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Welkom bij Lumberjack! 

Geachte klant, wij feliciteren u met uw aankoop. Voordat u dit product voor de 

eerste keer gebruikt, vragen wij u om deze  gebruiksaanwezig goed door te nemen. U 

ontvangt hier alle informatie die nodig is om het product veilig te gebruiken en die 

een lange levensduur van het product garandeert. Houd u aan de 

veiligheidsinformatie en -instructies in deze gebruikershandleiding 
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

1 

LET OP! Lees alle veiligheidsvoorschriften en 

instructies.  

- Wanneer de waarschuwingen en instructies niet 

in acht worden genomen, kan dit een elektrische 

schok, brand of ernstige verwondingen tot gevolg 

hebben. 

 

Bewaar alle veiligheidsinstructies en 

handleidingen om ze later te kunnen raadplegen. 

- Het in de veiligheidsinstructies gebruikte begrip 

“elektrisch gereedschap” heeft betrekking op 

elektrisch gereedschap met netvoeding (met 

netsnoer) en op elektrisch gereedschap met 

batterijvoeding (zonder netstroom). 

 

1. Veiligheid in werkgebied 

a) Houd uw werkterrein netjes en goed verlicht. 

Wanorde of onverlichte werkterreinen kunnen tot 

ongevallen leiden. 

b) Gebruik elektrisch gereedschap niet op 

plaatsen waar het risico van verbranding of 

explosie bestaat, zoals in nabijheid van 

brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen. Dit 

gereedschap produceert vonken, die mogelijk 

stoffen of gassen doen ontbranden. 

c) Houd kinderen en andere personen tijdens het 

gebruik van het elektrische gereedschap op 

veilige afstand. Afleiding 

kan leiden tot het verliezen van de controle over 

het apparaat. 

 

2. Elektrische veiligheid 

a) De aansluitstekker van het gereedschap moet 

in het stopcontact passen. De stekker mag op 

geen enkele manier veranderd worden. Gebruik 

geen adapterstekker samen met gereedschap 

met randaarde. 

Originele stekkers en passende stopcontacten 

verlagen het risico op een elektrische schok. 

b) Bescherm uzelf tegen elektrische schokken – 

Voormijd lichamelijk contact met geaarde 

oppervlakken (bijv. buizen, 

verwarmingsinstallaties, elektrische 

gasfornuizen, koelkasten). Er is een verhoogd 

risico op elektrische schok, als uw lichaam geaard 

is. 

c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan 

regen of vocht. Het binnendringen van water in 

elektrisch gereedschap verhoogt het risico op 

elektrische shock. 

d) Gebruik de kabel niet voor verkeerde 

doeleinden. Gebruik de stroomkabel nooit om 

het gereedschap te dragen, op te hangen, te 

trekken of los te trekken uit het stopcontact. 

Houd de stroomkabel op veilige afstand van 

hitte, olie, scherpe kanten en bewegende 

apparaatonderdelen. Beschadigde, gedraaide of 

verstrikt geraakte 
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stroomkabels verhogen het risico op een 

elektrische schok. 

e) Als u met het gereedschap in de open lucht 

werkt, dient u enkel verlengsnoeren te gebruiken 

die geschikt zijn voor buitengebruik. Door een 

verlengsnoer te gebruiken dat geschikt is voor 

buitengebruik, verkleint u het risico op elektrische 

schok. 

f) Als het onvermijdelijk is om het gereedschap in 

een vochtige ruimte te gebruiken, dient u een 

aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik 

hiervan verkleint het risico op elektrische schok. 

  

3. Persoonlijke veiligheid 

a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw 

gezonde verstand als u elektrisch gereedschap 

gebruikt. Gebruik dit gereedschap niet als u 

vermoeid bent of onder invloed van drugs, 

alcohol of medicijnen staat. Een ogenblik van 

onoplettendheid bij het gebruik van het 

gereedschap kan tot ernstige verwondingen 

leiden. 

b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM’s). Draag altijd een veiligheidsbril. Correct 

gebruikte beschermende kleding zoals 

stofmaskers, slipvrije veiligheidsschoenen, helm 

en gehoorbescherming, verlagen het risico op 

persoonlijk letsel. 

 

c) Vermijd een onopzettelijke ingebruikname. 

Vergewis u ervan dat het elektrische 

gereedschap uitgeschakeld is, voordat u de 

machine aansluit op de stroomvoorziening, of de 

accu-set. Indien u bij het dragen van het 

elektrische gereedschap uw vinger op de 

schakelaar houdt of het apparaat ingeschakeld op 

de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot 

ongevallen leiden. 

d) Verwijder het instellingsgereedschap of 

schroefsleutels voordat u de machine inschakelt. 

Gereedschap of een sleutel die zich in een 

draaiend apparaatonderdeel bevindt, kan tot 

verwondingen leiden. 

e) Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg 

voor een veilige stand en houd te allen tijde 

evenwicht. Op deze manier heeft u betere 

controle over de machine, ook in onverwachte 

situaties.  

f) Draag geschikte kleding. Draag geen losse, 

wijde kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding 

en handschoenen op een veilige afstand van 

bewegende onderdelen. Loszittende kleding, 

sieraden of lang haar kunnen door de bewegende 

delen vastgegrepen worden. 

g) Als apparaten worden gebruikt voor het 

aansluiten van stofafzuiging en andere afzuiging, 

vergewis u er dan van dat deze correct zijn 

aangesloten en correct worden 
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gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan 

gevaren o.g.v. stof verkleinen. 

 

4. Gebruik en behandeling van elektrisch 

gereedschap 

a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw 

werk het daarvoor bestemde elektrische 

gereedschap. Met het passende elektrische 

gereedschap werkt u beter en veiliger in het 

aangegeven vermogensgebied. 

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap, waarvan 

de schakelaar AAN/UIT defect is. Gereedschap 

dat niet meer aan- of uitgeschakeld kan worden is 

gevaarlijk en moet worden gerepareerd.  

c) Trek de stekker uit het stopcontact of haal de 

accu uit het accugereedschap, voordat u 

apparaatinstellingen doorvoert, toebehoren 

wisselt of het gereedschap weglegt. Deze 

voorzorgsmaatregel verkleint het risico dat het 

gereedschap onopzettelijk start. 

d) Bewaar het niet-gebruikte gereedschap op 

buiten bereik van kinderen. Laat personen, die 

niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze 

aanwijzingen niet gelezen hebben,  het apparaat 

niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is 

gevaarlijk in de handen van onervaren personen. 

e) Onderhoud uw elektrische gereedschap met 

zorg. Controleer of beweegbare onderdelen 

foutloos functioneren en niet klemmen, of er 

onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn, 

dat de werking van het elektrische gereedschap  

in negatieve zin beïnvloed wordt. Laat de 

beschadigde onderdelen vóór het gebruik van 

het apparaat repareren. Veel ongelukken zijn te 

wijten aan slecht onderhouden elektrisch 

gereedschap. 

4.6 Houd zaaggereedschappen schoon en scherp. 

Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschappen 

met scherpe zaagtanden /-randen zullen minder 

snel klemmen en zijn makkelijker om te bedienen. 

4.7 Gebruik het elektrisch gereedschap, 

toebehoren en gereedschaponderdelen, etc. 

volgens deze aanwijzingen. Neem daarbij de 

werkomstandigheden en de uit te voeren 

werkzaamheden in acht. Het gebruiken van 

elektrisch gereedschap voor andere dan de 

voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke 

situaties leiden. 

 

5. Service 

a) Laat uw elektrisch gereedschap uitsluiten door 

gekwalificeerd, vakkundig geschoold personeel 

en uitsluitend met originele reserveonderdelen 

repareren. Daardoor wordt de veiligheid van het 

elektrische gereedschap gewaarborgd. 

b) Als vervanging van de stroomkabel 

noodzakelijk is, dient dit te worden uitgevoerd 

door de fabrikant of door een erkende 
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reparateur om de veiligheid te waarborgen. 

 

6. Gebruik van accugereedschap  

a) Laad de accu alleen op met een lader zoals 

gespecificeerd door de fabrikant. Wanneer een 

lader die geschikt is voor één type accu wordt 

gebruikt voor een ander type accu, riskeert u 

brand. 

b) Gebruik het accugereedschap alleen met de 

daarvoor ontworpen accu’s. Het gebruik van 

andere soorten accu, vergroot het risico op brand 

of letsel. 

c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt, houd 

deze dan weg van metalen voorwerpen, zoals 

paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven 

en andere metalen voorwerpen, die een 

verbinding kunnen bewerkstellingen tussen de 

twee poorten. Het kortsluiten van de poorten kan 

vuur of verbranding veroorzaken. 

d) Bij foutief gebruik of onder verkeerde 

omstandigheden, kan vloeistof uit de batterij 

spuiten; Vermijd contact. Als dit ongeluk 

plaatsvindt, spoel dan uw ogen en huid met grote 

hoeveelheden stromend water. Als de vloeistof 

in contact komt met uw ogen, neem dan ook 

onmiddellijk contact op met uw arts. Vloeistof uit 

de batterij/accu kan irritatie en brandwonden 

veroorzaken. 

 

 

7. Additionele veiligheids- en 

gebruiksinstructies 

a) Stof van materialen zoals loodhoudende 

coatings, sommige houtsoorten, mineralen en 

metalen kunnen schadelijk zijn voor uw 

gezondheid en allergische reacties veroorzaken, 

die leiden tot ademhalingsproblemen en/of 

kanker. Materialen die asbest bevatten mogen 

alleen door specialisten worden behandeld. Neem 

de van toepassing zijnde reglementen in uw land 

in acht aangaande de te bewerken materialen. 

b) Voorkom de opeenhoping van stof in het 

werkgebied. Stof kan gemakkelijk ontbranden. 

 

8. Extra veiligheidsinstructies voor 

verstekzagen 

a) Ga nooit op het elektrisch gereedschap staan. 

Ernstig letsel kan voorkomen als het elektrische 

gereedschap omvalt of wanneer u in contact 

komen met het zaagblad. 

b) Zorg ervoor dat de zaagbladbescherming goed 

werkt en vrij kan bewegen. Stel de 

zaagbladbescherming altijd zo af, dat het licht 

tegen het werkstuk drukt, als u zaagt. Klem de 

zaagblad-bescherming nooit vast als deze open 

staat. 

c) Verwijder nooit zaagafval, houtsnippers of 

zaagsel uit het zaaggebied, terwijl de machine 

draait. 

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
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Zet de machinearm altijd terug in de neutrale positie 

en schakel dan de machine uit. 

d) Begeleid het werkstuk alleen langs het 

zaagblad als de machine is ingeschakeld. 

In andere gevallen is er een risico op terugslag, als 

het zaagblad klem geraakt in het werkstuk. 

e) Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van 

olie en vetten. Vette handgrepen zijn glad en 

zorgen voor een afname van controle over de 

machine. 

f) Gebruik het elektrisch gereedschap alleen, als 

het werkgebied vrij is van  montage-

gereedschappen, houtsnippers, zaagsel, etc. 

Kleine stukjes hout of andere objecten die in 

contact komen met het roterende zaagblad 

kunnen de gebruiker met hoge snelheid raken. 

g) Houd de vloer vrij van zaagsel en houtsnippers. 

U kunt anders uitglijden of struikelen.  

h) Klem het werkstuk altijd goed vast. Zaag geen 

werkstukken die te klein zijn om vast te zetten. 

Als u dit wel doet, is de ruimte tusesn uw hand en 

het roterende zaagblad te klein 

i) Gebruik de machine alleen voor het 

zagen/snijden van materialen, genoemd onder 

Reglementair Gebruik. 

Bij ander gebruik, kan de machine overbelast 

raken. 

 

j)  In het geval dat het zaagblad vast loopt, 

schakel dan de machine uit en houd het werkstuk 

vast tot het zaagblad  tot volledige stilstand 

komt. Om terugslag te voorkomen, mag het 

werkstuk niet worden verplaatst voordat de 

machine volledig tot stilstand is gekomen. 

Corrigeer de reden voor het vastlopen van het 

zaagblad, voordat u de machine weer start. 

k) Gebruik geen botte, gescheurde, gebogen of 

beschadigde zaagbladen. Ongeslepen of verkeerd 

ingesteld zaagbladen produceren smalle 

inkepingen, die  overmatige wrijving, een 

'plakkend' zaagblad of terugslag kunnen 

veroorzaken. 

l) Gebruik altijd zaagblad met de juiste grootte en 

vorm (diamant versus rond) van het asgat. 

Zaagbladen die niet overeenkomen met het 

bevestigingsmateriaal van de zaag zullen 

excentrisch draaien, hetgeen controleverlies kan 

veroorzaken. 

m) Gebruik geen HSS staal zaagbladen. Dergelijke 

zaagbladen breken gemakkelijk en zijn dus 

gevaarlijk in gebruik. 

n) Raak het zaagblad niet aan na het werk, 

aangezien het nog moet afkoelen. Het zaagblad 

wordt zeer heet tijdens het zagen. 

o) Gebruik de machine nooit zonder de 

inlegplaat. Vervang een defecte inlegplaat. 

Inlegplaten met gebreken kunnen verwondingen 

veroorzaken door het zaagblad. 
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p) Controleer het elektriciteitssnoer regelmatig 

en draag zorg voor reparatie indien de kabel 

beschadigd is, door een gecertificeerde 

reparateur. Vervang beschadigde 

verlengsnoeren. Hierdoor blijft u verzekerd van de 

veiligheid van het elektrisch gereedschap. 

q) Bewaar het apparaat op een veilige plaats, 

wanneer deze niet gebruikt wordt. De 

opbergruimte dient droog en afsluitbaar te zijn. 

Hierdoor zal er geen opslagschade ontstaan of 

gebruik door ongetrainde personen plaatsvinden. 

r) Controleer het werkstuk. Een werkstuk dat is 

vastgezet met klemmen zit beter en veiliger vast 

dan wanneer het met de hand wordt 

vastgehouden. 

s) Laat het apparaat nooit alleen achter, voordat 

deze tot volledige stilstand is gekomen 

uitgeschakeld is. Zaaggereedschappen die nog 

draaien kunnen ernstige verwondingen 

veroorzaken. 

t)  Gebruik nooit een apparaat met een 

beschadigde kabel. Raak een beschadigde kabel 

nooit aan en trek eerst de stekker uit de 

contactdoos als de kabel beschadigd wordt 

tijdens werk. Beschadigde kabels verhogen het 

risico op een elektrische schok. 

 

9. Veiligheidswaarschuwing voor Lasers 

De verstekzaag heeft een ingebouwde laserlamp. De 

Laser is Klasse 2. Deze lasers vormen normaliter geen 

optisch gevaar. Echter, KIJK NIET in de laserstraal, want 

dit kan tijdelijke blindheid veroorzaken. 

9.1 Verwijder of verplaats geen productlabels 

Het verwijder van product labels verhoogt het 

risico van blootstelling aan laserstraling. 

9.2 De laserstraal kan schadelijk zijn voor de 

ogen. Vermijd directe blootstelling aan de ogen. 

Projecteer de laser nooit rechtstreek op de ogen 

of op andere voorwerpen dan het werkstuk. 

9.3 Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal 

opening tijdens gebruik. 

9.4 Zet de laser alleen aan als u zaagsnedes 

maakt. De laser op de verstekzaag is geen 

speelgoed. Houd het altijd uit de buurt van 

kinderen. Het laserlicht dat uit het apparaat komt 

dient nooit rechtstreeks op een persoon te 

worden gericht, om geen enkele reden.  

9.5 Schakel altijd de laserstraal uit, als deze niet 

gebruikt wordt. Als het licht aanblijft wordt het 

risico vergroot dat iemand onbewust in de 

laserstraal kijkt. 

9.6 Verzeker u ervan dat de laserstraal gericht is 

op een werkstuk (zoals hout of een ruw gecoate 

oppervlak) dat geen reflecterend oppervlak 

heeft. 

9.7 Gebruik geen materialen met glanzende en 

reflecterende oppervlakken, zoals plaatstaal. Het 

reflecterende oppervlak kan de laserstraal 

terugkaatsen naar de gebruiker. Houd er rekening 

mee, dat laserlicht dat wordt gereflecteerd door 

een spiegel of ander reflecterend opperlak even 

gevaarlijk kan zijn. 
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9.8 Draag altijd laser-beschermende brillen bij 

het werken op of in de buurt van reflecterende 

oppervlakken. 

9.9 Probeer niet om de laser te activeren als het 

beschermende huis is verwijderd. 

9.10 De laser wordt geactiveerd door een 

knopschakelaar die onafhankelijk functioneert 

van de hoofdschakelaar van de zaag. 

9.11 Vervang de laserset niet met een andere 

laserset. Reparaties dienen te worden uitgevoerd 

door de fabrikant van de laser of een 

geautoriseerde dealer. 

9.12 Probeer niet om de lasergeleide zelf te 

repareren. 

9.13 Probeer niet om onderdelen van de laser te 

vervangen. 

 

 

 

10. Gebruik van verlengsnoer 

 

10.1  Als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan 

een goedgekeurde drie-polige kabel, die geschikt 

is voor het vermogen van het gereedschap. 

 

10.2  Geaarde gereedschappen hebben altijd een 

drie-aderige verlengkabel nodig. 

 

10.3 Als de afstand tot het stopcontact 

toeneemt, moet een zwaarder verlengsnoer 

worden gebruikt. Het gebruiken van te lichte 

verlengsnoeren, kunnen een afname in voltage 

veroorzaken, hetgeen resulteert in een verlies 

van kracht en mogelijk beschadiging van het 

gereedschap.   

 

10.4 Hoe korter het snoer is des te hoger zal de 

capaciteit van het snoer te zijn. 

 

10.5 Als u een haspel gebruikt, dient u deze altijd 

volledig af te rollen. 

 

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

7 



  
 SCMS305DB                            

 

  
 Gevaar! ‐ Handleiding / 

aanwijzingen lezen 

 

 Pas op! Draag 

gehoorbeschermers. De  impact 

van geluid kan gehoorschade 

veroorzaken. 

 

 Pas op! Draag een stofmasker. 

 

 Pas op! Draag een veiligheidsbril. 

 

 Pas op! Gevaar voor verwonding! 

Reik niet met de hand in een 

draaiend zaagblad. 

 

 Pas op! Laserstraling. Kijk niet in 

de laserstraal. Laser Klasse 2 

product 

 

Amperes 7.5m 15m 25m 30m 45m 60m 

0-2.0 6 6 6 6 6 6 

2.1-3.4 6 6 6 6 6 6 

3.5-5.0 6 6 6 6 10 15 

5.1-7.1 10 10 10 10 15 15 

7.1-12.0 15 15 15 15 20 20 

12.1-20.0 20 20 20 20 25 - 

 

SYMBOLEN EN STROOM TABEL 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
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  TECHNISCHE GEGEVENS EN PRODUCT KENMERKEN 

LIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Specificaties:  
Voltage ‐   230V / 50Hz  
Vermogen ‐  2000 W  
Zaagblad ‐   305x30x3.2mm/60T  
Onbelast toerental- 5500 tpm 

 
Zaagcapaciteit:  
Rechte zaagsnede  0°/0° ‐   340x104mm  
Gekantelde zaagsnede 0°/45° -   340x55mm L/R 
Verstek zaagsnede 45°/0° -    230x104mm L/R 
Gecombineerde zaagsnede 45°/45°  240 x 55mm L/R  
Hoekaanslag  0°-15°-22.5°-30°-45° L/R 
Kantelstop L/R 0° tot 45°  
Bruto gewicht ‐  25kg  
Netto gewicht ‐   23kg  
Geluidsdrukniveau LpA 101dB 
Geluidsvermogen LpA  114dB 
 

 
Pakketinhoud:  
305mm Verstekzaag   Stofzak  
Werkklem    2 Verlengstangen 
60-tands zaagblad  Instructiehandleiding 
 

 

 

 

Productkenmerken 

REGLEMENTAIR GEBRUIK 

De elektrische gereedschap is bedoeld als een 

stationaire machine voor het maken van rechte 

lengte- en dwarszaagsnedes in hout. Hiervoor zijn 

verstekhoeken en schuine hoeken van -45 ° tot + 45 °  

mogelijk. De machine is ontworpen voor het zagen 

van hardhout en zachthout. De machine is niet 

geschikt voor het zagen van aluminium of andere 

non-ferrometalen of legeringen. 

9 
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Voorkom onbedoeld starten van de machine. 

Voer montage- en onderhoudswerkzaamheden 

uit bij een uitgeschakelde motor en uitgetrokken 

stekker. 

 

Haal zorgvuldig alle materialen uit de verpakking. 

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de 

machines en de geleverde accessoires. 

 

Voordat u voor de eerste keer gaat werken met de 

machine, verzeker u ervan dat alle onderdelen die 

genoemd staan in de onderdelenlijst meegeleverd 

zijn in de doos. 

 

Let op: Controleer het elektrisch gereedschap op 

eventuele beschadigingen. Voordat u de machine 

gaat gebruik, dient u te controleren of alle 

beschermende onderdelen volledig werken. 

Licht beschadigde delen moeten nauwkeurig 

worden nagekeken om foutloze werking van het 

apparaat zeker te stellen. Alle onderdelen moeten 

correct gemonteerd zijn, en aan alle voorwaarden 

moet zijn voldaan om zeker te zijn van foutloos 

functioneren van de machine. 

 

Beschadigde beschermende onderdelen en 

moeten onmiddellijk vervangen worden door een 

gecertificeerde reparateur. 

 

 

 

 

ASSEMBLAGE 

Verstektafel positieve stops 

 

Er zijn positieve stops bij 0°, 15°, 22,5°, 30° en 45° 

naar links en rechts. Terwijl de tafel wordt gedraaid, 

zal de tafel stoppen bij de volgende positieve stop. 

Zodra de gewenste hoek wordt verkregen, gebruikt 

u de verstekvergrendelhendel om de tafel te 

vergrendelen. 

 

Horizontale en Verticale Materiaalklemmen 

De verticale materiaalklem kan worden ingesteld op 

twee posities: aan de linkerkant of aan de 

rechterkant van de aanslaggeleider. Steek de stang 

van de materiaalklem in het gat van de 

aanslaggeleider en draai de klemvergrendelknop 

vast om de stang te zekeren. De horizontale 

snelklem kan in twee posities worden ingesteld: aan 

de linkerkant of rechterkant van de van de 

tafelbasis. Steek de scharnieras van de klem in het 

gat in de tafelbasis. Om de positie van de klem aan 

te passen, draait u eenvoudig aan de hendel of 

gebruikt u de snelafstelmogelijkheid door de 

halfmoer op te tillen en de hendel te drukken of 

duwen om de klem op de plaats te brengen. Zet de 

halfmoer weer terug op de draadas om ervoor te 

zorgen dat de klem op de plaats blijft. 

 

Uittrekken van de rechthoekige 

verlengvleugels 

Als extra ondersteuning nodig is, wordt aanbevolen 

om de verstelbare verlengvleugels uit te trekken, 
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Montage op een Zaagstandaard 

De afkortzaag is te monteren op een onderstel. Wij 

adviseren de Lumberjack standaard: typenummer 

SS200. 

 

Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies die 

bij de werktafel zijn geleverd. Het niet volgen van 

veiligheidswaarschuwingen en instructies kan leiden 

tot elektrische schokken, brand en / of ernstige 

verwondingen veroorzaken. 

 

Monteer de werktafel naar behoren voordat u het 

elektrisch gereedschap monteert. Een perfect 

samenstel is belangrijk om het risico van instorten 

te voorkomen. 

- Monteer het elektrische gereedschap -in 

vervoersmodus- op de zaagstandaard. 

 

Stof / Zaagselverwijdering  

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, 

sommige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen 

schadelijk zijn voor de gezondheid. Het aanraken of 

inademen van de stof kan allergische reacties 

veroorzaken en / of leiden tot infecties van de 

luchtwegen van de gebruiker of omstanders. 

Bepaalde stoffen, zoals eiken of beuken stof, 

worden beschouwd als kankerverwekkend, met 

name in verband met houtbehandeling additieven 

(chroom, hout conserveermiddel). Asbesthoudende 

materialen mogen alleen worden verwerkt door 

specialisten. 

 

 

 

ontgrendel de knop en trek de verlengvleugel 

eruit, waarna u het op de plaats vastzet door de 

vergrendelknop weer vast te draaien. Herhaal dit 

voor de andere kant. 

 

Achtersteun uitbreiding 

De verstek wordt geleverd met een achtersteun 

uitbreiding. Dit verhoogt de stabiliteit en als de 

zaagkop onverwachts wordt losgelaten, zal het 

voorkomen dat de verstek naar achteren kantelt. 

 

Stationaire of flexibele montage 

Om veilig gebruik te waarborgen, moet de 

machine op een vlakke en stabiele ondergrond 

worden gemonteerd (bijv. werkbank) 

voorafgaand aan het gebruik.  

 

Montage op een werkvlak 

De basis van de zaag heeft gaten om het monteren 

op een werkbank te faciliteren. Bevestig de zaag 

op de werkbank door 4 inbusbouten en moeren te 

gebruiken. Indien gewenst, kunt u de zaag op een 

13 mm dik (of dikker) stuk multiplex monteren, dat 

vervolgens op uw werkbank kan worden geklemd 

of verplaatst kan worden naar andere 

werkplaatsen en daar vastgeklemd kan worden.  

Let op: Verzeker u ervan dat het 

montageoppervlak niet krom is of ongelijkmatig, 

dit kan onnauwkeurig zagen tot gevolg hebben. 
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- Gebruik altijd stofafzuiging of de bijgeleverde 
stofzak (21). 

- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

- Het is aanbevolen om een mondkapfilter P2-
klasse te dragen. 

Houd rekening met de relevante regelgeving in uw 

land voor de te bewerken materialen. 

De  stof/zaagsel extractie kan worden geblokkeerd 

door stof, zaagsel of werkstukfragmenten. 

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het 

stopcontact. 

- Wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand is 

gekomen. 

- Bepaal de oorzaak van de blokkade en corrigeer 

deze. 

 

Stofzak 

De stofzak past op de stofzak-adaptor aan de 

achterzijde van de zaagkop. Voor efficiënt gebruik 

leegt u de stofzak als deze halfvol is. Hierdoor is de 

luchtdoorvoer door de stofzak beter. 

 

Externe afzuiging 

Voor stofafzuiging kunt u ook de afzuigpoort 

aansluiten op een stofzuigslang (interne Ø 40 mm). 

De stofafzuiging moeten geschikt zijn voor het 

materiaal waarmee wordt gewerkt. Wanneer 

droge stof wordt afgezogen, die bijzonder 

schadelijk is voor de gezondheid of kanker-

verwekkend, gebruik dan een speciale stofzuiger. 

 

Aanpassen van de aanslaguitbreidingen 

 

 

 

Verwisselen van Zaagblad 

- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is 

verwijderd. Draag beschermende handschoenen, 

als  u het zaagblad monteert. 

 Er is een gevaar voor verwondingen bij het 

aanraken van het zaagblad. 

 

Gebruik alleen zaagbladen waarvan de maximale 

toegestane snelheid hoger is dan het onbelaste 

toerental van het elektrische gereedschap. Gebruik 

alleen zaagbladen die overeenkomen met de 

karakteristieke gegevens vermeld in deze 

gebruiksaanwijzing.  

Gebruik uitsluitend zaagbladen die door de 

fabrikant van het gereedschap worden aanbevolen 

gereedschap en die geschikt zijn voor het te zagen  

materiaal. 

 

Verwijderen van Zaagblad 

-  Breng de machine in de operationele modes 

-  Druk op de hefboom (4) en draai de 

terugtrekkende beschermkap (5) naar de stop 

Houd de terugtrekkende beschermkap in deze 

positie. 

-  Draai beide schroeven (26) los. Dit zorgt ervoor 

dat de beschermkap (5)  loskomt. 

-  Breng de beschermkap (5) naar beneden, zodat 

deze rust op de zaagtafel (13). 

-  Draai de zaagbladbout (27) met de meegeleverde 

zaagbladsleutel (41) en druk tegelijkertijd op de  
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zaagblad spilvergrendeling (23) totdat deze contact 

maakt. 

-  Houd de zaagbladspilvergrendeling ingedrukt en 

schroef de zaagbladbout (27) los –met de klok mee 

(linkse draad). 

-  Verwijder de buitenste klemflens (28) 

- Verwijder het zaagblad (6) 

 

Monteren van Zaagblad 

Reinig, indien nodig, alle onderdelen die 

gemonteerd worden alvorens deze te 

assembleren. 

-  Plaats een nieuw zaagblad in de binnenste 

klemflens. 

 

Let erop bij het plaatsen dat de zaagrichting van 

de tanden (de richting van de pijl op het zaagblad) 

overeenkomst met de pijl op de bovenste 

beschermkap. 

  

 -  Monteer de klemflens (28) en zaagbladbout 

(27). Druk de vergrendelknop (38) in tit deze 

contact maakt en schroef dan de zaagbladbout vat 

met een vastdraaimoment van ongeveer 15-23 

Nm, terwijl u tegen de klok in draait. 

- Breng de beschermkap weer terug en schroef 

deze vast met de twee schroeven. 

- Begeleid de terugtrekkende beschermkap naar 

beneden naar zijn oorspronkelijke positie. 

INGEBRUIKNAME 

Voordat u aan de machine werkt, zorg ervoor dat 

de stekker uit het stopcontact is verwijderd. 

 

Transportveiligheid 

De transportbeveiligingvergrendling/borgpen (24) 

zorgt voor handig hanteren van de machine 

gedurende het transport naar verschillende 

werklocaties. 

 

Het vrijgeven van de machine  (werkstand) 

- Duw de arm van de machine met de handgreep (1) 

iets naar beneden om de borgpen (24) los te maken. 

- Trek de borgpen (24) helemaal naar buiten en 

draai deze 90 ° en los. 

- Begeleid de arm van de machine langzaam  weer 

omhoog. 

 

Beveiligen van de machine (transport 

stand) 

- Trek de transportbeveiligingsvergrendeling (24) 

eruit en druk tegelijkertijd op de hefboom (4). Draai 

de arm van de machine met de hendel (1) richting 

de zaagtafel (13) totdat de tafel is bereikt. Draai de 

borgpen (21) naar 90 ° en druk deze in om te 

beveiligen. De arm van de machine is nu veilig 

vastgezet voor transport.  
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 Monteren van de Verlengstangen 

Om de zaagtafel extra te verlengen, zijn er 

verlengstangen gemonteerd aan de rechter en 

linkerkant van de machine. 

-  Draai de verlengstangvergrendeling (29) los en 

trek de verlengstang (15) eruit tot de gewenste 

lengte. 

-  Draai de verlengstangvergrendeling (29) weer 

vast om de verlengstang (15) te zekeren. 

 

Verlengen van de aanslag 

Voor kantelhoeken, moet de aanslag (8) worden 

verlengd. 

-  Draai de aanslagverlengkapschroef (30) los door 

een inbussleutel te gebruiken, en draai de 

aanslagverleng-vergrendeling (31) los. 

-  Trek de aanslag (8) eruit tot de gewenste positie. 

-  Draai nr 30 en nr 31 weer vast. 

 

Instellen van zagen van sleuven 

In de standaard ingestelde positie zaag de 

sleufzaaginstelling (19) volledig door het werkstuk, 

maar wanneer ingesteld, zal de sleufzaag-instelling 

slechts gedeeltelijk  in het werkstuk zagen. 

- Schuif de sleufaanslag (32) naar de voorkant van 

de machine. 

- Stel de diepteschroef (33) af naar de gewenste 

diepte/lengte. Controleer de hoogte door het bald 

naar beneden te trekken, alsof u door het 

werkstuk zou zagen.  

 

VOORBEREIDING VOOR  INGEBRUIKNAME 

Draai de dieptevergrendling (34) weer vast om de 

diepteschroef op de plaats te houden. 

 

Vastklemmen van het werkstuk 

Om een optimale veiligheid te garanderen, moet 

het werkstuk altijd stevig vastgeklemd zijn. Zaag 

geen werkstukken die te klein zijn om vast te 

klemmen.  

 

Tijdens het vastklemmen van het werkstuk, dient 

u niet te reiken onder de klemhendel van een van 

beide klemmen met uw vingers. 

- Druk het werkstuk stevig tegen de aanslag (8). 

- Plaats de snelklem (7) in één van de daartoe 

bestemde gaten. 

- Pas de snelklem aan het werkstuk door het 

draaien aan de draadstang. 

- Draai de hoofdschroef vast om het werkstuk vast 

te klemmen. 

 

Instellen van de zaaghoek 

Om ervoor te zorgen dat u precisie zaagsnedes 

maakt, moet de basisinstelling van de machine 

worden gecontroleerd en na intensief gebruik zo 

nodig worden aangepast. 

 

Draai de vergrendelingknoppen (10) en (18) altijd 

stevig vast vóór het zagen. 

Anders kan het zaagblad vastlopen in het 

werkstuk. 
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Instellen van standaard verstekhoeken of 

andere hoeken 

 

Voor snelle en nauwkeurige instelling van de 

meest voorkomende verstekhoeken zijn 

inkepingen op de zaagtafel aangebracht: 

 

-  Draai de vergrendelknop (10) los in het geval dat 

deze vastgedraaid is. 

 

-  Draai de zaagtafel (13) naar links of naar rechts 

naar de gewenste inkeping. 

 

-  Draai de vergrendelknop (10) weer vast. Zodra 

de tafel wordt gedraaid, hoort u klikken op de plek 

van de inkepingen.  

 

-  Gebruik de verstekgeleider (11) om de gewenste 

hoek te bereiken. 

     

Instellen van het dubbele 

lasergeleidesysteem 

Als het lijkt dat de laser niet in lijn is met beide 

zijden van de zaagbladinkeping, kunt u een kleine 

aanpassing doen. 

-  Verwijder de plastic beschermkap van de 

lasergeleider 

-  Draai de plattekopschroeven los, die naast elke 

lasergeleider zitten 

 

-  Plaats een afvalstukje hout op de tafel en 

klem deze vast. Draai de verstekzaag en maak 

een gedeeltelijke zaagsnede om beide kanten 

van de zaagbladinkeping aan te geven.  

-  Draai beide laserpunten totdat de 

laserstralen perfect in lijn liggen met beide 

kanten van de zaagbladinkeping. Houd de 

laserpunt vast en draai de plattekopschroef 

weer vast om te voorkomen dat de 

laserdraaikop beweegt. Herhaal dit voor de 

tweede laserpunt.  

- Herinstalleer de plastic beschermkap van de 

lasergeleider. 

 

Gebruikmaken van het dubbele 

lasergeleide systeem  

Het dubbele lasergeleidesysteem wordt 

gecontroleerd door de lasergeleideschakelaar, 

en kan alleen ingeschakeld worden als de 

verstekzaag is aangesloten op het 

electriciteitsnet. 

 

WAARSCHUWING: Kijk niet rechtstreeks in de 

laserstralen! 

-  Markeer de zaaglijn op het werkstuk 

-  Stel de verstek- of kantelhoeken in naar wens 

-  Voordat u het werkstuk op de plaats 

vastklemt, met gebruikmaking van de 

horizontale of verticale klem, brengt u de lijn 

van de zaagsnede in lijn met de 

lasergeleidestraal aan beide zijden van de 

zaagbladinkeping. 

INSTELLINGEN 

GEBRUIKNAME 
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-  Start de motor 

-  Als het zaagblad zijn maximale snelheid bereikt 

(na a. 2 seconden), brengt u het blad omlaag door 

het werkstuk heen.  

 

Instellen van de aanslaguitbreidingen 

Deze verstekzaag wordt geleverd met een 

achteraanslag met aanslaguitbreidingen aan beide 

zijden, welke naar buiten glijden voor extra 

achtersteun voor lange werkstukken. Om de 

positie van elke aanslaguitbreiding in te stellen: 

-  Draait u de aanslaguitbreidingschroef los met de 

bijgeleverde inbussleutel 

-  Draai de vergrendelknop aan de achterzijde van 

de aanslaguitbreiding los. 

-  Laat de aanslaguitbreiding naar buiten glijden in 

de gewenste positie en draai de schroef en 

vergrendelknop weer vast. 

 

Instellen van de zaagdiepte stop 

In zijn reguliere positie, laat de zaagdiepte-stop toe 

dat het zaagblad volledig door het werkstuk zaagt. 

Als de zaagarm omhoog is, kan de zaagdiepte-stop 

naar de voorzijde van de zaag worden geduwd 

zodat de diepte-instelschroef contact maakt met 

de stop, zodra de zaagarm wordt verlaagd. Dit 

beperkt de zaagsnede tot een ‘aangepaste diepte’ 

in het werkstuk. De diepte van de zaagsnede kan 

worden ingesteld met de instelschroef en 

vergrendeld worden in deze positie met de 

borgmoer. 

 

Instellen van de kantelhoek 

 

Deze verstekzaagheeft een dubbele 

kantelhoekinstelling. Dat betekent dat de 

zaagkop naar links en naar rechts kan worden 

ingesteld, met een hoek van -45° tot +45°.  

Om de zaagkop in iedere gewenste kantelhoek 

te stellen: 

- Draai de vergrendelknop (18) voor de 

kantelzaagsnedes los en trek de positieve stop 

knop (40) eruit, zoals getoond. Op dit punt, kan 

de zaagkop iedere hellingshoek aannemen, die 

u wenst. Als u een vooraf bepaalde kantelhoek 

van 0° nodig heeft, drukt u de instelknop naar 

binnen en draait u de zaagkop tot deze stops bij 

0°. Zodra de gewenste hellingshoek is bereikt, 

is het belangrijk om de kantelvergrendeling 

weer vast te zetten. 

 

Het zaagblad haaks op de tafel zetten 

-  Verzeker u ervan dat de stekker uit het 

stopcontact is getrokken 

-  Druk de zaagkop in zijn laagste stand, trek en 

draai dan aan de knop voor vrijgave van de 

zaagkop om de zaagkop in transportmodus te 

houden.  

-  Draai de verstekvergrendelhendel los. 

-  Draai de tafel tot de wijzer op 0° staat. 

-  Draai de verstekvergrendelhendel weer vast 

-  Draai de kantel/hellingshoekknop aan de 

INSTELLINGEN 
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achterkant van de machine los en stel de zaagarm 

in op 0° helling (het zaagblad op 90° t.o.v. de 

verstektafel). Draai de kantel/hellingshoekknop 

weer vast. 

-  Zet een winkelhaak tegen de tafel en het vlakke 

gedeelte van het zaagblad. 

 

Let op: Verzeker u ervan dat de winkelhaak contact 

maakt met het vlakke gedeelte van het zaagblad 

en niet met de tanden.   

 

-  Draai het blad met de hand en controleer de 

zaagblad-tot-tafel instelling op meerdere punten. 

-  De lange kant van de winkelhaak en het zaagblad 

moeten parallel zijn 

 - Als het zaagblad afwijkt van de winkelhaak, zorg 

dan voor de volgende afstelling:  

Draai de twee inbusmoeren aan beide zijden van 

de spil van de kantel los, die de twee 

dopschroeven voor kantelinstelling vasthouden en 

trek de positieve stop instelknop naar buiten. 

-  Stel de dopschroeven voor de kantelinstelling 

naar binnen of buiten af om het zaagblad in lijn te 

brengen met de winkelhaak. 

-  Draai de kantelvergrendelknop weer vast alsook 

de inbusmoeren. Controleer de afstelling. 

- Stel de hellingshoekwijzer bij om in lijn te komen 

met de 0° op de hellingshoekschaal.  

   

 

ZAGEN:   Verstekzagen 

Als een stuk hout zaagt is het niet altijd nodig 

om het schuifmechanisme te gebruiken. In dit 

geval dient u ervoor te zorgen dat de 

schuifvergrendelknop vergrendeld is, zodat de 

arm niet gaat schuiven. Een verstekzaagsnede 

wordt gemaakt, door dwars door de kern van 

het werkstuk te zagen. Een 90° 

verstekzaagsnede wordt gemaakt door de 

verstek- en hellingshoek op 0° te zetten. 

-  Trek en draai de zaagkop ontgrendelknop (A) 

figuur 18 en breng de zaagkop omhoog naar de 

bovenste stand. 

-  Draai het verstekvergrendelhandvat los.  

-  Draai de verstektafel met behulp van het 

verstekhandvat tot de wijzer in lijn is met 0°.  

- Draai het verstekvergrendelingshandvat weer 

vast. 

WAARSCHUWING: Verzeker u ervan dat het 

verstekvergrendelingshandvat vast staat 

voordat u een zaagsnede maakt. Als dit niet het 

geval is kan dit ertoe leiden dat de tafel 

beweegt tijdens het zagen, waardoor er 

ernstige persoonlijke verwondingen 

veroorzaakt kunnen worden.  

IN GEBRUIKNAME 
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-   Plaats het werkstuk vlak op de tafel     

IN GEBRUIKNAME 
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Algemene zaaginstructies 

 Voor alle zaagsnedes,  moet eerst worden 

gezorgd dat het zaagblad nimmer in contact kan 

komen met de aanslagen of andere 

machinedelen. Verwijder eventuele extra 

aanslagen of stel ze af. 

 

Bescherm het zaagblad tegen stoten en schokken. 

Stel het zaagblad niet bloot aan zijwaartse druk. 

 

Zaag geen kromgetrokken / gebogen werkstukken. 

Het werkstuk moet altijd een rechte rand hebben 

die tegen de parallelgeleider steunt. 

 

Lange werkstukken moeten worden ondersteund 

bij hun vrij-bewegende eind. 

 

Positie van de Gebruiker 

–  Ga niet in lijn met het zaagblad staan vóór de 

machine. Sta altijd naast het zaagblad. Dit 

beschermt uw lichaam tegen mogelijke terugslag. 

– Houd handen, vingers en armen verwijderd van 

het draaiende zaagblad. 

 

 

 

 

 

IN GEBRUIKNAME en VEILIG WERKEN 

– Houd het werkstuk goed vast met beide 

handen en druk het stevig tegen de zaagtafel 

aan. 

 

– Als u smalle stroken en schuine hoeken zaagt, 

gebruik dan altijd de bijgeleverde hold‐down 

stok.  

 

Vervoer 

Voor het transport van de machine, moeten de 

volgende stappen worden uitgevoerd: 

- Breng de machine in de transportstand. 

 

- Verwijder alle accessoires die niet stevig aan 

het gereedschap kunnen worden gemonteerd. 

Indien mogelijk, plaats ongebruikte zaagbladen 

in een afgesloten container voor transport. 

 

- Draag de machine aan de basis of alleen aan 

het handvat. 

 

Het elektrisch gereedschap moet altijd door 

twee personen worden gedragen om 

rugklachten te voorkomen. Gebruik, bij het 

transport van de machine,  alleen de  transport 

apparaten en  gebruik nooit de beschermende 

apparaten. 
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ONDERHOUD/REINIGEN/SERVICE 

Voer onderhoudswerkzaamheden aan de 

machine alleen uit bij uitgeschakelde motor en 

uitgetrokken stekker. 

 

 -  Als de machine niet goed functioneert, ondanks 

de zorgvuldige vervaardiging en test procedures, 

dan dienen reparaties  uit te worden gevoerd door 

een goedgekeurd service center. 

 

– Bewaar het gereedschap, deze 

gebruiksaanwijzing en de accessoires in een 

afgesloten ruimte. Op deze manier heeft u altijd 

alle informatie en onderdelen bij de hand.  

 

Aanpassen van de verstekhoek-indicator  

- Zet de tafel in de 0° aanslag. 

 

- Draai de schroef (4) die de indicator (3) vasthoudt 

los met een kruiskopschroevendraaier. 

- Stel de indicator (3) op de 0 ° markering af en 

draai de schroef weer vast. 

 

 

 

 

 

Aanpassen van de aanslag 

- Breng de zaagkop naar beneden en zet deze 

vast. 

 

- Verwijder de bevestigingsschroeven en trek 

vervolgens de linker en rechter bovenste 

aanslagen (2) eruit. Vier aanslagborgbouten 

(1) zullen verschijnen. 

- Breng de zaagkop naar beneden en zet deze 

vast. 

- Leg de korte zijde van een winkelhaak (3) 

tegen het blad en het liniaal tegen de aanslag 

(2) zoals getoond. 

- Draai de vier aanslagborgbouten met een 4 

mm inbussleutel vast. 

- Zet de aanslag op 90 ° t.o.v. het zaagblad en 

draai de vier aanslagborgbouten vast. 

- Nadat de aanslag is afgesteld, maak een 

zaagsnede bij 90 ° met behulp van stuk hout 

en controleer haaksheid op het stuk. 

Bijstellen indien nodig. 
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90 ° (0 °) Kantelinstelling 

- Draai kantelvergrendelknop (1) los en druk de 0 ° 

aanslagpen (2) in. Kantel de zaagarm helemaal 

naar rechts. Draai de kantelvergrendelknop (1) 

vast. 

 

- Plaats een combinatie winkelhaak (3) op de tafel 

met het liniaal tegen de tafel en de hiel van de 

winkelhaak tegen het zaagblad. 

 

- Als het zaagblad niet 90 ° haaks op de tafel staat, 

draai dan de kantelvergrendelknop (1) los, zet een 

4mm inbussleutel in het gat (4) -dat zich aan de 

linkereinde van de armhouder bevindt- en draai de 

inbusschroef met de klok mee of tegen de klok in, 

zodat het blad haaks op de tafel gaat staan. 

 

- Draai de kantelvergrendelknop (1) weer vast als 

de juiste afstelling is bereikt. 

 

 

90 ° Instelling van de kantelhoek 

indicator 

Wanneer het blad is precies 90 ° op de tafel 

staat, draai dan de schroef (1) voor de 

kantelhoekindicator los met behulp van een 

kruiskopschroevendraaier. 

 

- Stel de kantelhoekindicator (2) af op de "0" 

markering op de kantelhoekschaal en draai 

de schroef weer vast. 

45° Kantelinstelling LINKS/RECHTS 

– Draai de kantelvergrendelknop (1) los  en 

kantel de zaagkop volledig naar links. 

– Trek de 0° aanslagpen (2) eruit. 

 

 

ONDERHOUD/REINIGEN/SERVICE 
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-  Draai de kantelvergrendelknop los en kantel de 

zaagkoop volledig naar links. De verstekhoekschaal 

moet ingesteld zijn op 0°.  

 

- Gebruik een combinatie winkelhaak, controleer 

of het blad is ingesteld op 45° t.o.v. de zaagtafel. 

 

- Als het blad niet op 45° t.o.v. de zaagtafel staat, 

kantel dan de zaagkop naar rechts, draai de 

vergrendelmoer (3) op de kantelhoek 

instellingsbout (4) los, en gebruik een 5 mm 

inbussleutel om de moerdiepte in te stellen, zodat 

de kantelhoek kan worden vergroot of verkleind.  

 

-  Kantel de zaagarm naar links naar de 45° 

kantelhoek en controleer opnieuw voor de juiste 

instelling. 

 

-   Herhaal deze stappen, totdat het blad in een 

hoek van 45° t.o.v. de tafel staat. 

 

-  Zet de kantelvergrendelknop en vergrendelmoer  

weer vast als de instelling is bereikt. 

 

-  Voor de rechter kantelhoekinstelling  dient 

dezelfde procedure gevolgd te worden als 

hierboven, waarbij u echter de kantelhoek  

instelbout (4) instelt op 45 ° rechts. 

 

 

Vervangen van de koolborstels 

 

Vervang beide koolborstels als op  één van de 

twee koolborstels minder dan 6mm kool 

resteert., of als de veer of draad beschadigd 

of verbrand is. Om de koolborstels te 

inspecteren of vervangen, dient u eerst de 

stekker uit het stopcontact te halen. 

Verwijder de twee schroeven aan de 

achterzijde van de motor en neem de deksel 

eraf. Breng de springveer die op de 

koolborstels drukt naar de andere kant om de 

koolborstel vrij te leggen. Trek de koolborstel 

eruit als ook de draad waarmee deze aan de 

houder vast zit. Vervang deze met een 

nieuwe koolborstel. Vervang daarna de 

koolborstel aan de andere kant van de motor. 

Zet de machine weer in elkaar door 

bovenstaande procedure in omgekeerde 

volgorde uit te voeren. Draai de twee 

schroeven op de achterplaat vast. 

 

Hierdoor zullen motorische prestaties goed 

blijven en de slijtage afgeremd worden. 

 

 

 

 

ONDERHOUD/REINIGEN/SERVICE 
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Het smeren 

Alle motor lagers in deze machine worden 

gesmeerd met een hoeveelheid hoogwaardig 

smeermiddel, die zal volstaan tijdens de 

levensduur van de machine, bij gebruik onder 

normale bedrijfsomstandigheden; Er is dus geen 

verdere smering vereist. 

 

Smeer volgende onderdelen, indien nodig: 

Draaipunten: Breng lichte machineolie aan op de  

punten aangegeven in illustratie. 

 

Centraal draaipunt van kunststof beschermkap: 

Gebruik naaimachine olie op metaal-op-metaal of 

metaal-op-plastic beschermkap contactpunten, om 

soepele en stille werking te bevorderen. Vermijd 

overmatige olie omdat zaagsel dan zal plakken. 

Reinigen 

 Voor veilig en functioneel werken, is het van 

belang om het elektrische gereedschap en de 

ventilatieopeningen altijd schoon te houden. 

 

 

 

 

 

Het terugtrekkende zaagblad dient altijd vrij 

te kunnen bewegen en automatisch te 

kunnen terugtrekken. Hiervoor dient het 

werkgebied rondom het zaagblad altijd 

schoon te zijn. 

Verwijder stof en zaagsel, na iedere 

werkzaamheid, door dit weg te blazen met 

hoge druk of met een borstel te verwijderen. 

 

Algemene Inspectie 

 Controleer regelmatig of alle 

bevestigingsschroeven vastzitten. Ze kunnen 

in de loop van de tijd los trillen. 

 

Service 

Onderhoud van de machine dient alleen te 

worden uitgevoerd door gekwalificeerd 

personeel. Reparatie of onderhoud dat wordt 

uitgevoerd door ongekwalificeerd personeel 

kan leiden tot een risico op letsel. 

- Gebruik voor het onderhoud van de 

machine, alleen identieke originele 

vervangingsonderdelen. Volg de instructies in 

het hoofdstuk Onderhoud van deze 

handleiding. Het gebruik van niet-

goedgekeurde onderdelen of het niet 

opvolgen de Onderhoudsinstructies kan een 

risico van een elektrische schok of letsel 

creëren. 
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1. Garantie 

1.1 Lumberjack garandeert gedurende een periode 

van 12 maanden, vanaf datum van aankoop, dat de 

onderdelen van de geleverde gereedschappen (zie 

clausule 1.2.1 tot 1.2.8) geen materiaal- of 

fabricagefouten zullen vertonen.  

1.2. Gedurende deze periode zal Lumberjack, 

kosteloos onderdelen vervangen of repareren, 

waarvan blijkt dat deze gebrekkig zijn volgens 

paragraaf 1.1., onder de voorwaarden dat: 

  1.2.1 U de afhandelingsprocedure volgt zoals 

beschreven in Clausule 2  

1.2.2 Lumberjack en zijn officiële dealers 

voldoende gelegenheid is gegeven om – na 

ontvangst van de claim- het product te 

onderzoeken. 

1.2.3 Op verzoek stuurt u het product, op eigen 

kosten, naar Lumberjack of de dealer waar u het 

product heft aangeschaft, zodat het onderzoek kan 

plaatsvinden. Daarbij dient u duidelijk het 

‘Autorisatienummer voor Retourzending’ te 

vermelden, dat u ontvangen heeft van Lumberjack 

of zijn officiële dealer.   

1.2.4 Het betreffende defect dient niet veroorzaakt 

te zijn door industrieel gebruik, toevallige schade, 

gebruikelijke slijtage, doelbewuste beschadiging, 

verwaarlozing, onjuiste elektrische aansluiting, 

misbruik of vernaderen of repareren van het 

product zonder goedkeuring. 

 

 

 

 

1.2.5 Het product is alleen gebruikt in een privé 

omgeving. 

 

1.2.6 Het gebrek betreft geen slijtagedelen zoals 

zaagbladen, lagers, aandrijfriemen, of andere 

slijtagedelen, waarvan redelijkerwijs  verwacht 

kan worden dat ze in een bepaalde periode slijten 

afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. 

 

1.2.7 Het product is niet gebruikt voor 

verhuurdoeleinden. 

 

1.2.8 Het product is door u aangeschaft. De 

garantie is niet overdraagbaar bij onderhandse 

verkoop. 

 

2. Afhandelingsprocedure 

Gelieve voor alle aanvragen het aankoopbewijs 

gereed te houden. 

2.1 Neem allereerst contact op met de officiële 

dealer die het product aan u verkocht heeft.  

Vaak kunnen problemen met de machine 

waarvan aangenomen wordt dat het om 

gebreken gaat, worden opgelost door het correct 

monteren, assembleren en afstellen van de 

machine.  

Een goede officiële dealer moet in staat zijn om 

het merendeel van de problemen sneller op te 

lossen, dan wanneer deze via de 

garantieprocedure worden afgehandeld. 

 

LUMBERJACK GARANTIE 
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Als een retourzending aangevraagd wordt door de 

officiële dealer, ontvangt u een 

‘autorisatienummer voor retourzending’, die 

duidelijk vermeld moet worden op de 

retourzending en in bijgevoegde correspondentie. 

Indien dit nummer niet is bijgevoegd, kan het 

resulteren in het weigeren van de retourzending. 

 

2.2 Problemen met product, die resulteren in een 

mogelijke garantieclaim, dienen te worden 

aangemeld bij de officiële dealer, waar het product 

is aangeschaft, binnen 48 uur na ontvangst. 

 

2.3 Als de officiële dealer, die het product aan u 

verkocht heft, niet in staat is om aan uw verzoek te 

voldoen, kunt u uw garantieclaim rechtstreeks bij 

Lumberjack indienen. De claim dient te worden 

ondersteund door een brief met toelichting op het 

probleem, een kopie van het aankoopbewijs, 

waarop de datum en plaats van de aankoop 

vermeld staat. Deze brief met bijlagen kunt u 

toesturen aan Lumberjack (adres op achterzijde 

van deze gebruiksaanwijzing). Als u een 

telefoonnummer en e-mail adres toevoegt waarop 

u bereikbaar bent, kan de claim sneller 

afgehandeld worden.    

2.4 Let op ! dat uw brief met claim, uiterlijk op de 

laatste dag van de garantie in bezit in van 

Lumberjack. Claims die te laat worden ingediend, 

worden niet behandeld.  

 

 

 

 

LUMBERJACK GARANTIE 

3. Omvang van de garantie 

 

3.1 Lumberjack levert alleen producten voor 

thuisgebruik en privégebruik. U stemt ermee in, 

dat u het product niet voor commerciële, 

bedrijfs- of doorverkoopdoeleinden gebruikt. 

Lumberjack neemt geen verantwoordelijkheid 

voor enig verlies in winst, bedrijvigheid, 

bedrijfsverstoring of verlies van  zakelijke kansen. 

 

3.2 Deze garantie heeft geen andere dan de 

hierboven uitdrukkelijk uiteengezette rechten, en 

dekt geen claims af voor verlies of gevolgschade. 

Deze garantie wordt aangeboden als een extra 

voordeel en heeft geen invloed op uw wettelijke 

rechten als consument. 

 

4. Kennisgeving 

Deze garantie geldt voor alle producten gekocht 

bij een dealer van Lumberjack in het de Europese 

Unie. Garantievoorwaarden kunnen variëren in 

andere landen. 
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EC CONFORMITEITSVERKLARING 

TOOLSAVE Ltd 

Unit C, Manders Ind. Est., Old Heath Road,  

Wolverhampton, WV1 2RP  

Verenigd Koninkrijk 

Tel. +44 (0)1902 450 470 

 

Hiermee bevestigen wij dat de AFKORTZAAG  (SCMS254DB) in overeenstemming is met de EU-

richtlijn: 2006/42/EC  

 

EC CONFORMITEITSVERKLARING 

 

Het certificaat voor EC‐type beoordelingsprocedure is afgegeven door Intertek testing Services 

Shanghai Building No 86, 1198 Qinzhou Road (North), Shanghai 200233, CHINA (Rapportnr: 

140802053SHA-001) 

 

Deze verklaring is afgelegd door:  Bill Evans 

 

 

01.05.2015 

 

The Director 
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ONDERDELEN LIJST 

1 Schroef 27 Veerring 

2 Ring 28 Motorhuis 

3 Zelfborgende schroef 29 Zelfborgende schroef 

4 Bovenste hendel 30 Koolborstelhouder 

5 Terminal 31 Koolborstel 

6 Schakelaar veer 32 Koolborstelveer 

7 Schakelaar 33 Typeplaatje 

8 Drukplaat van snoer 34 Waarschuwingslabel 

9 Trekker 35 Draaipunt as 

10 Binnenste kabelhuls 36 Veerhuls 

11 Kabelmantel 37 Grote torsieveer 

12 Elektriciteitssnoer en stekker 38 Schroef 

13 Onderste handgreep 39 Ring 

14 Moer 40 Schroef 

15 Verbindingsteun 41 Snoerclip 

16 Schroef 42 Moer 

17 Zijkap 43 Schroef 

18 Schroef 44 Kartelmoer 

19 Lager 45 Inbusschroef 

20 Geleideplaat ventilator 46 Diepte-regelaar 

21 Armatuur 47 Vergrendelpen afdekplaat 

22 Lager 48 Vergrendelpen 

23 Lagerhuls 49 Veer 

24 Zelfborgende schroef 50 Borgring 

25 Stator 51 Stofafvoer 

26 Eindkap 52 Vaste beschermkap 
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53 Lager 76 Inbusbout 

54 Merklabel 77 Inbusschroef 

55 Borgring as 78 Ring 

56 Groot tandwiel 79 Buitenste flens 

57 Spie 80 Zaagblad 

58 Spil 81 Knop 

59 Schroef 82 Knop 

60 Tandwielkast deksel 83 Klemarm 

61 Binnenste flens 84 Klem 

62 Schroef 85 Steunstang 

63 Torsieveer 86 Verstekhoekindicator 

64 Veerring 87 Draaitafel 

65 Slotniveau 88 Moerklem onderdeel 

66 Borgmoer 89 Ring 

67 Borgbeugel 90 Inbusschroef 

68 Ring 91 Locatiepen huls 

69 Bewegende beschermkapgroep 92 Inbusschroef 

69-1 Klinknagel 93 Schroef 

69-2 Middelpunt gietvorm 94 Schroef 

69-3 Bewegende beschermkap 95 Kantelhoek indicator 

70 Binnenste tandwiel/ring 96 Laser waarschuwingstabel 

71 Bewegende beschermkap wiel 97 Borgring 

72 Schroef 98 Verbinding 

73 Schroef 99 Schouderschroef 

74 Torsieveer 100 Beugel 

75 Bewegende beschermkap steun 101 Schouderschroef 

 

ONDERDELEN LIJST 
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102 Aandrijfplaat 129 Hoeklocatiepen 

103 Ring 130 Eindkap van slede 

104 Schroef 131 Eindkapbeschermplaat van slede 

105 Lagerafdekplaat 132 Geleidestang 

106 Rubberen ring 133 Linker schuifaanslag 

107 Lineair lager 134 Rechter schuifaanslag 

108 Arm 135 Knop 

109 Knop 136 Schroef 

110 Veer 137 Schroef 

111 Veerhulsring 138 Aanslag 

112 Schroef 139 Inbusschroef 

113 Inbussleutel 140 Slotplaat 

114 Inbussleutel houder 141 Vierkantsmoer 

115 Inbusbout 142 Locatie drukknop 

116 Kantelvergrendeling 143 Veer 

117 Borgmoer 144 Verstekhoekvergrendelstand 

118 Ring 145 Veer 

119 Veerring 146 Voorzijde tafel steunpoot 

120 Ring 147 Verstekhendel 

121 Kantelhoekschaal 148 Hendelkap 

122 Draaias 149 Linker aanslagplaat 

123 Locatiepenhuls 150 Linker tafelverbreder 

124 O-ring 151 Verlengstang 

125 Locatiepen 152 Basis 

126 Zaagdiepte aanslag 153 Knop 

127 Veerring 154 Verstekhoekschaal 

128 Binnenste inbusschroef  155 Borgmoer 

 

ONDERDELEN LIJST 
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EXPLOSIE TEKENING- DEEL 1 

156 Rechter tafelverbreder 162 Laser schakelaar 

157 Rechter  aanslagplaat 163 Inbusschroef 

158 Stofuitgang 164 Laser 

159 Stofzak 165 Laserhouder 

160 Omvormer 166 Verlengstang 

161 Capacitor   

 

ONDERDELEN LIJST 
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EXPLOSIE TEKENING- DEEL 2 
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EXPLOSIE TEKENING- VOLLEDIG 
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ACCESSOIRES  

MSS200 - Zaagstandaard 

Zaagbladen:      

LJCC25548     –   LJCC25560  

–   CSB25424 

31 

DAR200 

Digitale  

Winkelhaak 
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A brand of Toolsave Limited  

 

Lumberjack UK 

Unit C, Manders Ind. Est., Old Heath Road,  

Wolverhampton, WV1 2RP  

United Kingdom 

Service Desk: 

01902 450 470 

 

Lumberjack NL 

Leerlooierij 7 

4651SM, Steenbergen NB 

Nederland 

Klantenservice: 

(+31) 0167 562177 

 


