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BTS210 

 

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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Welkom bij Lumberjack 

Wij danken u voor uw aankoop van dit 

Lumberjack product, en we hopen dat u vele 

jaren kunt genieten van de creatieve en 

productieve gebruiksmogelijkheden. 

Wij verzoeken u om deze 

gebruikershandleiding grondig door te 

nemen en te bewaren als naslagwerk. 

Technische gegevens 
 

Specificaties: 

BTS210:Zaagtafel      

Voltage ‐   230V / 50Hz 

Vermogen ‐  1200W 

Onbelast toerental 4800tpm 

Zaagblad ‐   210x30x2.5mm 

Zaaghoogte: 

bij 90 ° ‐  48mm 

bij 45 ° ‐  45mm 

Afmetingen l x b x h:  585x455x340 mm  

Afmeting werkblad ‐  525x400mm 

Afm. van werkblad  

met  verbreder–  525x470mm 

Max. Afmeting werkblad  

met verbreder–   525x625mm 

Gewicht ‐   16 kg 

 

Inhoud pakket: 

210mm tafelzaag 

Hoge kwaliteit TCT zaagblad 

Beschermkap 

Gradenboog  

Parallelgeleider 

 Sleutel 

 

Reglementair gebruik 

De BTS210 is als stationair elektrisch 

gereedschap volgens de bepalingen bestemd 

voor het zagen van hout, plaatmateriaal van 

hout en houtachtig materiaal. Het 

gereedschap is niet geschikt voor het zagen 

van aluminium of andere non-ferro metalen. 

 

 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. 
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Product Kenmerken 

1. Zaagtafel 

2. Beschermkap 

3. Duwstok 

4. Zaagblad 

5. Spouwmes 

6. Centraal zaagpunt 

7. Parallel Stop 

8. Hoofdaansluiting 

9. Frame 

10. Aan/Uit knop 

11. Hendel voor hoogteinstelling 

12. Wiel voor hoekverstelling 

13. Schaal voor hoekinstelling 

14. Borghendel 

15. Handgreep 

16. Gradenboog 

17. Overbelastingsschakelaar 

18. Werkbladverbreder 

19. Opklappoten 

20. Aanslag 
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Algemene Veiligheidsvoorschriften  

 

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 
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gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan 

gevaren o.g.v. stof verkleinen. 

 

4. Gebruik en behandeling van 

elektrisch 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. Gebruik van accugereedschap  

5.1 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. 
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5.2 Gebruik het accugereedschap alleen 

met de daarvoor ontworpen accu’s. Het 

gebruik van andere soorten accu, vergroot 

het risico op brand of letsel. 

5.3 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. 

5.4 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. 

 

6. Service 

6.1 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. 

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 

tafelzagen 

8.1 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. 

8.2 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. 

8.3 Reik nooit achter het zaagblad om het 

werkstuk vast te houden, of om zaagsel of 
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stof te verwijderen, of om welke andere 

reden ook. Uw hand kan klem komen te 

zitten in het roterende zaagblad. 

8.4 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. 

8.5 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. 

8.6 Gebruik het elektrisch gereedschap 

alleen, als het werkgebied vrij is van 

montagegereedschappen, houtsnippers, 

zaagsel, etc. Kleine stukjes hout of andere 

objecten die in contact komen met het 

roterende zaagblad kunnen de gebruiker 

met hoge snelheid raken. 

8.7 Zaag slechts één werkstuk per keer. 

Werkstukken die boven elkaar of naast 

elkaar geplaatst zijn, kunnen veroorzaken 

dat het zaagblad vast komt te zitten, of dat 

de werkstukken elkaar raken, tijdens het 

zagen. 

8.8 Gebruik altijd de parallelgeleider of de 

hoekgeleider. Dit verhoogt de zaag/snij-

nauwkeurigheid en verkleint de kans dat het 

zaagblad bindt. 

8.9 Gebruik de machine voor groeven of 

sponningen alleen met een geschikt 

beschermend apparaat (bijv. een tunnel 

beschermkap). 

8.10 Gebruik de machine niet voor het 

zagen/snijden van sleuven (groeven). 

8.11 Gebruik de machine alleen voor het 

zagen/snijden van materialen, genoemd 

onder Reglementair Gebruik. 

Bij ander gebruik, kan de machine overbelast 

raken. 

8.12 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. 

8.13 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. 

8.14 Gebruik altijd zaagblad met de juiste 

grootte en vorm (diamant versus rond) van 

het asgat. Zaagbladen die niet 

overeenkomen met het bevestigings-

materiaal van de zaag zullen excentrisch 

draaien, hetgeen controleverlies kan 

veroorzaken. 
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8.15 Gebruik geen HSS staal zaagbladen. 

Dergelijke zaagbladen breken gemakkelijk en 

zijn dus gevaarlijk in gebruik. 

8.16 Raak het zaagblad niet aan na het 

werk, aangezien het nog moet afkoelen. 

Het zaagblad wordt zeer heet tijdens het 

zagen. 

8.17 Gebruik de machine nooit zonder de 

inlegplaat. Vervang een defecte inlegplaat. 

Inlegplaten met gebreken kunnen 

verwondingen veroorzaken door het 

zaagblad. 

8.18 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. 

8.19 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. 

8.20 Laat het apparaat nooit alleen achter, 

voordat deze tot volledige stilstand is 

gekomen uitgeschakeld is. 

Zaaggereedschappen die nog draaien 

kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. 

8.21 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. 
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Gebruik van verlengkabel 
 

– Als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan 

een goedgekeurde drie-polige kabel, die 

geschikt is voor het vermogen van het 

gereedschap. 

 

– Geaarde gereedschappen hebben altijd 

een drie-aderige verlengkabel nodig. 

 

– 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.   

 

– Hoe korter het snoer is des te hoger zal de 

capaciteit van het snoer te zijn. 

 

– Als u een haspel gebruikt, dient u deze 

altijd volledig af te rollen. 

 

 

 

 

 

 

 

Cable Rating Chart 

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 - 
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Assemblage 
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. 

 

Opm: 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. 

 

Montage van de beschermkap 

 

– Plaats de beschermkap (2) boven het 

spouwmes (5), zodanig dat de schroeven 

passen in de sleuven van het spouwmes. 

 

– Druk de beschermkap (5) in de bodem van 

de opening. 

 

– Draai de vleugelmoer zodanig vast dat de 

kap op het tafelblad zit (1). 

 

– Verzeker u ervan dat de kap omhoog 

beweegt, al ser werkstukken door de zaag 

worden geduwd. 

 

Montage van de parallelgeleider 

 

 – Monteer, met behulp van de 

stergreepschroeven (27), de klemklauwen 
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(26) tot de aanslag buis (28) aan beide 

zijden. 

 

-  Monteer, met behulp van deze klauwen de 

parallelgeleider (7) aan de zijkanten van het 

tafelblad. Draai daarna de 

stergreepschroeven aan om vast te zetten. 

 

Montage van de breedtegeleider 

 

- Steek de breedtegeleider (16) in de groef 

van het tafelblad (1). 

 

- Draai de regelknop (24) om  de hoek van de 

breedtegeleider aan te passen,  draai daarna 

vast als  de gewenste hoek is ingesteld. 

 

- U kunt nu stop balk gebruiken (20) om het 

werkstuk te begeleiden door een schuine 

snede. 

 

Instellen van de tafelverlengstuk 

– Voor brede werkstukken dient de 

tafelverlengstuk te worden gebruikt. 

 

– Draai de gekartelde schroeven onderaan 

het verlengstuk los. 

 

– Trek het verlengstuk eruit en vouw de 

ondersteunende poten open. 

 

– Pas de poten aan om het verlengstuk 

horizontal te zetten. 

 

– Draai de gekartelde schroeven weer aan 

om het verlengstuk vast te zetten. 

 

Instellen van de parallelgeleider (20) 

 

De aanslag heeft twee verschillende 

geleideoppervlakken die zijn opgezet als 

volgt : 

– Voor dikke materialen 
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– Voor dunne materialen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingebruikname 
 

Aanpassen van de Zaaghoogte 

 

– Het zaagblad kan worden aangepast aan 

de gewenste hoogte door de 

hoogteverstelling hendel (11) 

 

 - Draai tegen de klok in om het blad te 

verhogen, en met de klok mee om het blad 

te verlagen. 

 

 

 

Aanpassen van de zaagbladhoek 

 

– Draai de  vergrendelgreep (14) los. 
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– Pas de hoek van het zaagblad aan door 

aan de verstelhendel (12) te draaien, 

totdat u de gewenste hoek bereikt, 

weergegeven op de schaal (13) en draai 

vervolgens de vergrendelhendel (14) vast 

om het zaagblad in positie te behouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilige werkwijze 

Algemene zaaginstructies 

 

– Voor alle zaagsnedes, moet eerst worden 

gezorgd dat het zaagblad nimmer in contact 

kan komen met de aanslagen of andere 

machinedelen. 

 

- Gebruik de machine voor groeven of 

sponningen alleen met een geschikt 

beschermende toepassing (bijv. een tunnel 

beschermkap..). 

 

- Gebruik de machine niet voor het zagen 

van sleuven.  

 

Bescherm het zaagblad tegen stoten en 

schokken. Stel het zaagblad niet bloot aan 

zijwaartse druk. 

 

Het spouwmes moet in lijn met het zaagblad 

zijn om vastlopen van het werkstuk te 

voorkomen. 

 

Zaag geen kromgetrokken / gebogen 

werkstukken. Het werkstuk moet altijd een 

rechte rand hebben die tegen de 

parallelgeleider steunt. 

 

Bewaar de duwstok altijd samen met het 

elektrisch gereedschap. 
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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 roterende zaagblad. 

 

Neem de volgende instructies in acht: 

 

– 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud/Reiniging/Bewaring 
 

 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.  

 

Kalibreren van de hoekzoeker voor 

het zaagblad 

– Verhef het zaagblad tot in de hoogste 

positie. 

– Stel met een winkelhaak (of soortgelijk 

apparaat)  de hoek van het zaagblad 

loodrecht op de zaagtafel. 
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– Stel de Hoekwijzer (21) op nul. 

Zaagblad verwisselen 

– Draai de vier schroeven (21) los en draai de 

zaagbladbeschermer omhoog. 

 

– Plaats de sleutel (22) op de spanmoer 

terwijl u de zijsleutel (23) tegenhoudt. 

 

- Draai deze bout los en verwijder de flens 

om het zaagblad los te maken. Dit moet 

schuin omlaag worden getrokken om de 

toegangspoort vrij te maken. 

- Reinig  beide flensen vóór de montage van 

een nieuw zaagblad. 

- Herhaal deze procedure in omgekeerde 

volgorde om het nieuwe zaagblad te 

monteren. 

 

Afstellen van het spouwmes 

- Verwijder de beschermkap (2) door de 

instructies eerder genoemd in deze 

gebruiksaanwijzing in omgekeerde volgorde 

uit te voeren. 

- Verwijder de acht schroeven die het 

centrale gedeelte (6) bevestigen, verwijder 
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daarna het centrale gedeelte (6).

 

– Draai de twee inwendige schroeven los, 

zodat het spouwmes (5) vrij kan bewegen. 

 

– Stel het spouwmes zodanig af dat de 

afstand tussen mes en zaagblad tussen de 3 

mm en 5mm is, zoals getoond hieronder. 

 

– Draai de schroeven vast die het het 

spouwmes (5) op de plaats houden, en zet 

daarna de machine weer in elkaar.  

Let op: Dit moet iedere keer, als u het 

zaagblad wisselt, zo worden uitgevoerd. 

 

 

Reinigen 

– Voor veilig en functioneel werken, is het 

van belang om het elektrische gereedschap 

en de ventilatieopeningen altijd schoon te 

houden. 

– Verwijder stof en zaagsel, na iedere 

werkzaamheid, door dit weg te blazen met 

hoge druk of met een borstel te verwijderen.  
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Lumberjack Garantie 
 

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. 
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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. 

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 officiele 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.  

 

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 
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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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CE 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 Tafelzaag (BTS210) in overeenstemming is met de EU-richtlijn: 

2006/42/EC  

 

EC CONFORMITEITSVERKLARING 

 

Het certificaat voor EC‐type beoordelingsprocedure is afgegeven door TÜV Süd Product Service 

GmbH-80339  München DUITSLAND (Registratienummer: N8M 13 07 44390 843) 

 

Deze verklaring is afgelegd door:  Bill Evans 

 

 

01.05.2015 

 

The Director 
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Ondelenlijst 

 

Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving 

1 Schakelaar  25 M6 moer 

2 ST3.9x10 kruiskopschroef 27 Zijkant (1) 

3 Deksel voor schakelkast 24 Hoekblok vergrendelknop 

4 Bescherming tegen overbelasting 
schakelaar 

25 M6 moer 

5 M3x10 verzonken kruiskopschroef 27 Zijkant (1) 

6 Condensator 28 M5x8 Kruiskopschroef 

7 Inductor 29 M6 zelfborgende moer 

8 Bedradingsbord 30 M6x55 binnenste zeskantige schroef 

9 Schakelkast 31 M6x20 binnenste zeskantige schroef 

10 ST3.9x12 Kruiskopschroef 32 Plastic kussen 

11 Hoekverstelhendel  33 Wijzer 

12 Klinknagel 34 M6x15 kruiskopschroef 34 M6x15 kruiskopschroef 

13 Parallelgeleider stelknop (1) 35 Duwstok 

14 Parallelgeleider stelknop (2) 36 Rubber voet 

15 Parallelgeleider (1) 37 M6x12 kruiskopschroef 

16 M6x30 driehoek schroef 38 ø6 grote platte ring 

17 ø6 Platte ring 39 M5x10 kruis kopschroef 

18 Doppen voor eindstukken 
parallelgeleider 

40 Ø5 Platte ring 

19 Parallelgeleider (2) 41 M4 zelfborgende moer 

20 M6x14 buitenste zeskantige schroef 42 M4x10 kruiskopschroef 

21 “__” type gids 43 Plastic plaat 

22 Ø5x11 cylindrische pen 44 M4 zelfborgende moer 

23 Hoekblok 45 Ondersteunende plaat 

24 Hoekblok vergrendelknop 46 Rubber voet 
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 No. Description  No. Description 

47 Zijkant (2) 73  Deksel 

48 Schaal 74 Ø4 Platte ring 

49 Omhoog-Omlaag verstelhendel 75 Ondersteunende plaat 

50 Omhoog-Omlaag verstelhendelwiel 76 Moer 

51 Stelknop (1) 77 Stofuitlaat 

52 M5x8 binnenste zeskantige schroef 78 Transparante beschermkap 

53 Staaf 79 M6x35 vierkante hals schroef 

54 Ø3.2x10 holle pen 80 M6 vleugelmoer 

55 Ø10 Platte ring 81 M4x6 kruiskopschroef 

56 Stelblok 82 Kerfboard 

57 M6 schroef met stap (kort) 83 Schaal 

58 Stof opvangbord 84 Tafel 

59 M5x12 kruiskopschroef 85 Frame 

60 Ø5 Grote platte ring 86 M5x14 kruiskopschroef 

61 Sub-materiaal mes 87 Ø5 Veerring 

62 Stelring (3) 88 Lagerplaat 

63 Hefplaat (2) 89 Lagerbehuizing 

64 Ø5 Grote platte ring 90 6002 lager 

65 Stelring (2) 91 Uitgaande as 

66 Hefplaat (1) 92 Ø4x13 halve cirkel sleutel 

67 M8 Zelfborgende moer 93 Versnelling 

68 Ø8 Grote platte ring 94 Ø12 borgring voor de as 

69 Moer 95 0910 naaldlager 

70 M5x16 kruiskopschroef 96 M12 zeskantige moer 

71 M5 zeskantige moer 97 Buitenflens 

72 Draagbare plaat 98 Zaagblad 
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No. Description  No. Description 

99 Binnenflens 123 Steun 

100 Kabelslof 124 M8 zeskantige moer 

101 Afdekkap 125 M8x40 schroef 

102 6000 Lager 126 Stofplaat (zwart) 

103 Rotor 127 Bevestigingskoker 

104 608 Lager 128 Moer 

105 Luchtafdichtring 129 M6x12 zeskantige bout 

106 Stator 130 Bevestigingsplaat voor spouwmes 

107 M5x60 zelftappende kruiskopschroef 131 Pen 

108 Motorhuis 132 Ring 

109 Borstelhouder 133 M4x8 zelftappende kruiskopschroef 

110 Koolborstel 134 Duwstokhouder 

111 Koolborstel deksel 135 Stofplaat (voorzijde) 

112 M5x20 kruiskopschroef 136 Kabelslof 

113 Moersleutel (1) 137 Plug 

114 Moersleutel (2) 138 Platte ring 

115 Dop voor verlenggeleider 139 Verbindingsdraad 

116 Verlenggeleider 140 M6 schroef met stap 

117 Veer 141 Ø 10 borgring 

118 Splitpen 142 M5x8 zelftappende kruiskopschroef 

119 Ø 6x40 cylindrische pen 143 Ø 15 borgring 

120 Verlengplaat  144 M5x8 kruiskopschroef 

121 Verlengplaathouder  145 Doospaneel 

122 M5x30 kruis pan kopschroef    146 St3.9x8 kruiskopschroef 
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Explosietekening 
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Zaagbladen: 
 

LJCC21036 

 

 
 

JCC21048 

 

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 

The Netherlands 

Klantenservice: 

(+31) 0167 562177 

  


