wieldoppen opnieuw aan. 

▪ Het onderstel is nu volledig geassembleerd en moet er ook zoals het onderstel uit zien. 

Nota: Plaats het toestel enkel op een vlakke en slipvrije ondergrond. Het 
toestel mag niet kunnen wiebelen. 

6.2 De zaag op het onderstel monteren  
▪ Plaats de zaag op de bovenkant van het onderstel (kies welke richting het makkelijkst is 

voor u). Gebruik 4 schroeven en zeskantige nylon borgmoeren om de zaag op het 
onderstel te monteren. 

6.3 Het onderstel voor transport en opslag inklappen (Fig. 3 )  
Duw de ontgrendeling (A) van het onderstel in. Neem tegelijk de handgrepen (B) vast en til ze 
op, weg van de zaagmachine. Duw op de zaagmachine totdat de ontgrendeling vastklikt en 
het onderstel vergrendelt. Het onderstel en zaag kan nu gekanteld en weggereden worden. 

6.4 Montage van de parallelgeleider (Fig. 4) 
Stop de parallelgeleider (11) in de sleuf van de meetschaal. Controleer de instelling door het 
venstertje. Breng de vergrendelknop (9) van de parallelgeleider (11) op zijn plek en draai hem 
vast. Om een perfect parallelle zaagsnede te maken, moet u de afstand tussen de geleider en 
het zaagblad op twee plaatsen controleren m.b.v. een meetlat. 
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6.5 Montage van de verstekgeleider (Fig. 5) 
De verstekgeleider (10) bestaat uit twee delen – de aanslagplaat (A) en de hoekinstelling (B) – 
die aan elkaar bevestigd moeten worden. 
▪ Breng de aanslagplaat (A) met de instelschroeven (C) in de openingen van de 

hoekinstelling (B). Breng ze in de gewenste stand en zet de instelschroeven vast. 
Schuif de geleider (D) van de verstekgeleider in de gewenste geleiderail op het tafeloppervlak. 

Rechtshandige gebruikers verkiezen om de verstekgeleider op de linker 
geleiderail van de tafel aan te brengen. 

6.6 De zaagbladbeschermkap monteren (Fig. 6) 

Gevaar voor verwondingen! Het zaagblad moet op minimaal 30 mm hoogte 
ingesteld worden. 

▪ Monteer eerst zwengel (2). 
▪ Zet het zaagblad in de hoogste stand. 
▪ Plaats de zaagbladbescherming op de splijtwig (8) zodat de bout (22) in de opening past. 

Duw en span tegelijkertijd de bout aan. 

6.7 Montage van de afzuigslang (Fig. 7) 
▪ Sluit de vacuümslang (5) aan op het aansluitstuk van de zaagbladbeschermkap (7). 
▪ Sluit de vacuümslang (5) aan op het afzuigmondstuk (23) aan de achterkant van de 

machine. 

7 GEBRUIK 

Gevaar voor verwondingen! Duw onmiddellijk op de rode knop “0” van de 
aan/uit schakelaar en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het 
toestel een fout vertoont. 

7.1 Te controleren vóór u het toestel start! 

Gevaar voor verwondingen! Het toestel mag enkel gestart worden wanneer 
het geen defecten vertoont. Wanneer een onderdeel mogelijk defect is dan 
moet het worden vervangen vóór het toestel opnieuw wordt gebruikt. 

Controleer het volgende om er zeker van te zijn dat het toestel in een veilige werktoestand 
verkeert: 
▪ Controleer en zorg ervoor dat er geen zichtbare gebreken zijn. 
▪ Controleer en zorg ervoor dat alle onderdelen van het toestel correct gemonteerd zitten. 
▪ Controleer en zorg ervoor dat alle veiligheidsuitrusting correct werkt. 
▪ Controleer en zorg ervoor dat het zaagblad vrij kan bewegen. 
▪ Controleer of de instelschroef voor het instellen van de zaaghoek is aangedraaid. 

7.2 Bedieningselementen 

7.2.1 Aan/uit - schakelaar 

▪ Aanzetten: Duw op de groene “I” knop van de aan/uit schakelaar (1) om de zaag aan te 
zetten. Wacht tot het zaagblad zijn maximale snelheid bereikt heeft vóór u begint te 
zagen. 
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▪ Uitschakelen: Duw op de rode “0” knop van de aan/uit schakelaar (1) om de zaag uit te 
schakelen. 

7.2.2 Overbelastingsbeveiliging (16) 

De machine is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging (16). Laat de machine minimaal 30 
minuten afkoelen vóór u ze opnieuw inschakelt. Druk eerst op de zwarte knop naast de 
schakelaar en dan op de groene knop (1) om de machine te herstarten. 

7.2.3 Instelmechanisme voor de zaaghoek 

Het zaagblad kan ingesteld worden op elke hoek tussen 0° en 45°. Draai de vergrendelknop 
(3) los, druk de hendel (2) in en draai tot de gewenste zaaghoek en zet vergrendelknop (3) 
vast. 

7.2.4 Handzwengel voor het instellen van de zaaghoogte 

De hoogte van het zaagblad moet ingesteld worden volgens de hoogte van het werkstuk. Het 
zaagblad moet altijd één zaagtand hoger gezet worden dan het werkstuk hoog is. U kunt deze 
instelling maken door de handzwengel naar links of rechts te draaien. 

Nota: Om van de volledige 45° gebruik te kunnen maken moet de 
zaaghoogte overeenstemmend verlaagd worden. 

7.3 Geleiders 

7.3.1 Verstekgeleider 

Deze geleider kan ingesteld worden tot max. 120 mm voor het verstekzagen. 

Gevaar voor verwondingen! Duw de aanslag (Fig. 5 A) niet de ver in de 
richting van het zaagblad. De opening tussen de aanslag (Fig. 5 A) en het 
zaagblad moet ongeveer 2 cm bedragen. 

7.3.2 Versteksneden (Fig. 8) 

▪ Duw de verstekgeleider (10) in de gewenste rail op het tafeloppervlak. 
▪ Zet de instelschroef (A) los, stel de gewenste hoek in en zet dan de instelschroef terug 

vast. 
▪ Duw indien nodig de aanslagplaat (C) voorwaarts of achterwaarts. Zet hiervoor de beide 

instelschroeven (B) los, duw op de aanslagplaat en zet de instelschroeven terug vast.  

7.3.3 Instellen van de steun van de parallelaanslag 

De aanslag kan verwijderd worden of opnieuw worden aangebracht nadat beide 
vleugelmoeren werden losgezet. 
Hoge kant van de geleider: 
▪ Om grote werkstukken te zagen 
Lage kant van de geleider: 
▪ Om platte werkstukken te zagen 
▪ Wanneer het zaagblad onder een hoek staat 

7.3.4 Parallelaanslag 

▪ Zet de vergrendelingshendel (9) los door aan de knop te draaien. 
▪ Stel de steun van de parallelaanslag op de gewenste zaagbreedte in door hem over de 

schaal te duwen. 
▪ Duw de vergrendelingshendel (9) naar beneden. 
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7.4 Instellen van de zaagdiepte (Fig. 9) 

Gevaar voor verwondingen! Lichaamsdelen of voorwerpen in het 
afregelgebied kunnen door het werkende zaagblad worden gegrepen! Stel 
de zaagdiepte enkel bij wanneer het zaagblad stil staat!! 

▪ Regel de zaagdiepte/zaagbladhoogte bij door aan de zwengel te draaien (A). 
▪ De handzwengel in tegenwijzerzin draaien, verkleint de zaagdiepte. De zwengel in 

wijzerzin draaien, vergroot de zaagdiepte. 

Nota: Om speling op de zaagdiepte te vermijden regelt u best het zaagblad 
van onderuit naar de gewenste stand. 

De zaagdiepte is optimaal ingesteld wanneer het zaagblad een tand hoger 
komt dan het werkstuk. 

7.5 Instellen van de zaagbladhoek (Fig. 9) 

Gevaar voor verwondingen! Lichaamsdelen of voorwerpen in het 
afregelgebied kunnen door het werkende zaagblad worden gegrepen! Stel 
de zaagdiepte enkel bij wanneer het zaagblad stil staat!! 

▪ Zet de fixeerschroef (3) los. 
▪ Stel de gewenste zaaghoek in. 
▪ De ingestelde hoek kan op de schaal (4) afgelezen worden. 
▪ Zet de fixeerschroef (3) vast. 

Nota: Om de volledige hoek van 45° te bereiken moet de zaagdiepte in 
verhouding worden verkleind. 

7.6 Zagen 

Gevaar voor verwondingen! Wanneer de opening tussen de parallelaanslag 
en het zaagblad kleiner is dan 120 mm dan moet de duwstok gebruikt 
worden. 

Gevaar voor verwondingen! Hou altijd het deel van het werkstuk vast dat 
tegen de aanslag gedrukt is en niet het stuk dat wordt afgezaagd. 

Machinebeschadiging! 

Controleer zorgvuldig het te verwerken hout. Vreemde voorwerpen zoals 
nagels, schroeven en gelijkaardige voorwerpen kunnen het toestel ernstig 
beschadigen. 

▪ Stel de gewenste opening tussen de parallelgeleider en het zaagblad in. 
▪ Stel de gewenste hoek van de verstekgeleider in. 
▪ Stel de hoogte van het zaagblad in. 
▪ Stel de gewenste hoek van het zaagblad in. 
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▪ Plaats het werkstuk tegen de verstekgeleider. 
▪ Schakel de cirkelzaag in door op de groene “I” knop van de aan/uit schakelaar te duwen 

(1). 
▪ Duw het werkstuk gelijkmatig in een vloeiende beweging naar de achterkant van de zaag. 

Zorg ervoor dat de zaag niet overbelast wordt. 
▪ Gebruik de rode “O” knop van de aan/uit schakelaar (1) om het toestel uit te schakelen 

wanneer u niet onmiddellijk verder werkt. 

8 REINIGING EN ONDERHOUD 

8.1 Reiniging en onderhoud: overzicht 
Vóór elk gebruik: 

Wat? Hoe? 

Controleer het zaagblad om er zeker van te 
zijn dat het in de juiste stand staat en 
stevig vast zit. 

Zie het deel over het vervangen van het 
zaagblad 

Controleer de opvang van de 
zaagbladbeschermkap op spanen/zaagsel. 
Verwijder de spanen indien nodig. 

Gebruik perslucht om de spanen/zaagsel 
weg te blazen of gebruik een borstel. 

Controleer of de opening tussen het 
zaagblad en het spouwmes is ingesteld op 
3 tot 5 mm en corrigeer indien nodig. 

Zie het deel over het instellen van het 
spouwmes. 

Controleer het netsnoer op beschadiging. Voer een visuele inspectie uit en laat 
indien nodig het snoer door een 
elektrotechnicus herstellen. 

Regelmatig en volgens de gebruiksomstandigheden: 

Wat? Hoe? 

Schroefverbindingen Controleer alle schroefverbindingen en zet 
ze indien nodig vast. 

Reinig de ventilatiesleuven van de motor 
en verwijder het stof. 

Gebruik een stofzuiger of een borstel om 
de spanen/stof te verwijderen. 

8.2 Reiniging van het toestel 

Gevaar voor een elektrische schok! Spat niet met water op het toestel of 
stel het niet bloot aan water. Gebruik nooit detergenten of oplosmiddelen 
om het toestel te reinigen. Deze kunnen onherstelbare schade aan het 
toestel toebrengen. De plastic onderdelen kunnen door de chemicaliën 
aangetast worden. 

Een zorgvuldige behandeling en een regelmatige reiniging zullen ervoor zorgen dat het toestel 
blijft werken en gedurende lange tijd goed zal presteren. 
▪ Verwijder vuil met een borstel. 
▪ Wrijf het toestel proper met een vochtige doek. 
▪ Hou de ventilatiesleuven proper en stofvrij. 

8.3 Onderhoud van het toestel 

Gevaar voor verwondingen! Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact 
is (ontkoppel de stroomvoorziening) vóór u enig onderhoudswerk uitvoert. 
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Gevaar voor verwondingen!  Kort na het zagen kan het zaagblad nog zeer 
heet zijn. Laat een heet zaagblad afkoelen. Reinig een heet zaagblad nooit 
met brandbare vloeistoffen. 

Een stilstaand zaagblad kan verwondingen veroorzaken! Gebruik 
werkhandschoenen om het zaagblad te vervangen. 

8.3.1 Het zaagblad monteren en vervangen (Fig. 10) 

Opgelet! Haal de stekker uit het stopcontact. 

Opgelet! Zorg ervoor dat de zaagmachine goed verlicht is. 

▪ Verwijder de schroef (24) van de voorkant van het tafelinzetstuk. 
▪ Verwijder het tafelinzetstuk. 
▪ Gebruik de hendel en draai hem naar links om het zaagblad zo ver als mogelijk naar 

boven te brengen. 
▪ Gebruik de sleutels (14) om de schroef van het zaagblad (Fig. 9) los te maken en vervang 

het blad door een geschikt vervangexemplaar. Let op de draairichting! Let op de pijl op het 
zaagblad. De tanden moeten in de richting van de aan/uit-schakelaar (1) wijzen. 

8.3.2 Bijregelen van het spouwmes (Fig. 11) 

De opening tussen de buitenrand van de zaag en het spouwmes (8) moet tussen de 3 en 5 
millimeter bedragen. 
▪ Breng het zaagblad in zijn 0°-stand en zet het vast. 
▪ Breng het zaagblad naar zijn hoogste stand.  
▪ Verwijder de zaagbladbeschermkap. 
▪ Verwijder het tafeloppervlak. 
▪ Zet de moer (A) lichtjes los m.b.v. een passende combinatiesleutel totdat het spouwmes 

(8) loskomt (verwijder de moer niet). 
▪ Zet het spouwmes hoger of lager door het in het diepe gat naar boven of naar onder te 

duwen. 
▪ Monteer alle gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde. 
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9 BEWARING, TRANSPORT 

9.1 Bewaring 

Gevaar voor verwondingen! Bewaar het toestel op een manier zodat het niet 
gestart kan worden door onbevoegde personen. Zorg ervoor dat niemand 
zich aan het opgeborgen toestel kan bezeren. 

Beschadiging van de machine! Bewaar de machine niet onbeschermd in 
een vochtige omgeving. 

9.2 Transport 

Nota: Til het toestel enkel op aan de handgrepen. 

▪ Draai het zaagblad zo ver mogelijk naar beneden. 
▪ Onderdelen die buiten de zaag uitsteken moeten worden verwijderd. 
▪ Verplaats het toestel met hulp van iemand anders en gebruik de handgrepen. 
▪ Probeer voor het verzenden indien mogelijk de originele verpakking te gebruiken. 

10 TECHNISCHE GEGEVENS 
Nominale spanning 220-240 V 

Nominale frequentie 50 Hz 

Nominaal vermogen S1: 1800 W S6 25% 2000 W 

Isolatieklasse II 

Toerental onbelast 5000 min-1 

(Buiten)diameter van het zaagblad 250 mm 

Boring van het zaagblad (intern) 30 mm 

Dikte van het zaagblad 2.8 mm 

Aantal tanden 24 T 

Max. zaagdiepte bij 90° 85 mm 

Max. zaagdiepe bij 45° 60 mm 

Tafelafmetingen 650 x 576 mm 

Tafelhoogte(+onderstel) 917 mm 

Stofafzuigaansluiting Ø 35,5 mm 

 


