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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 

1.1 Houd uw werkterrein netjes en goed verlicht. 

Wanorde of onverlichte werkterreinen kunnen tot 

ongevallen leiden. 

1.2 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. 

1.3 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 

2.1 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. 

2.2 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. 

2.3 Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan 

regen of vocht. Het binnendringen van water in 

elektrisch gereedschap verhoogt het risico op 

elektrische shock. 

2.4 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. 

2.5 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. 

2.6 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 

3.1 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. 

3.2 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. 

 

3.3 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. 

3.4 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. 

3.5 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.  

3.6 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. 

3.7 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 

2 

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 



  
 RT1500                            

  

gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan 

gevaren o.g.v. stof verkleinen. 

 

4. Gebruik en behandeling van 

gereedschap 

4.1 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. 

4.2 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.  

4.3 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. 

4.4 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. 

 

4.5 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 

5.1 Laat uw elektrisch gereedschap uitsluiten 

door gekwalificeerd, vakkundig geschoold 

personeel en uitsluitend met originele 

reserveonderdelen repareren. Daardoor wordt 

gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische 

gereedschap gehandhaafd blijft. 
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5.2  Als vervanging van de voedingskabel nodig 

is, moet dit worden gedaan door de fabrikant of 

zijn distributeur om de veiligheid  te waarborgen.  

 

6. Gebruik van accugereedschap  

6.1 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. 

6.2 Gebruik het accugereedschap alleen met de 

daarvoor ontworpen accu’s. Het gebruik van 

andere soorten accu, vergroot het risico op brand 

of letsel. 

6.3 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. 

6.4 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 

7.1 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. 

7.2 Voorkom de opeenhoping van stof in het 

werkgebied. Stof kan gemakkelijk ontbranden. 

 

8. Extra veiligheidsinstructies voor 

freestafels 

8.1 Lees en begrijp de freestafel 

gebruikshandleiding en waarschuwingen voor 

accessoires. Ernstig letsel kan optreden als u deze 

instructies niet opvolgt. 

8.2 Het is noodzakelijk dat  u alle 

bevestigingsmiddelen goed assembleert en 

vastdraait aangaande de tafel én de frees. 

Gebruik de freestafel niet voordat u alle 

assemblage en installatie stappen volledig heeft 

doorlopen. Controleer -voor ieder gebruik- of de 

bevestigingsmiddelen van de tafel en de frees 

nog steeds goed vast zitten. Een losstaande tafel 

is instabiel en kan tijdens gebruik verschuiven.  

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
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8.3 Zorg ervoor dat de frees niet is aangesloten 

op een stopcontact bij de installatie in de tafel, 

het verwijderen van de tafel, het maken van 

aanpassingen of wijzigen van accessoires. De 

frees zou per ongeluk kunnen starten. 

8.4 Stop de stekker van de freesmotor nooit in 

een standaard stopcontact. Het moet worden 

aangesloten op de freestafelschakelaar. 

Schakelaars van elektrisch gereedschap en 

controles moeten binnen uw bereik zijn in  geval 

van noodsituaties. 

8.5 Zorg ervoor dat de gehele unit (tafel met 

frees erop geïnstalleerd) geplaatst is op en 

bevestigd is aan een stevige, vlakke ondergrond, 

zodat deze niet zal kantelen. Het gebruik van in- 

en uitvoer hulpmiddelen is nodig voor 

ondersteuning van lange of brede werkstukken. 

Lange werkstukken zonder adequate 

ondersteuning kunnen van de tafel vallen of 

ervoor zorgen dat de tafel kantelt. 

8.6 Wees er zeker van dat de freesmotor volledig 

en stevig ingeklemd is in de freesbasis. 

Controleer regelmatig of de sluitklemmen van de 

basis vastzitten. Freesmotor kan -tijdens gebruik- 

los trillen van de basis en van de tafel vallen. 

8.7 Gebruik de freestafel niet zonder de 

beschermkap of extra freeskap. 

Verwijder alle stof, zaagsel en andere delen die 

het functioneren beïnvloeden. 

Stel de hoogte van de beschermkap af, zodat de 

frees en het werkstuk vrij zijn. De beschermkap 

dient ter vermijding van onbedoeld contact van 

de handen met de draaiende frees. 

8.8 Plaats uw vingers nooit in de buurt van een 

draaiende frees of onder de beschermkap 

wanneer frees is aangesloten. Houd nooit het 

werkstuk vast aan de invoerzijde van frees. Door 

op het werkstuk te drukken aan de uitvoer-kant 

van de aanslag kunt u ophoping van materiaal 

veroorzaken en daarmee mogelijke terugslag, 

zodat uw hand terug in de frees getrokken wordt. 

wordt zeer heet tijdens het zagen. 

8.9 Geleid het werkstuk met de aanslag om de 

controle over het werkstuk te houden. Plaats 

geen materiaal tussen frees en aanslag, terwijl u 

de rand freest. Deze plaatsing kan veroorzaken 

dat het materiaal wordt ingeklemd, waardoor 

terugslag mogelijk wordt. 

8.10 Frezen zijn bedoeld voor het werken met 

hout, houtachtige producten en kunststof of 

laminaten, niet voor het zagen of vormgeven van 

metalen. Zorg ervoor dat het werkstuk geen 

spijkers bevat, etc. Het zagen van spijkers kan 

leiden tot controleverlies. 

8.11 Gebruik geen frezen die een freesdiameter  

hebben die het gat in het tafelblad inzetstuk 

overschrijdt. De frees kan in aanraking komen met 

de inzetring, en stukken wegslingeren. 
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8.12 Installeer de frees in overeenstemming met 

de instructies in de freeshandleiding en klem de 

frees stevig in de spantang, alvorens snedes te 

maken, om te voorkomen dat de frees losraakt 

tijdens het gebruik. 

8.13 Gebruik nooit botte of beschadigde frezen. 

Scherpe frezen moeten met zorg worden 

behandeld. Beschadigde frezen kunnen breken 

tijdens het gebruik. Botte frezen vereisen meer 

kracht om het werkstuk te duwen, waardoor de 

frees kan breken of het materiaal terug kan slaan. 

8.14 De freestafel is ontworpen om vlakke, 

rechte en het rechthoekige materialen te snijden. 

Frees geen materiaal dat kromgetrokken, 

wiebelig, of anderszins instabiel is. Als het 

materiaal licht gekromd is maar verder stabiel, 

snijd het materiaal dan met de holle zijde tegen 

de tafel of aanslag. Het frezen van het materiaal 

met de holle kant naar boven of weg van de tafel 

kan ertoe leiden dat het kromgetrokken of 

wankele materiaal gaat rollen en terugslaan,  

waardoor de gebruiker de controle verliezen. 

8.15 Start het gereedschap nooit als de frees in 

het materiaal zit. De frees-snijvlak kan in het 

materiaal grijpen, waardoor verlies van controle 

over het werkstuk wordt veroorzaakt. 

8.16 Voer het werkstuk aan tegen de rotatie van 

de frees in. De frees draait linksom, gezien vanaf 

de bovenkant van de tafel. Het geleiden van het 

materiaal in de verkeerde richting zal ertoe  leiden 

dat het werkstuk gaat "klimmen" op de frees, 

waardoor het werkstuk en eventueel uw handen 

in de draaiende frees worden getrokken. 

8.17 Gebruik duwstokken, verticaal en 

horizontaal gemonteerde veer-boards 

(veerstokken), en andere pijpen, om het 

werkstuk op de plaats te houden. 

Duwstokken, veer-boards en pijpen zorgen ervoor 

dat er geen noodzaak is om het werkstuk in de 

buurt van de draaiende frees met de hand vast te 

houden. 

8.18 Frezen met geleide lager in combinatie met 

de starter pin worden gebruikt bij het frezen van 

de interne en externe contouren op het 

werkstuk. Gebruik de extra frees beschermkap 

bij het vormgeven van materiaal met de starter 

pin en geleide frezen. De starter pin en geleide 

lager van frees helpen bij het houden van de 

controle over het werkstuk. 

8.19 Gebruik de tafel niet als werkbank of 

werkblad. Het gebruik ervan voor andere 

doeleinden dan freesdoeleinden kan schade 

veroorzaken en maakt het onveilig om te 

gebruiken voor frezen. 

8.20 Ga nooit op de tafel staan en gebruik deze 

nooit als ladder of steiger. Tafel kan kantelen of 

het snijgereedschap per ongeluk worden 

aangeraakt. 

10. Gebruik van verlengsnoer 

10.1  Als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan 

een goedgekeurde twee-polige kabel, die 

geschikt is voor het vermogen van het 

gereedschap. 

10.2  Deze gereedschappen hebben altijd een 

twee- of drie-aderige verlengkabel nodig. 

10.3 Als de afstand tot het stopcontact 

toeneemt, moet een zwaarder verlengsnoer 

worden gebruikt.  
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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 

 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. 

 

  

 

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 ‐   1500W  
Min Snelheid -   8000 tpm 
Max Snelheid -   26000 tpm 
Max. Freesdiepte -  38mm 
Max. Hoogte-instelling - 40mm 
Tafelafmeting -   597x457mm 
Tafelhoogte -    355mm 
Bruto gewicht ‐   23,0 kg  
Netto gewicht ‐    19,6kg  

 
Pakketinhoud:  
Freestafel 
Verstekgeleider 
Geleideraanslag 
3x Veerboard 
Moersleutel  2x opbergdoos in steunen 
¼ “ spanbus  6mm spanbus 
½ “ spanbus  8 mm spanbus  
    
 

 

 

 

Productkenmerken 

1. Afzuigkap 
2. Achter geleideraanslag 
3. Verstekgeleider 
4. Variabele snelheidsregeling 
5. Aan / uit schakelaar 
6. Handvat voor hoogte-instelling 
7. Spanbus 
8. Opspanveer/Veerplaat 
9. Aanslag basis 
10. Kapschroef 
11. Kapmoer 
12. Steun blokken 
13. Blokschroef 
14. Knopmoer 
15. Opspanveer schroef 
16. Grote sluitring 
17. Kleine sluitring 
18. Vierkante sluitring 
19. Achter geleider schroef 
20. Platte opspanveer schroef 
21. Asvergrendeling 
22. Moersleutel 

REGLEMENTAIR GEBRUIK 

Dit elektrische gereedschap is bedoeld als een stationaire machine voor het zagen/frezen van hout of 

houtachtige materialen, met een geschikte adapter. De machine is niet bedoeld voor continue 

productie of productielijn gebruik. 
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Voorbereiding 

 

Bevestig de veer-platen aan weerszijden met 

behulp van 2 x veerplaatschroeven (15), 2 x knop 

moeren (14) en 2 x grote ringen (16). 

 

Let op dat de veer-platen (8) bevestigd zijn aan de 

achter-geleider (2) door de sleufgaten in het 

aanslagbasis (9) en de cirkelvormige openingen in 

de achtersteun (12). Ook de knopmoeren (14) 

worden aan de voorzijde van de veer-platen (8) 

gebruikt. 

 

 

ASSEMBLAGE 

 - Bovenstaande is nodig aan weerszijden van de 

achtersteun. 

- Bevestig de ingebouwde achteraanslaggeleider (2) 

aan het tafelblad met behulp van 2 x achter geleider 

schroeven (19), 2 x grote ringen (16) en 2 x knop 

moeren (14). 

 

Let op dat de schroeven door het sleufgat op de 

tafel van onderaf moet worden aangebracht, zodat 

de knopmoeren (14) kunnen worden gebruikt vanaf 

de bovenkant. 
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Montage van de handgreep/wiel (6) voor 

hoogte en laagte instelling van de frees 

 

- Draai de schroef in het midden van het handvat los 

- Zet de handgreep/het wiel (6) met de opening op 

de as.  

Let op: Deze as heeft een platte kant, zodat het 

handvat maar op één manier past. Probeer niet om 

het handvat met kracht aan te brengen, want dan 

kan het gereedschap beschadigen. 

 

Als het wiel erop geduwd is, gebruikt u de 

schroevendraaier om de schroef weer te monteren. 

 

 

Stationaire of flexibele montage 
Om veilig gebruik te waarborgen, moet de machine 
op een vlakke en stabiele ondergrond (bijv. 
werkbank) worden gemonteerd voorafgaand aan 
het gebruik.  

Voorzijde Veerplaat (8) montage 

 

- Bevestig de voorste veerplaat (8) met behulp van 

2 x vierkante ringen (18), 2 x platte veerplaat 

schroeven (20), 2 x grote ringen (16) en 2 x knop 

moeren (14).  

 

U doet dit door de platte veerplaat schroef (20) 

door de vierkante ring (18) te rijgen, en deze 

vervolgens door de veerplaat (8) te draaien.  

Vervolgens brengt u de grote sluitring (16) aan, en 

tenslotte draait u de knopmoer (14) er los op. 

 

- Doe dit voor beide zijden van de veerplaat (8). Dit 

zal dan netjes door de sleuf in het tafelblad draaien 

met het bovenstaande resultaat, en een vrij 

glijdende veerplaat (8). 

ASSEMBLAGE 
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Montage op een werkvlak 

- Bevestig de machine met geschikte schroeven 

aan het werkoppervlak. De bevestigingsgaten 

dienen daartoe. 

- Klem de machine -met in de handel verkrijgbare 

schroefklemmen- met de voeten op het werkvlak. 

Stof / Zaagsel afzuiging 

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 beukenstof, 

worden beschouwd als kankerverwekkend, met 

name in verband met hout-behandeling additieven 

(chromaat, houtconserveermiddel). 

Asbesthoudende materialen mogen alleen worden 

verwerkt door specialisten. 

- Gebruik altijd stofafzuiging 

- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

- Het is aanbevolen om een filterkap P2-klasse te 

dragen. 

Houd rekening met de relevante regelgeving in uw 

land aangaande de te verwerken materialen. 

De stof / zaagselafzuiging kan worden geblokkeerd 

door stof, zaagsel of werkstuk fragmenten. 

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het 

stopcontact. 

- Wacht tot de frees volledig tot stilstand is 

gekomen. 

- Bepaal de oorzaak van de blokkade en corrigeer 

deze. 

Externe stofafzuiging 

Sluit een geschikte afzuiging aan op de afzuigkap (1). 

De interne diameter is 70mm. 

De stofafzuiging moeten geschikt zijn voor het 

materiaal dat wordt gewerkt. Wanneerdroge stof 

wordt afgezogen kan dat bijzonder schadelijk zijn 

voor de gezondheid of kankerverwekkend. Gebruik 

in dat geval altijd een speciale stofzuiger. 

 

INGEBRUIKNAME 

Let op: U dient er altijd voor te zorgen dat de aan / 

uit-schakelaar (5) op de stand UIT staat en dat de 

machine niet is aangesloten op een stopcontact, 

alvorens eventuele aanpassingen van de freestafel. 

 

Installeren en spanbus verwijderen (7). 

- Draai de frees omhoog/omlaag hendel (6) zodainig 

dat de spanbus is ingesteld op maximale hoogte. 

- Trek aan de spilvergrendeling (21) om het 

mechanisme in te schakelen, en gebruik moersleutel 

(22) om de spanbus (7) los te draaien (7) tegen de 

klok in. 

 

ASSEMBLAGE  
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Let op: U heeft beide handen nodig om dit te 

bereiken, een hand voor de spilvergrendeling (21), 

en één om de spanbus (7) los te draaien. 

 

- Plaats nieuwe spanbus (7) op de spil en draai 

deze handvast, met de frees erin geplaatst. 

- Schakel de spilvergrendeling (21) in, en draai de 

spanbus (7) vast met de moersleutel (22) met de 

klok mee. 

Instellen van freessnelheid 

- Stel de variabele snelheid eenvoudig in met het 

instelwiel (4), waarbij 1 de langzaamste is met ca. 

8000 tpm (onbelast toerental) en 6 de hoogste 

snelheid 26000 tpm (onbelast toerental). 

 

Let op dat het gebruik van de juiste snelheid voor 

elke afzonderlijke taak de levensduur van de frees 

verlengt.   

  

Tevens kan de juiste snelheid ook invloed hebben 

op de afwerking van het oppervlak van het 

werkstuk. Wij raden u aan een proef te doen met 

een stukje afvalhout om de juiste snelheid te 

bepalen. 

Pas de snelheid van de frees niet aan tijdens 

gebruik of als deze ingeschakeld is. Schakel de 

machine uit en laat het volledig tot stilstand 

komen voordat u de snelheid aanpast. 

Werken met de freestafel  

- Om de machine in te schakelen, tilt u de 

veiligheidskap op en drukt u op de groene ON/AAN  

knop. 

- Om de machine uit te schakelen, tilt u de 

veiligheidskap op en drukt op de rode OFF/UIT 

knop. 

 

Gebruik van de tafel 

 

- Breng de gewenste spanbus (7) en frees aan en 

zet deze vast. 

- Maak alle noodzakelijke aanpassingen van de 

freestafel, veerplaten (8), en achtergeleideraanslag 

(2). 

- Zorg ervoor dat de aan / uit-schakelaar (5) op de 

uit-stand staat, en stop de stekker in een 

stopcontact. 

- Druk op de aan-schakelaar. 

- Beweeg het werkstuk geleidelijk van rechts naar 

links tegen de rotatie van de frees in. Zorg ervoor 

dat de freessnelheid constant is, om het beste 

resultaat te behalen. 

 

Let op: Te langzaam bewegen van het werkstuk zal 

leiden tot brandplekken, en te snel bewegen zal de 

motor vertragen en leiden tot een ongelijke snede.  

 

IN GEBRUIKNAME 
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Op zeer hard hout kan het nodig zijn om meer dan 

één keer te frezen, waarbij u geleidelijk dieper 

freest totdat de gewenste diepte wordt bereikt. 

 

- Als u klaar bent, drukt u op de uit-schakelaar, dan 

kan de machine tot stilstand komen, en tot slot 

haalt de stekker uit het stopcontact. 

 

Let op dat de aan / uit-schakelaar (5) van de 

machine altijd in de OFF/UIT stand staat en dat 

de  stekker uit een stopcontact is, voordat er 

een inspectie, aanpassingen, onderhoud of 

reiniging wordt uitgevoerd. 

 

- Controleer voor elk gebruik de algemene 

toestand van de machine. Controleer op losse 

schroeven, foutieve uitlijning of vastlopen van 

bewegende delen, gebarsten of gebroken 

onderdelen, beschadigde elektrische 

bedrading, losse freesbitjes, en enig andere 

aandoening die de veilige werking kunnen 

beïnvloeden. Als een abnormaal geluid of 

trillingen optreedt, laat het probleem 

verhelpen voordat u de machine weer gebruikt. 

 

- Verwijder elke dag alle zaagsel en vuil van de 

router tafel met een zachte borstel, doek of 

een stofzuiger. Zorg ervoor dat u bijzondere 

aandacht besteedt aan de afzuigkap (1) en de 

hoofdtabel. Ook alle bewegende onderdelen 

dient u te smeren met premium lichtgewicht 

machine olie. 

 

Gebruik geen oplosmiddelen of bijtende 

middelen om de freestafel schoon te maken. 

IN GEBRUIKNAME 
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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 FREESTAFEL  (RT1500) in overeenstemming is met de EU-richtlijn: 

2006/42/EC  

 

EC CONFORMITEITSVERKLARING 

 

Het certificaat voor EC‐type beoordelingsprocedure is afgegeven door TUV Rheinland Product Safety 

GmbH-Am Grauen-Stein-D-51105 Koln GERMANY (Registration No.: An 50164153 0001) 

 

Deze verklaring is afgelegd door:  Bill Evans 

 

 

01.05.2015 

 

The Director 
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ONDERDELEN LIJST 

 Onderdelenlijst wordt na geleverd   
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EXPLOSIE TEKENING 
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  EXPLOSIE TEKENING- SCHAKELKAST 
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 EXPLOSIE TEKENING- MOTOR 
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ACCESSOIRES  

 

  
LUMBERJACK RCS12P 12-DELIGE 1/4"  

FREESSET 

 

 
 

LUMBERJACK RC1263X1/2 1/2"x12MMx63MM 

VINGERFREES 

 

 

 

LUMBERJACK RC12750X1/2 

1/2"x12.7MMx50MM STIFTFREES 

 
 

 

LUMBERJACK RC1219X1/4 1/4"x12MMx19MM 

STIFTFREES 
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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 

 


