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AFKORT- EN VERSTEKZAAG MET BOVENTAFEL 
POWX07582 

1 TOEPASSING 
Het apparaat dient om hout, metaal en kunststof te zagen. Het apparaat is niet bestemd voor 
industrieel gebruik. 

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

2 BESCHRIJVING (FIG. A) 
1. Bovenste zaagtafel 
2. Spouwmes 
3. Bovenste zaagbladbeschermer 
4. Verstek- en breedtegeleider 
5. Vergrendelknop voor de verstek- en 

breedtegeleider 
6. Veiligheidsslot 
7. AAN-/UIT-schakelaar 
8. Schakelaar A 
9. Verstekvergrendelknop  
10. Indicator verstekschaal 
11. Verstektafel 
12. Basis 
13. Geleider 
14. Onderste zaagbladbeschermer 

15. Indicator afschuinschaal 
16. Afschuinvergrendeling 
17. Tafelschaal 
18. Zaagblad 
19. Zaagkop 
20. Schakelaar 
21. Inlegstuk 
22. Vergrendelknop 
23. Verstekgeleider 
24. Duwstok 
25. Werkklem 
26. Inbussleutels 
27. Uitlaatpijp 
28. Stofzak 
29. Schakelaar B 

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! 

Verstek- en breedtegeleider 
Duwstok 
Werkklem 
Inbussleutels 3-6 mm 
Uitlaatpijp 
Stofzak 

Bovenste zaagbladbeschermer 
Doorzichtige zaagbladbeschermer 
Onderste zaagbladbeschermer 
Verstekgeleider 
Handleiding 

Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of 
beschadigd zijn. 
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4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt: 

 

Gevaar voor lichamelijk letsel 
of materiële schade 

 

Conform de essentiële eisen 
van de Europese richtlijn(en) 

 

Voor gebruik de handleiding 
lezen 

 

Klasse II - De machine is dubbel 
geïsoleerd, een aardedraad is 
daarom niet nodig 

 

Het dragen van een 
beschermingsbril wordt 
aangeraden.  

Draag handschoenen 

 

Raak geen draaiend zaagblad aan. 

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan 
elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de 
veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte 
begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het 
elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos). 

5.1 Werkplaats 
 Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats 

kunnen tot ongevallen leiden. 
 Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of 

stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of 
dampen kunnen laten ontbranden. 

 Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat 
gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest. 

5.2 Elektrische veiligheid 
 De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen 

enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde 
apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op 
elektrische schokken afnemen. 

 Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen 
en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam 
geaard is. 

 Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een 
elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken. 

 Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het 
stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of 
bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels 
verhogen het risico op elektrische schokken. 

 Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, 
gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het 
gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische 
schok. 
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5.3 Veiligheid van personen 
 Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch 

gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, 
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat 
kan tot ernstige verwondingen leiden. 

 Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een 
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een 
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van 
het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen. 

 Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u 
de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan 
de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan 
dat tot ongevallen leiden. 

 Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. 
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat 
bevindt, kan tot verwondingen leiden. 

 Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet 
verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden. 

 Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren 
en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en 
lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen. 

 Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor 
zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke 
inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen. 

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap 
 Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat 

daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken 
wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient. 

 Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch 
apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden 
hersteld. 

 Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het 
apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt 
gestart. 

 Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen 
die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben 
gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door 
onervaren personen wordt gebruikt.  

 Onderhoud. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, 
breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen 
beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen 
worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap. 

 Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met 
scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren. 

 Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in 
overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is 
voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te 
voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden 
dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden. 
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5.5 Service 
 Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele 

reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de 
veiligheidseisen blijft voldoen. 

 Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld 
worden. 

 Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door 
een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste 
pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden 
uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een 
gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit). 

6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR AFKORT- EN 
TAFELZAGEN 

 Draag altijd oogbescherming. 
 Gebruik het gereedschap niet in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen. 
 Gebruik NOOIT het gereedschap als er een doorslijpschijf (en geen zaagblad) op werd 

gemonteerd. 
 Controleer het blad vóór ieder gebruik op scheurtjes of beschadigingen. Vervang een 

gescheurd of beschadigd blad onmiddellijk. 
 Gebruik geen zaagbladen gemaakt uit Hoge Snelheidsstaal (HSS). 
 Gebruik enkel zaagbladen die door de fabrikant werden aangeraden en die voldoen aan 

EN847-1. Zorg ervoor dat het spouwmes niet dikker is dan breedte van de zaagsnede en 
dat het niet dunner is dan het lichaam van het zaagblad. 

 Gebruik altijd de accessoires die in deze handleiding worden aanbevolen. 
 Kies het juiste zaagblad voor het te zagen materiaal. 
 Zorg er altijd voor dat het blad en scherp en proper is om het geproduceerde lawaai te 

verminderen. 
 Gebruik correct geslepen zaagbladen. Hou u aan de maximumsnelheid die op het 

zaagblad is aangegeven. 
 Reinig de as, de flenzen (vooral de montageoppervlakken) en de zeskantmoer vóór het 

monteren van het blad. Slechte montage kan tot trillen/slaan of tot doorslippen van het 
zaagblad leiden. 

 Gebruik de bovenste zaagbladbeschermer en het spouwmes bij elke toepassing waar het 
mogelijk is, inclusief alle doorzaagbewerkingen. Monteer de zaagbladbeschermer altijd 
volgens de instructies in deze handleiding. Doorzaagbewerkingen zijn deze waarbij het 
zaagmes volledig doorheen het werkstuk zaagt zoals bij het langszagen of afkorten. 
Gebruik het gereedschap NOOIT met een defecte zaagbladbeschermer en zet ook nooit 
een zaagbladbeschermer vast met een touw, een koord enz. Elke onregelmatigheid in de 
werking van een zaagbladbeschermer moet onmiddellijk gecorrigeerd worden. 

 Plaats de bovenste zaagbladbeschermer en het spouwmes onmiddellijk terug na het 
uitvoeren van een bewerking waarvoor ze moesten worden verwijderd. 

 Zaag geen metalen zoals nagels en schroeven. Zoek en verwijder alle nagels, schroeven 
en andere vreemde materialen uit het werkstuk, vóór u begint te werken. 

 Verwijder sleutels, afgezaagde stukken enz. van de tafel vóór u de schakelaar aanzet. 
 Draag NOOIT handschoenen tijdens het werken (enkel tijdens het vervangen van de 

snijgereedschappen kunt u handschoenen dragen). 
 Hou uw handen uit de snijlijn van het zaagblad. 
 Sta NOOIT of laat NOOIT iemand in de snijlijn van het zaagblad staan. 
 Zorg ervoor dat het blad het spouwmes of het werkstuk niet raakt vóór u de schakelaar 

aanzet. 
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 Laat de zaag even draaien vóór u het werkstuk aanbrengt. Let op het trillen en slaan van 
het zaagblad wat kan wijzen op een slechte montage of uitbalancering van het blad. 

 Het gereedschap mag niet gebruikt worden voor het aanbrengen van sleuven of 
sponningen. 

 Vervang het tafelinzetstuk als het versleten is. 
 Regel NOOIT iets bij als het toestel draait. Haal de stekker uit het stopcontact vóór het 

afregelen. 
 Gebruik een duwstok wanneer nodig. Een duwstok MOET worden gebruikt bij het 

langszagen van smalle werkstukken om zo uw handen en vingers goed uit de buurt van 
het zaagblad te houden. 

 Berg de duwstok altijd op wanneer hij niet wordt gebruikt. 
 Let in het bijzonder op de instructies voor het verminderen van het gevaar op 

TERUGSLAG. TERUGSLAG is een plotse reactie op een geklemd, verbogen of slecht 
uitgelijnd zaagblad. TERUGSLAG veroorzaakt het terugwerpen van het werkstuk in de 
richting van de operator. TERUGSLAG KAN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN 
LEIDEN. Vermijd TERUGSLAG door het blad scherp te houden, de langsgeleider 
evenwijdig aan het zaagblad te houden, het spouwmes en de bovenste 
zaagbladbeschermer op hun plaats en in goede staat te houden, door het werkstuk niet 
los te laten tot u het volledig voorbij het zaagblad hebt geduwd en door geen stukken in 
hun langsrichting te zagen die gedraaid of scheefgetrokken zijn of die geen rechte kant 
hebben om naast de langsgeleider te bewegen. 

 Voer geen bewerkingen uit met de vrije hand. Met de vrije hand betekent dat u uw handen 
gebruikt om het werkstuk te ondersteunen of te geleiden in plaats van de langsgeleider of 
de verstekbak. 

 Buig NOOIT over of rond het zaagblad. Reik NOOIT naar een werkstuk vóór het zaagblad 
volledig tot stilstand is gekomen. 

 Vermijd plots en snel aanvoeren. Voer harde werkstukken zo traag mogelijk door. Plooi of 
draai een werkstuk nooit tijdens het aanvoeren. Als het zaagblad tijdens het aanvoeren 
vastloopt of klemt, zet dan het toestel onmiddellijk uit. Haal de stekker uit het stopcontact. 
Verwijder de blokkering. 

 Verwijder NOOIT afgezaagde stukjes en raak nooit een zaagbladbeschermer aan zolang 
het blad draait. 

 Klop alle losse knoesten van het werkstuk af VÓÓR u begint met zagen. 
 Mishandel het snoer niet. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te 

halen. Hou het snoer uit de buurt van hitte, olie, water en scherpe randen. 
 Sommige soorten stof die ontstaan tijdens het werken bevatten chemicaliën die kanker, 

geboorteafwijkingen of andere erfelijke schade kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden 
van deze stoffen zijn: 

 Lood uit materiaal met loodhoudende verf 
 Arsenicum en chroom uit chemisch behandelde houtsoorten 
 Uw gevaar door deze blootstellingen is afhankelijk van hoe vaak u dit werk doet 
 Om uw blootstelling aan deze chemicaliën te verminderen: werk in een goed verluchte 

omgeving en werk met gekeurde veiligheidsuitrusting zoals stofmaskers die speciaal 
ontworpen werden om microscopische deeltjes uit te filteren. 

 Sluit het toestel voor het zagen aan op een stofopvangsysteem. 
 De zaagbladbeschermer kan tijdens het plaatsen van het werkstuk of, voor het gemak, 

tijdens onderhoudswerkzaamheden worden opgetild. Zorg ervoor dat de 
zaagbladbeschermer neergelaten is en vlak tegen de zaagtafel leunt vóór u het toestel 
aansluit. 
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7 ELEKTRISCHE VEILIGHEID 

Controleer of de op het typeplaatje van de machine vermelde spanning 
overeenkomt met de ter plaatse beschikbare netspanning. 

Veiligheidsklasse II. 

8 SPECIALE PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
 Snelle ombouw van trekzaagmodus naar tafelzaagmodus.  
 90° zaagbereik voor afschuinen (45° links door 45° rechts) met vijf preset stops.  
 110° zaagbereik voor verstekzagen (50° links door 60° rechts) met tien preset stops.  
 Perfect geschikt voor mobiel gebruik omwille van zijn gering gewicht en kleine afmetingen.  
 Stevig gegoten aluminium constructie voor precisiezagen.  
 TCT zaagblad. 
 Installatie van bijkomende geleiders mogelijk. 
 Een herstartbeveiliging voorkomt dat, na een onderbreking van de stroomvoorziening, de 

machine herstart wanneer de stroomvoorziening is hersteld.  

9 INSTALLATIE EN TRANSPORT 

Draag de machine niet aan het handvat; het handvat is niet gemaakt om het 
volledige gewicht van de machine te dragen. 

Om de machine te dragen, houdt u het aan de beide kanten van de basis 
vast (12). 

9.1 Installatie 
 Til het toestel uit de doos met de hulp van iemand anders.  
 Draai de draaitafel in de 0° positie en span de verstekvergrendeling aan. 
 OPMERKING Indien de machine op een werktafel moet worden gemonteerd: installeer de 

rubberen voeten dan niet!  

Er bestaat een risico op letsels als u de machine onjuist behandelt wanneer 
u ze opheft of omdraait. Hou de machine altijd aan de basis vast (12). 

 Plaats de machine op een gepast oppervlak: 

 Alle vier de voeten moeten stevig op het oppervlak rusten. 

 De ideale hoogte voor het oppervlak is ongeveer 800 mm. 

 De zaag moet stevig vast staan, zelfs wanneer grotere werkstukken worden gezaagd. 
 Hou de verpakking voor toekomstig gebruik of scheidt op basis van het materiaal en gooi 

het weg op een milieuvriendelijke manier. 

9.2 Transport 
 Duw de zaagtafel naar beneden en trek tegelijk aan de vergrendelknop (22) om de 

zaagtafel naar boven te zetten. 
 Plaats de onderste zaagbladbeschermer (14) over het inlegstuk (21) en druk dan naar 

achter tot u een klik hoort en de voorkant van de onderste zaagbladbeschermer gelijk 
staat met de zwarte lijn op het Inlegstuk.  

 Laat de zaagkop naar beneden d.m.v. indrukken van het veiligheidsslot (6) en activeer de 
vergrendelpin (22). 
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 Plaats de verstekgeleider (4) over de onderste zaagbladbeschermer en maak vast.  
 Til de machine op door het aan beide kanten van de basis vast te houden (12). 
OPMERKING: 
 In dit gedeelte worden de essentiële bedieningselementen van de machine voorgesteld.  
 Lees dit deel vooraleer u de zaag voor het eerst gebruikt.  

9.2.1 Bedieningsmodus als tafelzaag 

 Zorg ervoor dat de tafel volledig in de juiste richting is gemonteerd -zie 9.2 Transport 
hierboven - en dat de vergrendelpin (22) goed is vergrendeld. 

 Verwijder de verstek-en breedtegeleider (4). 
 Monteer de zaagbladbeschermer (3) door deze met de achterzijde in de sleuf aan de 

bovenzijde van het spouwmes (2) te schuiven en naar achter toe te drukken. Monteer de 
onderste zaagbladbeschermer (14) door de achterzijde van de zaagbladbeschermer 
volledig naar achter in de opening van schakelaar B (29) te drukken tot de voorzijde van 
de onderste zaagbladbeschermer (14) gelijk staat met de referentiepunten op inlegstuk 
(21). 

 Om het toestel te starten en stoppen, gebruikt u de AAN-/UIT-schakelaar (7). 

9.2.2 Bedieningsmodus als afkort- en verstekzaag 

 Zorg ervoor dat de verstek- en breedtegeleider (4) juist is geïnstalleerd en het zaagblad 
bedekt.  Dit activeert schakelaar A (8). Zorg ervoor dat het deksel (verstek- en 
breedtegeleider) stevig is vastgemaakt. Indien dit niet het geval is, gebruikt u de verstek- 
en breedtegeleidervergrendelknop (5) om vast te maken.  

 Duw de zaagtafel naar beneden en trek tegelijk aan de vergrendelknop (22) om de 
zaagtafel naar boven te zetten. 

 Verwijder de onderste zaagbladbeschermer (14). 
 Om de motor in te schakelen, drukt u op de schakelaar (20) op het handvat.  
 Om de motor uit te schakelen, laat u de schakelaar (20) los.  

9.2.3 Draaitafel 

De draaitafel (11) draait 50° naar links en 60° naar rechts en kan worden vastgezet in preset 
stops bij 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° en 60°. 
Om de verstektafel te draaien, moet de vergrendelknop (9) worden gelost.  

Om te voorkomen dat de verstekhoek tijden het zagen verandert, moet de 
vergrendelknop van de verstekzaag worden aangespannen (ook wanneer 
de zaag is vastgezet in een preset stop).  

9.2.4 Afstelling van de afschuinhelling (Fig. 1) 

De zaagkop kan verticaal in een hoek van 45° naar links worden gekanteld.  
Om de zaagkop te kantelen moet de afschuinvergrendeling (16) worden gelost.  

Om te voorkomen dat de afschuinhoek tijdens het zagen verandert, moet de 
vergrendelknop van de spoorarm worden aangespannen. 

9.2.5 Verstek- en breedtegeleider (Fig. 2) 

De verstek- en breedtegeleider (4) wordt op de bovenste zaagtafel (1) gemonteerd. De 
verstek- en breedtegeleidervergrendelknop (5) moet naar de voorkant van de machine zijn 
gericht.  
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De verstek- en breedtegeleider wordt over de bovenste zaagbladbeschermer geplaatst (3). 
Wanneer de verstek- en breedtegeleider  wordt geplaatst dient u er steeds voor te zorgen dat 
de geleider a.h.v. de vergrendelknop wordt vastgemaakt.  
Eens de vergrendelknop is gelost, kan de verstek- en breedtegeleider (4) worden verwijderd 
en wordt de schakelaar (20) uitgeschakeld. 

9.2.6 Verbinding met een stofcollector 

Sommige houttypes (vb. beuk, eik, es) kunnen schadelijk zijn wanneer ze 
worden ingeademd. Gebruik een stofcollector: 

 Wanneer de zaag in een gesloten ruimte wordt bewaard;  
 Wanneer de zaag voor een langere periode (meer dan ½ uur per dag) wordt gebruikt;µ 
 Wanneer u eik, beuk, of es zaagt.  
 De stofcollector moet aan de volgende vereisten beantwoorden   
 De diameter van de stofextractiepoort moet passen (43 mm); 
 Luchtstroomvolume ≥ 550 m³/h;  
 Vacuüm bij de stofextractiepoort van de zaag ≥ 740 Pa  
 Luchtsnelheid bij de stofextractiepoort van de zaag ≥ 20 m/s.  
 Volg de gebruiksvoorschriften van de stofcollector op.  

9.2.7 Verbinding met AC-stroom 

Hoge spanning! 

 Bedien deze machine enkel in een droge omgeving  
 Sluit deze machine enkel aan op een stroombron die aan de volgende eisen voldoet (zie 

ook “Technische gegevens”): 

 Hoofdspanning en systeemfrequentie beantwoordt aan de spanning en frequentie die op 
de waardetabel van de machine is aangeduid. 

 Zekeringsbescherming via aardlekschakelaar (RCD) van 30 mA gevoeligheid. 

 Uitlaten werden goed geïnstalleerd, geaard en getest. 
 Plaats de stroomkabel zodanig dat hij het werk niet hindert en niet beschadigd wordt. 
 Bescherm de stroomkabel tegen hitte, agressieve vloeistoffen en scherpe randen. 
 Gebruik enkel rubber omrande verlengkabels met een voldoende loden dwarsdoorsnede 

(3 x 1,5 mm²). 
 Trek niet aan de stroomkabel om hem uit het stopcontact te trekken. 

10 WERKING 
Deze zaag heeft 2 functies: 
 Afkortfunctie/Verstekzagen 
 Tafelzaag 

Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór u instellingen verandert! 

10.1 Verstekzagen 

10.1.1 Veiligheidsvoorschriften inklapbare zaagbladbeschermer (Fig. 3) 

De inklapbare zaagbladbeschermer (C1) beschermt tegen accidenteel contact met het 
zaagblad en voorkomt dat houtsplinters rondvliegen. 
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De inklapbare zaagbladbeschermer moet altijd automatisch naar de startpositie terugkeren 
wanneer de zaagkop wordt opgeheven. Wanneer de zaagkop zich in de startpositie bevindt, 
moet het zaagblad langs alle kanten bedekt zijn. 

10.1.2 Veiligheidsslot 

Het veiligheidsslot (6) vergrendelt de zaagkop in de bovenste stand en voorkomt dat de 
inklapbare zaagbladbeschermer het zaagblad vrijgeeft. 
Het veiligheidsslot wordt ontgrendeld door erop te drukken. De zaagkop (19) kan nu worden 
neergelaten; wanneer de zaagkop is neergelaten, wordt de zaagbladbeschermer 
teruggetrokken en komt het zaagblad vrij. 
Nadat een insnede is gemaakt – en de zaagkop is in de bovenste startpositie – wordt de 
inklapbare zaagbladbeschermer terug door het veiligheidsslot vergrendeld. 

10.1.3 Opstellen 

GEVAAR! 

Vooraleer de machine wordt opgesteld: 

 Schakel de machine “UIT”. 

 Trek de stekker uit het stopcontact. 

 Wacht tot de machine volledig tot stilstand is gekomen. 
 Het is een must om de bovenste zaagbladbeshermer (3) en de verstek- en 

breedtegeleider (4) te installeren om het zaagblad te bedekken en veilig vast te zetten. De 
verstek- en breedtegeleider moet schakelaar A (8)  activeren; bevestig in positie met de 
verstekgeleidervergrendelknop (5). 

 Maak de vergrendelknop (22) los en hef de zaagkop volledig op. 
 Verwijder de onderste zaagbladbeschermer (14). 
 Gebruik de schakelaar (20) om de machine te activeren. 

GEVAAR! 

 Controleer steeds dat de volgende items goed werken vooraleer u de machine gebruikt. 

 Inklapbare zaagbladbeschermer. 
 Draag beschermkledij. 
 Ga in de juiste bedieningspositie staan: 

 Aan de voorkant van de zaag. 

 Voor de zaag. 

 Aan de zijkant van de zaaglijn. 
 Risico op verplettering! Wanneer u de zaagkop op zijn zij kantelt, dient u de zaagkop aan 

het handvat vast te houden, uw vingers weg van de zaagkop te houden en uit het 
kantelbereik! Hou aan de zaagkop vast. 

 Indien het type werk dit vereist, dient u het volgende te gebruiken: 

 Werksteun voor lange stukken die anders van de tafel zouden vallen wanneer het zagen is 
voltooid. 

 Stofcollector. 
 Gebruik een bijkomende geleider indien er kleine stukjes moeten worden gezaagd. 
 Hou het werkstuk steeds stevig op de tafel en blokkeer het niet. 
 Probeer het zaagblad niet te stoppen door het werkstuk tegen de rand van het zaagblad te 

duwen. Indien het zaagblad wordt geblokkeerd ontstaat er een risico op verwondingen. 

10.1.4 Normaal afkorten 

 Startpositie: 
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 Zaagkop is volledig opgeheven. 

 Draaitafel in 0° positie, de vergrendelschroef van de draaitafel is aangespannen. 

 Motorkop staat in een verticale (90°) positie, afschuinvergrendeling is aangespannen. 
 Het werkstuk zagen: 
 Hou het werkstuk tegen de verstek –en breedtegeleider, gebruik indien mogelijk de 

werkklem (25) om het werkstuk vast te maken. 
 Activeer de schakelaar (20) en activeer /druk op het veiligheidsslot (6) 
 Laat de zaagkop voorzichtig volledig naar beneden en hou het handvat vast. Oefen 

slechts middelmatige druk uit wanneer u zaagt om te voorkomen dat de snelheid van de 
motor vermindert. 

 Zaag het werkstuk in één enkele beweging 
 Laat de zaagkop voorzichtig naar de bovenste startpositie terugkeren. 
 Indien er niet verder gezaagd hoeft te worden, schakelt u de zaag uit door de schakelaar 

(20) los te laten. 

10.1.5 Verstekzagen 

 Bij verstekzagen wordt het werkstuk in een hoek t.o.v. de verstek-en breedtegeleider 
gezaagd. 

 Startpositie: 

 Zaagkop is volledig opgeheven. 

 Motorkop in verticale (90°) positie, afschuinvergrendeling is aangespannen. 
 Het werkstuk zagen: 
 Los de verstekvergrendelknop (9). 
 Stel de gewenste hoek in. 
 Draai de verstekvergrendelknop nog eens vast. 
 Hou het werkstuk tegen de verstek –en breedtegeleider. Gebruik de werkklem om indien 

nodig het werkstuk vast te maken. 
 Activeer de schakelaar (20) en activeer/druk op het veiligheidsslot (6). 
 Laat de zaagkop voorzichtig volledig naar beneden en hou het handvat stevig vast. Oefen 

slechts middelmatige druk uit wanneer u zaagt om ervoor te zorgen dat de snelheid van 
de motor niet vermindert. 

 Zaag het werkstuk in één enkele beweging. 
 Laat de zaagkop voorzichtig naar de bovenste startpositie terugkeren. 
 Indien er niet verder hoeft te worden gezaagd, schakelt u de zaag uit door de schakelaar 

(20) los te laten. 
OPMERKING: 
 De verstekzaag wordt bij bepaalde hoeken geactiveerd – bij 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° en 

60°. 

10.1.6 Afschuinen 

 Bij afschuinen wordt het werkstuk in een hoek gesneden die niet 90° is. 
 Startpositie: 

 Zaagkop is volledig opgeheven. 

 Motorkop in 0° positie, de vergrendelschroef van de draaitafel is aangespannen. 

10.1.7 Werkstuk zagen 

 Los de afschuinvergrendeling (16) om de zaagkop dichtbij de zaag te kantelen. 
 Kantel de motorkop voorzichtig naar de gewenste positie. 
 Span de afschuinvergrendeling (16) aan. 
 Hou het werkstuk tegen de verstek- en breedtegeleider. Gebruik de werkklem om indien 

nodig het werkstuk vast te maken. 
 Activeer de schakelaar (20) en activeer/druk op het veiligheidsslot (6). 
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 Laat de zaagkop voorzichtig volledig naar beneden en hou het handvat stevig vast. Oefen 
slechts middelmatige druk uit om te voorkomen dat de snelheid van de motor vermindert. 

 Zaag het werkstuk in één enkele beweging. 
 Laat de zaagkop voorzichtig naar de bovenste startpositie. 
 Indien er niet verder hoeft te worden gezaagd, schakelt u de zaag uit door de schakelaar 

(20) los te laten. 

10.1.8 Dubbele versteksnede 

 Een dubbele versteksnede is een combinatie van een versteksnede en afschuinsnede; dit  
betekent dat het werkstuk in één enkele beweging in een hoek wordt gezaagd die niet 
gelijk is aan 90° t.o.v. de verstek- en breedtegeleider en materiaaloppervlak. 

GEVAAR! Wanneer u dubbele versteksneden zaagt wordt het zaagblad veel 
meer dan normaal blootgesteld – er bestaat een verhoogd risico op letsels. 

 Hou altijd voldoende afstand tot het zaagblad. 
 Startpositie: 

 Zaagkop is volledig opgeheven. 

 Verstekzaag is in de gewenste positie vergrendeld. 

 Zaagkop is in de gewenste hoek gekanteld tegen het oppervlak van het werkstuk en 
vergrendeld. 

10.1.9 Werkstuk zagen: 

 Hou het werkstuk tegen de verstek- en breedtegeleider. Gebruik een werkklem om indien 
mogelijk het werkstuk vast te maken. 

 Druk op de bovenste helft van de AAN/UIT-schakelaar en druk op het veiligheidsslot. 
 Laat de zaagkop voorzichtig volledig naar beneden komen en hou het handvat stevig vast. 

Oefen slechts minimale druk uit wanneer u zaagt om te voorkomen dat de snelheid van de 
motor vermindert. 

 Zaag het werkstuk in één enkele beweging. 
 Laat de zaagkop voorzichtig naar de bovenste startpositie terugkeren. 
 Indien er niet onmiddellijk verder hoeft te worden gezaagd, schakelt u de zaag UIT. 

10.2 Tafelzaagmodus 

10.2.1 Veiligheidsvoorschriften bovenste zaagbladbeschermer 

De bovenste zaagbladbeschermer (3) beschermt tegen accidenteel contact met het zaagblad 
en voorkomt dat houtsplinters rondvliegen. 
Zorg ervoor dat de bovenste zaagbladbeschermer altijd gemonteerd is tijdens de werking. 

10.2.2 Spouwmes 

 Het spouwmes (2) voorkomt dat een werkstuk in de omhoogkomende tanden van het 
zaagblad vast raken en tegen de bediener wordt geworpen. 

 Zorg ervoor dat het spouwmes tijdens de werking steeds is geïnstalleerd. 

10.2.3 Onderste zaagbladbeschermer 

 De onderste zaagbladbeschermer (14) is een bescherming tegen accidenteel contact met 
het zaagblad. 

 De veiligheidszaagbladbeschermer moet altijd geïnstalleerd zijn terwijl de machine in 
werking is. 
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10.2.4 Duwstok 

 Het duwstok (24) dient als verlengstuk van de hand en is een bescherming tegen 
accidenteel contact met het zaagblad. 

 Gebruik telkens een duwstok als de afstand tussen het zaagblad en de verstek- en 
breedtegeleider minder dan 120 mm bedraagt. 

 Breng het duwstok in een hoek van 20° tot 30° tegen het oppervlak van de zaagtafel in. 
 Vervang het duwstok indien beschadigd. 

10.2.5 Opstellen 

GEVAAR! 

Vooraleer de machine wordt opgesteld: 

 Schakel de machine “UIT”. 

 Trek de stekker uit het stopcontact. 

 Wacht tot de machine volledig tot stilstand is gekomen. 
 Laat de zaagkop omhoog. 
 Zet de verstekzaag in de 0° positie en span de vergrendelschroef aan. 
 U moet de onderste zaagbladbeschermer (14) juist plaatsen en ervoor zorgen dat 

schakelaar B (29) wordt geactiveerd. 
 Laat de zaagkop naar beneden en vergrendel hem. 
 Verwijder de verstek- en breedtegeleider (4) van de zaagbladbeschermer (3). 

GEVAAR! 

 Controleer om te zien dat de volgende items in goede staat verkeren vooraleer u begint te 
werken. 

 Spouwmes (2) 

 Veiligheidszaagbladbeschermer (14) 

 Zaagbladbeschermer (3) 

 Duwstok 
 Draag beschermkledij en pas beschermende maatregelen toe: 

 Stofafzuiger 

 Gehoorbescherming 

 Veiligheidsbril 
 Ga in de juiste houding staan 

 Aan de voorkant van de zaag 

 Voor de zaag 

 Aan de linkerkant van de zaaglijn 

 Wanneer een tweede persoon aanwezig is, moet deze andere persoon op voldoende 
(veilige) afstand van de zaag staan. 

 Indien het type werk dit vereist, gebruik dan het volgende: 

 Werksteun – voor lange stukken die anders van de tafel zouden vallen wanneer het zagen 
is voltooid. 

 Stofcollector 
 Probeer het zaagblad niet te stoppen door het werkstuk tegen de kant van het zaagblad te 

duwen. Indien het zaagblad wordt geblokkeerd, ontstaat er een risico op verwondingen. 



 POWX07582 NL 

Copyright © 2016 VARO P a g e  | 16 www.varo.com 

10.2.6 Zagen 

GEVAAR! Gebruik altijd een Duwstok indien afstand D van het werkstuk 
minder dan 120 mm bedraagt (Fig. 4). 

 De zaagbladbeschermer moet met de voorkant op het werkstuk rusten. 
 Installeer indien nodig de verstek- en breedtegeleider en zorg ervoor dat de 

vergrendelschroef naar u, de bediener, toe wijst. 
 Stel de verstek- en breedtegeleider in de gewenste zaagbreedte in. Controleer op beide 

schalen van het bovenste zaagblad dat de verstek- en breedtegeleider parallel met het 
zaagblad is ingesteld. 

 Start het zaagblad door de groene ‘aan’-schakelaar (7) in te drukken. 
 Druk het werkstuk langzaam naar achteren toe en zaag in één enkele, vloeiende 

beweging. 
 Schakel de machine UIT indien u niet onmiddellijk verder hoeft te zagen door de RODE  

‘uit’-schakelaar (7) te activeren. 

11 REINIGING EN ONDERHOUD 

Opgelet! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden 
aan het apparaat te verrichten. 

11.1 Reiniging 
 Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen. 
 Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na 

ieder gebruik. 
 Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil. 
 Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met 

zeepwater. 
 Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniawater, etc. Deze 

oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen. 

11.2 Onderhoud 
 Onze machines werden ontworpen om gedurende een lange tijd te werken met een 

minimum aan onderhoud. Een voortdurende goede werking is afhankelijk van een goede 
zorg voor de machine en een regelmatig reinigen ervan. 

11.2.1 Voor alle onderhoudswerken 

 Schakel de machine UIT. 
 Trek de stekker uit het stopcontact. 
 Wacht tot de machine volledig tot stilstand is gekomen. 
 Herstel- en onderhoudswerken, behalve dan deze beschreven in dit hoofdstuk, mogen 

enkel door deskundige specialisten worden uitgevoerd. 
 Vervang defecte onderdelen, in het bijzonder veiligheidsvoorzieningen. Onderdelen die 

niet door de fabrikant zijn getest en goedgekeurd kunnen onvoorziene schade 
veroorzaken.  

 -Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen opnieuw werken na elke onderhoudsbeurt. 

11.2.2 Voor elk gebruik 

 Verwijder het zaagstof en de houtsplinters van de machine met een borstel en afstoffer of 
stofzuiger. 
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 Controleer de stroomkabel en stekker op schade en laat de beschadigde delen door een 
erkend elektricien vervangen. 

 Controleer alle bewegende delen en zorg ervoor dat ze vlot en vrij kunnen bewegen over 
hun hele bereik. 

 Controleer het spouwmes om te zien of de afstand tussen het spouwmes en het zaagblad 
tussen de 3 en de 8 mm bedraagt. 

11.2.3 Maandelijks  (indien dagelijks gebruikt) 

Controleer de staat en de spanning van de aandrijfriem en pas aan indien nodig.  

11.2.4 Elke 300 werkingsuren (Fig. 3) 

 Controleer alle schroeven of ze goed passen en vast zitten en span aan, waar nodig. 

 Controleer laterale speling van de zaagkop, pas aan indien nodig door de bout aan te 
spannen (P1). 

 Controleer of de zaagkop naar zijn startpositie terugkeert nadat hij werd losgelaten; 
vervang indien nodig de veren. 

 Controleer of de inklapbare (bovenste) zaagbladbeschermer werkt. 
TIPS: 
 Gebruik geschikte steunen aan beide kanten van de machine voor lange werkstukken. 
 Gebruik een bijkomende verstek- en breedtegeleider wanneer u kleine stukken zaagt (dit 

kan een geschikt bord zijn, met vier schroeven aan de geleider vastgemaakt). 
 Wanneer u een krom of gebogen werkstuk zaagt, zorg er dan voor dat u het werkstuk 

zodanig plaatst dat de convexkant (i.e. de buitenkant van de boog) tegen de geleider ligt. 
 Zaag geen werkstukken terwijl die op de rand staan. Plaats ze altijd plat op de draaitafel. 
 Hou de steunoppervlakten schoon – het is vooral belangrijk harsresidu met een geschikt 

reinigings – of onderhoudsspray te verwijderen. 

11.2.5 Zaagblad veranderen (Fig. 5) 

GEVAAR !  Vlak nadat u gezaagd heeft, kan het zaagblad erg warm zijn – 
gevaar voor  brandwonden ! Laat een heet zaagblad afkoelen. Reinig een 
heet zaagblad niet met  brandbare vloeistoffen.  

Risico op letsels, zelfs wanneer het zaagblad stilligt. Wanneer u de 
asschroef (E1) aanspant of lost, moet de inklapbare zaagbladbeschermer 
het zaagblad omvatten. 

Draag handschoenen wanneer u de zaagbladen wisselt. 

 Stel de zaagkop op 0° in (verticaal) en span de afschuinkantelvergrendelschroef aan. 
 Los de schroeven om de bovenste zaagtafel te verwijderen. Neem de zaagtafel weg. 
 Om het zaagblad te verhinderen te draaien, trekt u de zaagbladvergrendeling (D1) naar 

voor. Tezelfdertijd draait u het zaagblad met de hand langzaam tot de 
zaagbladvergrendeling wordt geactiveerd. 

 Los de asschroef (E1) op de zaagas (linker draad). 
 Verwijder de asschroef (E1) en buitenste zaagflenzen (E2) van de zaagas. 
 Neem het zaagblad (18) van de zaagas en hef het om het van de machine te verwijderen. 
 Verwijder de asmoer (E4) en de binnenste zaagflenzen (E3) van de zaagas.  
 Reinig het klemoppervlak van: 

 de zaagas 

 de binnenste zaagflens 

 het zaagblad 
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 de buitenste zaagflens 

 de asmoer 

 de zaagbladbeschermer 

GEVAAR! Gebruik geen schoonmaakproducten (bijvoorbeeld om 
harsresidu te verwijderen) dat de neiging heeft te corroderen met de lichte 
metalen onderdelen van de machine; de stabiliteit van de zaag zou in 
gevaar kunnen komen. 

 Bevestig de asmoer (E4) van de binnenste zaagflens (E3) op de zaagas. 

GEVAAR ! Bevestig de binnenste zaagflens op de juiste manier! Anders kan 
de zaag blokkeren of kan het zaagblad los raken! De binnenste zaagflens is 
juist gemonteerd wanneer de afgekante kraag (Q1) naar rechts wijst en de  
veerringgroef naar links wijst (Fig. 6) 

 Monteer het nieuwe zaagblad (18) en let op de richting (de pijl op het zaagblad moet in 
dezelfde richting als de pijl op de zaagbladbeschermer wijzen!). 

GEVAAR !  Gebruik enkel zaagbladen die overeenkomen met de normen en 
die werden ontworpen voor maximumsnelheid (zie technische gegevens). 

 GEBRUIK GEEN: 

 Foutieve zaagbladen 

 Zaagbladen, gemaakt uit hogesnelheidsstaal (HSS) 

 Beschadigde zaagbladen 

 Afgesneden wielbladen 

GEVAAR! Monteer het zaagblad enkel met OEM-onderdelen. 

 Gebruik geen loszittende reductieringen; het zaagblad kan losraken. 

 Zaagbladen moeten zodanig worden gemonteerd dat ze niet wiebelen en niet kunnen 
losraken tijdens de werking. 

 Installeer de buitenste zaagflens (E2). 

 De twee flenzen moeten over de vlaktes van de zaagas passen. 

 Breng de asschroef (E1) (linkse draad) en maak vast met de inbussleutel. 

GEVAAR! 

 Maak de asmoersleutel niet langer om meer kracht te kunnen uitoefenen 
 Sla niet op de sleutel met een hamer om de asmoer aan te spannen. 
 Nadat u de asmoer heeft aangespannen, dient u ervoor te zorgen dat u de sleutel 

verwijdert. 
 Installeer de zaagtafel en monteer de bijbehorende schroeven. 

11.2.6 Inlegstuk (21)  vervangen 

GEVAAR! 
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 Indien het inlegstuk beschadigd is, kunnen kleine deeltjes vast raken tussen dit stuk en 
het zaagblad en ervoor zorgen dat het zaagblad vast raakt. Vervang een defect Inlegstuk 
meteen! 

 Verwijder de zaaggeleider (13). 
 Los het defecte stuk door deze met een schroevendraaier los te wrikken en verwijder ze 

dan. 
 Breng het nieuwe stuk in en laat op zijn plaats vastklikken. 
 Installeer de zaaggeleider (13). 

11.3 Aanpassingen 

11.3.1 Aanpassingen aan de verstek- en breedtegeleider (Fig. 7) 

 Los de bevestigingsschroeven (L1) van de geleider. 
 Pas de geleider zo aan dat deze precies vierkant t.o.v. het zaagblad staat wanneer de 

verstektafel (11) in de 0°-positie is ingesteld. 
 Span de bevestigingsschroeven van de geleider aan. 

11.3.2 Aanpassingen van de verstekschaalindicator (Fig. 8) 

Pas de positie van de indicator (M1) aan nadat de schroef werd gelost (M2) tot de waarde die 
wordt aangegeven overeenkomt met de huidige preset  stoppositie van de draaitafel. 
OPMERKING: 
De verstektafel is ingesteld op preset stops bij de posities 0°, 15°, 22,5° , 30°, 45° en 60°. 

11.3.3 Aanpassen van de preset stop afschuinhelling (Fig. 9) 

 Vergrendel de zaagkop (N2) in de positie 0°. 
 Los de linker/rechterschroef (N1). 
 Pas de zaagkop aan tot het zaagblad zich op precies 90°/45° t.o.v. de draaitafel bevindt. 
 Span de linker/rechterschroef (N1) aan. 
 Pas de N3-positie van de indicator aan, nadat de N4-schroef is gelost tot de waarde die 

wordt aangegeven overeenkomt met de huidige preset stoppositie van de zaagkop. 

11.3.4 Zaagdieptestop aanpassen (Fig. 10) 

De zaagdieptestop beperkt de diepte waarmee de zaag zich in de zaagschijfopening plant. 
De zaagdieptestop dient te worden aangepast indien het zaagblad contact maakt met de tafel. 
 Los de vergrendelbout (O1) van de zaagdieptestop. 
 Pas de zaagdieptestop zodanig aan dat het zaagblad zich tot aan de verstek- en 

breedtegeleider in de zaagschijfopening plant. 
 Span de vergrendelbout van de zaagdiepstestop aan. 
 Laat de zaagkop naar beneden tot hij door de zaagdieptestop wordt tegengehouden en 

controleer of het zaagblad in deze positie vrij kan ronddraaien. 

11.4 Reinigen 
Gebruik een borstel en afstoffer of stofzuiger om alle houtsplinters en zaagstof te verwijderen 
van: 

 De afstelvoorzieningen 

 De bedieningselementen 

 De motorventilatieopeningen 

 De ruimte onder de tafelvoeg 

11.5 Bewaring/opslag 

WAARSCHUWING! GEVAAR! 
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 Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren. 
 Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en 

op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage 
temperaturen. 

 Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een 
donkere plaats. 

 Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht 
ophoopt. 

12 TECHNISCHE GEGEVENS 
Netspanning 220-240 V ~ 50 Hz 

Opgenomen vermogen 1800 W 

Zaagbladtoerental 5000 min-1 

Zaagblad 254 x 30 x 3 mm -  60T TCT 

Snijcapaciteit: 

Tafelzaag 46 mm 

Verstekzaag 

0x90° H70xW110 mm 

45°x90° H40xW110 mm 

0°x45° H70xW70 mm 

45°(L)x45° 
45°(R)x45° 

H35xW60 mm 
H40xW90 mm 

Machine 700x585x420 mm 

Beschermingsklasse (IP) 20 

Isolatieklasse II 

Gewicht bruto/netto 24 kg / 19 kg 

13 GELUID 
Geluidswaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3) 
Lpa (Geluidsdrukniveau) 93 dB(A) 

Lwa (Geluidsprestatieniveau) 106 dB(A) 

AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 
dB(A) overschrijdt. 

aw (Trilling):  1,7 m/s² K = 1,5 m/s² 
De motor haalt het vermelde vermogen van 1800 Watt in S6 25%. 

14 GARANTIE 
 Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de 

datum van aankoop door de eerste koper. 
 Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, 

defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, 
stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of 
defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de 
transportkosten. 

 Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die 
voortvloeien uit onjuist gebruik. 
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 Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is 
van onjuist gebruik van het toestel. 

 Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus 
gereedschappen. 

 Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90. 
 Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen werd. 
 Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het 

toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting. 
 Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige 

stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), 
ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), 
onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de 
handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is 
niet limitatief. 

 De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging 
van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval 
van een vervanging van het toestel. 

 Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor 
eigendom van Varo NV. 

 We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop 
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd 
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...). 

 Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum. 
 Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een 

aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op 
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop. 

15 MILIEU 
Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg 
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. 
Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het 
gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen 
waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of 
de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking. 
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16 CONFORMITEITSVERKLARING 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, verklaart dat, 

Product: Afkort- en verstekzaag met boventafel 
Handelsmerk: POWERplus 
Model: POWX07582 

voldoet aan de Essentiële Eisen en andere van toepassing zijnde voorschriften van de 
Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van de geharmoniseerde Europese 
normen. Elke niet toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig. 

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van 
ondertekening): 

2011/65/EU 
2006/42/EG 
2004/108/EG 
2000/14/EG Bijlage V LwA 103 dB  /  106 dB 

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op 
de datum van ondertekening): 

EN61029-1: 2009 
EN61029-2-11: 2009 
EN55014-1: 2006 
EN55014-2: 1997 
EN61000-3-2: 2006 
EN61000-3-3: 2013 

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove,  VARO – Vic. Van 
Rompuy N.V. 

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider, 

 
Hugo Cuypers 
Regelgevings- en compliancemanager 
Datum 03/06/2015 


