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Brugerhåndbog

Læs brugerhåndbogen omhyggeligt, og vær sikker på,
at du forstår instruktionerne, før du anvender maskinen.
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ERKLÆRING

IQ Power Tools Europe b.v., Postbus 1120, 4801 BC Breda, Nederland, tlf.:
+1-888-274-7744 erklærer under eget ansvar, at stensaven IQ Power Tools
iQ360XR fra og med 2018-serienumrene (året er angivet som en del af
serienummeret) er i overensstemmelse med kravene i RÅDETS DIREKTIV:
• EMC-direktivet 2014/30/EU
• Maskindirektivet 2006/42/EF
• Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
• WEEE-direktivet 2012/19/EU
• RoHS-direktivet (EU) 2017/2102
Følgende standarder er anvendt: EN ISO 12100:2010, EN 62841-1

Breda 14/01 2019

Paul W. Guth
President, iQ Power Tools
(Autoriseret repræsentant for iQ Power Tools og ansvarlig for teknisk
dokumentation.)
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INDLEDNING
Kære kunde

IQ Power Tools™ ønsker dig tillykke med valget af
iQ360XR® Rundsav med støvkontrol. Vi er sikre på, at
du vil blive glad for dit køb. iQ Power Tools er stolte over
at fremstille det mest innovative værktøj og udstyr i
branchen.
Hvis du betjener din iQ360XR® korrekt, vil du få glæde af
den i årevis. Denne håndbog indeholder de nødvendige
oplysninger, du behøver for at betjene og vedligeholde
din iQ360XR® sikkert og korrekt. Brug et par minutter
på at lære din nye iQ360XR® at kende ved at læse og
gennemgå denne håndbog.
Hvis du har spørgsmål vedrørende din iQ360XR®,
er du velkommen til at kontakte os på
Tlf.: (888) 274-7744
E-mail: customer.service@iqpowertools.com
Vi håber, at du vil være tilfreds med vores produkt, og
at det vil vise sig at være et nyttigt værktøj i meget lang
tid. Et køb af et af vores produkter giver dig adgang
til professionel hjælp med hensyn til reparationer og
eftersyn. Hvis den forretning, der sælger dine maskine,
ikke er en af vores autoriserede forhandlere, så bed om
adressen på det nærmeste serviceværksted.
Denne brugerhåndbog er et nyttigt dokument. Sørg
for, at den altid er tilgængelig på arbejdspladsen. Ved
at følge indholdet (betjening, service, vedligeholdelse
osv.) kan maskinens levetid og gensalgsværdi forøges
betydeligt. Hvis du udlåner eller sælger denne maskine,
skal du sørge for, at låneren eller køberen får denne
brugerhåndbog, så de også ved, hvordan man betjener
og vedligeholder den.

Ejeransvar

Det er ejerens/arbejdsgiverens ansvar at sikre, at
brugeren har tilstrækkelig viden om, hvordan maskinen
anvendes sikkert. Arbejdsledere og brugere skal have
læst og forstået brugerhåndbogen.
De skal være vidende om:
• Sikkerhedsinstruktionerne for maskinen.
• Maskinens anvendelsesområder og begrænsninger.
• Hvordan maskinen betjenes og vedligeholdes.
Lokale bestemmelser kan begrænse brugen af denne
maskine. Kontrollér, hvilke bestemmelser der er
gældende, hvor du arbejder, før du anvender maskinen.
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Producentens forbehold

Efter udgivelsen af denne håndbog kan IQ Power
Tools udgive yderligere oplysninger vedrørende sikker
betjening af dette produkt. Det er ejerens pligt at holde
sig opdateret vedrørende de sikreste betjeningsmetoder.
iQ Power Tools udfører løbende produktudvikling, og
derfor forbeholder vi os ret til at ændre konstruktionen og
udseendet af produkter uden forudgående varsel.
Hvis du ønsker kundeoplysninger og assistance, skal du
gå til vores websted: www.iqpowertools.com

Konstruktion og funktioner

Værdier, såsom høj ydelse, pålidelighed, innovativ
teknologi og miljømæssige hensyn, kendetegner
produkter fra iQ Power Tools. Sikker betjening af dette
produkt kræver, at brugeren læser denne håndbog
omhyggeligt. Hvis du har brug for flere oplysninger, skal
du spørge din forhandler eller iQ Power Tools.

iQ360XR
KONSTRUERET MED INDBYGGET STØVSUGER,
FILTERSYSTEM OG STØVBEHOLDER
Denne innovative, patenterede konstruktion kombinerer
en professionel stensavs funktioner med et kraftigt
cyklonstøvsugersystem, der skærer rent og effektivt
uden vand og uden støv.
KOMPAKT OG MOBIL KONSTRUKTION
Kompakt størrelse letter transport.
SKÆREKAPACITET
114 X 305 MM
SKÆREKAPACITET MED ROLLING BOARD
95 X 305 MM

888-274-7744
www.iqpowertools.com

GENEREL SIKKERHED
Generelt

Undlad at anvende maskinen, medmindre du er i stand
til at tilkalde hjælp i tilfælde af en ulykke. Hav altid en
førstehjælpskasse ved hånden.

ADVARSEL!

ELEKTRISK VÆRKTØJ OG
SKÆREMASKINER KAN MULIGVIS
SKABE GNISTER. HAV ALTID EN BRANDSLUKKER VED HÅNDEN.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Du skal være iført godkendt personlige værnemidler,
når du anvender maskinen. Personlige værnemidler kan
ikke fjerne risikoen for personskade, men de vil mindske
skadens omfang, hvis der sker et uheld. Bed din forhandler
om hjælp til at vælge der rigtige udstyr.

ADVARSEL!

ANVENDELSE AF PRODUKTER SOM
SKÆRE-, SLIBE- OG BOREMASKINER,
DER SLIBER ELLER FORMGIVER MATERIALER, KAN SKABE
STØV OG DAMPE, DER KAN INDEHOLDE FARLIGE KEMIKALIER.
KONTROLLÉR EGENSKABERNE FOR DET MATERIALE, DU VIL
ARBEJDE MED, OG ANVEND ET PASSENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN.

FORSIGTIG!

LANGTIDSPÅVIRKING AF STØJ KAN
MEDFØRE PERMANENTE HØRESKADER,
SÅ ANVEND ALTID GODKENDT HØREVÆRN.

Lyt efter advarselssignaler eller råb, når du er iført høreværn.
Tag altid høreværnet af, så snart motoren standser.

ADVARSEL!

DER ER ALTID RISIKO FOR
KLEMMESKADER, NÅR DER ARBEJDES
MED PRODUKTER, DER HAR BEVÆGELIGE DELE. VÆR IFØRT
BESKYTTELSESHANDSKER FOR AT UNDGÅ KROPSSKADER.

Vær altid iført:
• Høreværn
• Godkendte beskyttelsesbriller
Hvis du anvender en ansigtsskærm, skal du også
være iført godkendte sikkerhedsbriller. Godkendte
sikkerhedsbriller skal overholde standarderne ANSI
Z87.1 i USA eller EN 166 i EU-lande. Ansigtsskærme
skal overholde standarden EN 1731.
• Åndedrætsværn
• Beskyttelseshandsker
• Hårnet eller andet, der kan holde langt hår på plads
f.eks.: Hårspænder til mænd

888-274-7744
www.iqpowertools.com

Generelt skal beklædningen være tætsiddende uden
at begrænse bevægelsesfriheden. Vær forsigtig med
beklædning, langt hår og smykker, der kan indfanges af
bevægelige dele.
GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Dette afsnit beskriver de grundliggende sikkerhedsregler
for denne maskine. Disse oplysninger erstatter aldrig
professionelle færdigheder og erfaring.
• Læs brugerhåndbogen omhyggeligt, og vær sikker
på, at du forstår instruktionerne, før du anvender
maskinen. Gem alle advarsler og instruktioner til
fremtidig brug.
• Vær opmærksom på, at brugeren er ansvarlig for
ulykker eller farer, der opstår for andre personer eller
deres ejendom.
• Alle brugere skal være uddannet i maskinen.
Ejeren er ansvarlig for at sikre, at brugerne modtager
uddannelse.
• Maskinen skal holdes ren. Skilte og mærkater skal
være fuldt læselige.

ADVARSEL!

MASKINEN KAN VÆRE ET FARLIGT
VÆRKTØJ, HVIS DEN ANVENDES
FORKERT ELLER SKØDESLØST, HVILKET KAN MEDFØRE
ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØDSFALD FOR
OPERATØREN ELLER ANDRE PERSONER.

-T
 illad aldrig børn eller andre personer, der ikke er
uddannet i anvendelse af maskinen, at anvende eller
servicere den.
-T
 illad aldrig andre at anvende maskinen, før de har læst
og forstået indholdet i brugerhåndbogen.
-A
 nvend aldrig maskinen, hvis du er træt, hvis du er
påvirket af alkohol eller narkotika, medicin eller andet, der
kan påvirke dit syn, din årvågenhed, koordination eller
dømmekraft.

ADVARSEL!

UAUTORISEREDE ÆNDRINGER OG/
ELLER TILBEHØR KAN MEDFØRE
ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØDSFALD FOR BRUGEREN
ELLER ANDRE PERSONER.

Modificer ikke dette produkt, og anvend det ikke, hvis det
ser ud som om, det er blevet modificeret af andre.
Anvend aldrig en maskine, der er fejlbehæftet.
Udfør sikkerhedskontrol, vedligeholdelses- og
serviceringsinstruktioner som beskrevet i denne håndbog.
Visse vedligeholdelses- og serviceopgaver skal udføres
af uddannet og kvalificerede fagfolk. Se instruktionerne
under overskriften Vedligeholdelse. Anvend altid originalt
tilbehør. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger.
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GENEREL SIKKERHED
SIKKERHED PÅ ARBEJDSOMRÅDET
• Hold arbejdsområdet rent og godt belyst. Rodede og
mørke områder øger risikoen for ulykker.
• Personer og dyr kan distrahere dig og medføre, at
du mister kontrollen over maskinen. Af denne grund
bør du altid koncentrere dig og være fokuseret på dit
arbejde.
• Anvend ikke maskinen i dårligt vejr, f.eks. kraftig tåge,
stærk regn, stærk vind, stærk kulde osv.
• Start aldrig arbejdet med maskinen, før
arbejdsområdet er ryddet, og du har en stabil
arbejdsoverflade.
PERSONLIG SIKKERHED
Anvend aldrig maskinen, hvis du er træt, hvis du er påvirket
af alkohol eller narkotika, medicin eller andet, der kan
påvirke dit syn, din årvågenhed, koordination
eller dømmekraft.
• Kontrollér, at der ikke ligger værktøj eller andre
genstande på maskinen.
• Lad aldrig andre anvende maskinen, medmindre de er
korrekt uddannet.
• Sluk altid maskinen i længere arbejdspauser.
• Arbejd aldrig alene, og sørg altid for, at der er en anden
person i nærheden.
• Lær, hvordan du anvender maskinen og dens
kontrolfunktioner sikkert, og lær, hvordan du standser
den hurtigt.
Lær også betydningen at sikkerhedsmærkater.
• Hold håndtag tørre, rene og fri for olie og fedt.
• Stræk dig ikke ud over normal rækkevidde. Hold altid et
sikkert fodfæste og god balance.
• Stå aldrig på maskinen.
Stå ret op. Hold afstand mellem dit ansigt og
skæreklingen. Placer begge hænder på arbejdsemnet
så langt fra skæreklingen som muligt. Hvis der anvendes
en indstiksfunktion, skal du placere den ene hånd på
skærehåndtaget.

2.2
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MASKINENS BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE
• Denne maskine er konstrueret til at skære i mursten,
beton og sten.
Al anden anvendelse er ikke korrekt anvendelse.
• Erfaring er meget vigtigt ved betjening af denne
maskine. Det anbefales at anvende faglært
arbejdskraft.
• Maskinen er beregnet til industrielle formål og
betjening af erfarne brugere.
• Kontrollér, at maskinen er samlet korrekt og ikke
udviser tegn på beskadigelse.
• Udfør altid den daglige vedligeholdelse, før maskinen
startes. Se instruktionerne i afsnittet "Vedligeholdelse".
• Overbelast ikke maskinen. Overbelastning kan
beskadige maskinen.
• Klingen skal være beregnet til det materiale, der skal
skæres i.
• Hvis du er usikker på, hvilken klinge du skal anvende,
skal du kontakte din lokale forhandler.
• Hold værktøj skarpt og rent for at opnå den sikreste
funktion.
• Hold alle dele i god stand, og sørg for, at alle skruer og
møtrikker er korrekt spændt. Udskift alle slidte eller
beskadigede mærkater.
• Efterlad ikke maskinen uden opsyn, når motoren kører.
• Indfør kun arbejdsemner mod klingens
rotationsretning!
• Udvis forsigtighed ved løft. Du hånderer tunge dele, og
der er en underforstået risiko for klemmeskader eller
andre personskader.

TÆNK ALTID PÅ DIT ARBEJDSOMRÅDE, OG BRUG
SUND FORNUFT.
Det er ikke altid muligt at dække alle mulige situationer,
som du kan komme ud for. Vær altid omhyggelig, og brug
din sunde fornuft. Hvis du kommer i en situation, hvor du
føler dig usikker, så stop og søg ekspertråd. Kontakt din
forhandler, servicetekniker eller en erfaren bruger. Forsøg
ikke at udføre opgaver, som du ikke er sikker på, er sikre.

888-274-7744
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SIKKERHED
SIKKERHED FOR ELEKTRISKE APPARATER
ADVARSEL! Der er altid risiko for elektrisk stød fra eldrevne
maskiner. Undgå ufordelagtige vejrforhold og kropskontakt
med lynafledere eller metalgenstande. Følg altid
instruktionerne i brugerhåndbogen for at undgå skader.

ADVARSEL!

VED RENGØRING AF MASKINEN SKAL
DU UNDGÅ AT DER KOMMER VAND I
DET ELEKTRISKE SYSTEM OG MOTOREN. VAND KAN BESKADIGE
MASKINEN ELLER KORTSLUTTE KREDSLØBET.

• Slut aldrig maskinen til en stikkontakt, hvis stikket
eller ledningen er beskadiget.
• Kontrollér, at netspændingen svarer til den, der er
angivet på maskinens typeskilt.
• Eftersyn og/eller vedligeholdelse skal udføres med
motoren slukket og stikket fjernet fra stikkontakten.
• Sluk altid for maskinen, før netledningen fjernes fra
stikkontakten.
• Træk aldrig maskinen i ledningen, og træk aldrig
stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.
Hold i stikket, når stikket fjernes fra stikkontakten.
• Anvend aldrig en maskine, hvis ledningen eller stikket
er beskadiget, men indlever den hos et autoriseret
serviceværksted til reparation.
• Anvend aldrig en maskine, hvis ledningen eller stikket
er beskadiget, men indlever den hos et autoriseret
serviceværksted til reparation.
• Forebyg utilsigtet start af motoren. Sørg for, at tænd/
sluk-kontakten er i stillingen OFF, før maskinen
tilsluttes en strømkilde.
Modificer ikke stikket. Hvis det ikke passer til din
stikkontakt, så få en korrekt stikkontakt installeret
af en autoriseret elektriker. Sørg for, at alle lokale
bestemmelser og forordninger er overholdt.

888-274-7744
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ADVARSEL!

FORKERT TILSLUTNING KAN MEDFØRE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
KONTAKT EN AUTORISERET ELEKTRIKER, HVIS DU ER I TVIVL,
OM MASKINEN HAR KORREKT JORDFORBINDELSE.

FORLÆNGERLEDNINGER OG LEDNINGER
Mærkningen på forlængerledningen skal være den samme
eller større end værdien, der er angivet på maskinens
typeskilt.
• Når du anvender et elektrisk værktøj udendørs, skal
du anvende en forlængerledning til udendørsbrug.
Anvendelse af en passende forlængerledning til
udendørsbrug reducerer risikoen for elektrisk stød.
• Hold forbindelsen til forlængerledningen tør og hævet
over jorden.
• Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller
bevægelige dele. Beskadigede eller viklede ledninger
forøger risikoen for elektrisk stød.
• Kontrollér, at ledningen og forlængerledningen er
intakte og i god stand. Anvend aldrig maskinen, hvis
en ledning eller et stik er beskadiget. Indlever den til
reparation hos et autoriseret serviceværksted.
• Undgå overophedning ved ikke at anvende
forlængerledningen, når den er rullet op.
• Når du anvender en forlængerledning, må du kun
anvende forlængerledninger med tilstrækkelig
rækkevidde.

BEMÆRK!

GOD MOTORYDELSE AFHÆNGER
AF KORREKT SPÆNDING.
FORLÆNGERLEDNINGER, DER ER FOR LANGE OG/ELLER ER
FOR TYNDE, REDUCERER SPÆNDINGEN TIL MOTOREN UNDER
BELASTNING, HVILKET MEDFØRER REDUCERET OUTPUT ELLER
FEJLFUNKTION.
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SYMBOLER OG SIKKERHEDSMEDDELELSER
Symboler på maskinen
ADVARSEL! Maskinen kan være et farligt
værktøj, hvis den anvendes forkert eller
skødesløst, hvilket kan medføre alvorlige
personskader eller dødsfald for operatøren
eller andre personer.

Læs brugerhåndbogen omhyggeligt, og
vær sikker på, at du forstår instruktionerne,
før du anvender maskinen eller udfører
vedligeholdelsesopgaver.
Vær altid iført:
• Åndedrætsværn

• Høreværn og beskyttelsesbriller
eller ansigtsskærm
Advarsel! Højspænding. Risiko for elektrisk
stød. Må ikke udsættes for regn eller vand.

Forklaring af advarselsniveauer

Læs og overhold ALLE sikkerheds-, betjenings- og
vedligeholdelsesinstruktioner. Manglende overholdelse
af disse instruktioner kan resultere i skader og/eller
reduceret levetid for udstyr. Nedenstående meddelelser
informerer brugeren om potentielle farer, der kan
medføre kvæstelser, dødsfald og/eller skade på udstyr.
Hver sikkerhedsmeddelelse efterfølger et af følgende tre
(3) ord, der identificerer meddelelsens alvorlighed.
			
Manglende overholdelse af
FARE
instruktionerne VIL medføre
DØDSFALD eller ALVORLIG
PERSONSKADE.
			
Manglende overholdelse af
ADVARSEL
instruktionerne KAN medføre
DØDSFALD eller ALVORLIG
PERSONSKADE.
			
Manglende overholdelse af
FORSIGTIG
instruktionerne KAN medføre
PERSONSKADE.
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SKADEFOREBYGGELSE OG -INFORMATION:
En meddelelse om skadeforebyggelse informerer
brugeren om vigtig information og/eller instruktioner, der
kan medføre skade på udstyr eller ejendom, hvis de ikke
følges. Informationsmeddelelser indeholder oplysninger,
der vedrører det anvendte udstyr. Hver meddelelse
efterfølger ordet BEMÆRK som i nedenstående eksempel.
BEMÆRK: Der kan ske skade på udstyr og/eller ejendom,
hvis disse instruktioner ikke følges.

GENERELLE SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER OG
FARESYMBOLER:
For at forhindre personskade skal følgende
sikkerhedsforholdsregler og symboler altid følges!
SLUK FOR TÆND/SLUK-KONTAKTEN
Før tilslutning til strømkilde.
TAG STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN
Før skift af klinger eller ved vedligeholdelse eller justering
af det elektriske værktøj.
LAD BESKYTTELSESSKÆRME SIDDE PÅ PLADS
For at forhindre personskade skal beskyttelsesskærme
altid sidde på plads og fungere.
FJERN JUSTERINGSNØGLER OG SKRUENØGLER
Gør det til en vane at kontrollere, om justerings- og
skruenøgler er fjernet fra værktøjet, før du starter det.
HOLD ARBEJDSOMRÅDET RENT
En rodet arbejdsplads eller -bænk øger sandsynligheden
for ulykker.
ANVEND IKKE I FARLIGE OMGIVELSER
Anvend ikke elektrisk værktøj under fugtige eller
våde forhold, og udsæt dem ikke for regn. Hold altid
arbejdsområdet godt oplyst.
UNDLAD AT ANVENDE MAGT PÅ ELEKTRISK VÆRKTØJ
Elektrisk værktøj arbejder bedre og mere sikkert ved den
hastighed, det er beregnet til.
ANVEND DET RIGTIGE VÆRKTØJ
Tving ikke værktøjet eller tilbehør til at udføre arbejde,
det ikke er beregnet til.

SKÆR ALDRIG I MAGNESIUM MED DETTE VÆRKTØJ

888-274-7744
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SIKKERHEDSMEDDELELSER
ANVEND EN KORREKT FORLÆNGERLEDNING
Ved brug af en forlængerledning skal dens stand først
kontrolleres. Nå du anvender en forlængerledning, skal
du sørge for anvende en, der er kraftig nok til at klare
strømmen, der trækkes. En underdimensioneret ledning
vil medføre et strømfald, der resulterer i effekttab og
overophedning.
VÆR IFØRT KORREKT ARBEJDSTØJ
Undgå at bære løstsiddende tøj, handsker, slips, ringe,
armbånd eller andre smykker, der kan blive indfanget af
bevægelige dele. Skridsikkert fodtøj anbefales. Vær iført
et beskyttende hårnet, der holder langt hår på plads.
ANVEND ALTID BESKYTTELSESBRILLER
Sikkerhedsbriller skal altid anvendes ved arbejde i
nærheden af elektrisk værktøj. Desuden skal der bæres
åndedrætsværn eller støvmaske, såfremt skæringen
genererer meget støv. Almindelige briller har kun
stødsikre glas, og forhindre muligvis ikke øjenskader – de
er IKKE sikkerhedsbriller.
STRÆK DIG IKKE UD OVER NORMAL RÆKKEVIDDE
Keep proper footing and balance at all times ved ikke at
strække dig ud over normal rækkevidde. Hold hænderne
frie til at betjene det elektriske værktøj.
EFTERSE FOR BESKADIGEDE DELE
Før brug af et elektrisk værktøj skal det efterses for
beskadigede dele. En beskyttelsesskærm eller enhver
anden del, der er beskadiget, skal omhyggeligt efterses
for at fastlægge, om den vil fungere korrekt og udføre
de tilsigtede funktion. Kontrollér altid bevægelige dele
for korrekt opretning og fastsidning. Kontrollér for
beskadigede dele og beslag og alle øvrige forhold, der
kan påvirke betjeningen af det elektriske værktøj. En
beskyttelsesskærm eller en anden del, der er beskadiget,
skal repareres korrekt eller udskiftes.
INDFØRINGSRETNING
Før altid emner ind mod klingen eller skiven modsat
dennes rotationsretning. En klinge eller en skive skal
altid monteres, så rotationen er i retning af den pil, der er
markeret på klingen eller skiven.

ADVARSEL
Savning og boring genererer støv. En stor koncentration
af luftbårne partikler kan forårsage irritation af
øjne, hud og svælg. Anvend altid anordninger til
bortskaffelse af støv samt beskyttelse, der er egnet
til det materiale, der saves eller bores, for at undgå
åndedrætsbesvær. Se også OSHA (29 CFR Part 1910.
1200). Diamantklinger, der anvendes forkert, udgør en
fare. Overhold American National Standards Institute
Safety Code, B7.1 og Occupational Safety and Health
Act med hensyn til hastighed, sikkerhedsværn, flanger,
fastgøringsprocedurer, generel betjening, håndtering,
opbevaring og generelle maskinforhold.

MEDDELELSE VEDR. CALIFORNIENS FORSLAG 65:

ADVARSEL
Visse støvpartikler, genereret af elektrisk slibning,
savning, boring og andre konstruktionsaktiviteter,
[som delstaten Californien er bekendt med] forårsager
kræft, fødselsdefekter eller anden reproduktionsskade.
Eksempler på disse kemikalier er:
• B
 ly – fra blybaseret maling
• K
 rystallinsk kvarts – fra mursten og cement og andre
murværksprodukter
• A
 rsen og krom – from kemikaliebehandlet tømmer.
Se flere oplysninger i følgende kilder:
http://www.osha.gov/SLT/silicacrystalline/index.html
http://www.oehha.org/prop65/out_of_date/6022kLstA.html

iQ360XR® er en sav med meget effektiv støvkontrol,
men din risiko for denne type eksponering varierer
afhængigt af, hvor ofte du foretager denne type arbejde.
Du kan reducere eksponering for disse kemikalier ved at
arbejde i godt ventilerede områder og med de godkendte
personlige værnemidler, som f.eks. støvmaske, der er
specielt konstrueret til at filtrere mikroskopiske partikler.

EFTERLAD IKKE TÆNDT VÆRKTØJ UDEN OPSYN –
SLUK FOR STRØMMEN
Forlad ikke værktøjet, før det er standset helt. SLUK altid
for værktøjet, når du forlader arbejdsområdet, eller når en
skæring er fuldført.
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UDPAKNING, TRANSPORT OG SAMLING
Udpakning

Din iQ360XR® er afsendt fra fabrikken efter et grundigt
eftersyn. Der kræves kun minimal samling. Hvis ikke
allerede sket, skal du tage iQ360XR ud af emballagen,
placere saven oven på støvbeholderen og fastgøre den.

Transport

iQ360XR® vejer ca. 30 kg, hvilket gør den nem at
transportere.

FORSIGTIG
Overhold altid regler for sikkert løft ved løft af iQ360XR®.

BEMÆRK: Lås skærehovedet i sin NEDERSTE stilling
iQ360XR® er konstrueret til at blive båret i håndtagene
på savens for- og bagside. Du skal blot låse (1) det
fjederpåvirkede skærehoved i position (2) og gribe
nederste krydsstivere for og bag (3, 4). Løft, og transporter
iQ360XR® til det ønskede sted.

Opsætning
FORSIGTIG
Før tilførsel af strøm eller start skal du kontrollere for
skader, der kan forhindre udstyret i korrekt drift eller i at
udføre sin tilsigtede funktion. Kontrollér for fastsiddende
og ikke-oprettede bevægelige dele. Kontrollér for
beskadigede, defekte eller manglende dele.
•F
 ør iQ360XR® tilsluttes en strømforsyning, skal du
kontrollere, at spændingen, frekvensen og fasen på
stedets strømkilde opfylder kravene i de tekniske data.
•H
 vis du anvender en forlængerledning, skal du kontrollere,
at ledningens tværsnit opfylder kravene i de tekniske data.
En forlængerledning, der er for tynd (diameter) eller for
lang vil forårsage, at motoren overophedes, hvilket kan
mindske udstyrets levetid.
Kontrollér indholdet ud fra nedenstående liste.

INDHOLD:
ELEMENT NR.

MÆNGDE

1

1

iQ360XR

2

1

Støvbeholder

3

1

Skær hegn

4

1

Filter

5

1

Brugerhåndbog

6

1

Garantikort
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•U
 ndlad at tildække motorens luftkanaler, da dette kan
medføre, at motoren overophedes.

BESKRIVELSE

888-274-7744
www.iqpowertools.com

OPSÆTNING, JUSTERING OG BRUG
FORSIGTIG
MOBIL GENERATOR:
Hvis der anvendes en mobil generator til at levere strøm,
skal du kontrollere, at generatoren opfylder følgende
krav til betjening af et værktøj, der kræver 2300W. Det
anbefales at anvende en generator på 4500 W eller mere.
EFTERSYN FØR START:
Eftersynet før start skal udføres før påbegyndelse
af ethvert job.
BEMÆRK: Det anbefales at anvende et afbryderrelæ på
20 A for at forhindre, at sikringen springer.

FORSIGTIG
Hvis diamantklingen viser tegn på metaltræthed, skal
klingen udskiftes før start på arbejdet.
• Efterse klingen for skader (1). Kontrollér, at klingen er
korrekt for det materiale, der skal skæres i.
• Efterse de øvrige områder for skader, herunder
rammen (2), håndtaget (3) og ledningstilslutningen (4).

FORSIGTIG
Hvis der anvendes en forlængerledning, skal du først
kontrollere, at den opfylder kravene i TABEL 1.

RUNDSAVENS EGENSKABER
A. Låsestift
B. Klinge
C. Beskyttelsesskærm
D. Greb til klingelås
E. Udløser
TRANSPORT:
Fold enheden ned til en position, hvor du kan bære saven.
Tryk låsestiften (A) ind for at låse armen.
OPLÅSNING:
Værktøjet låses op og hovedet hæves ved at trykke let på
motorarmen og trække låsestiften (A) ud. Motorarmen vil
derefter drejes opad.
SÅDAN STARTES MASKINEN
Tænd/sluk-kontakten på saven starter skæremotoren og
støvsugermotoren samtidig. Tryk på tænd/sluk-knappen
- eller på on-symbolet for at starte skæremotoren. Defekte
kontakter skal udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
SÅDAN STOPPES MASKINEN
Tryk på tænd/sluk-knappen O eller på off-symbolet for at
standse skæremotoren.
HVORDAN MAN BRUGER SKÆR HEGN:
Skær hegn kan indstilles på to måder:

FORSIGTIG
UNDLAD AT ANVENDE MAGT til at skære med klingen!
Værktøjet arbejder bedre og mere sikkert ved den
hastighed, det er beregnet til.

I hvilepositionen bagest på bordet.

I styrepositionen forrest på bordet.

888-274-7744
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OPSÆTNING, JUSTERING OG BRUG
AFMONTERING OG MONTERING AF KLINGE:
1. Skub klingens låseknap ind (L), og drej klinge (J) med
hånden, indtil klingens låseknap går i indgreb med rillen
på den indvendige flange (S) for at låse klingen. Løsn
bolten (T) midt på klingen modsat urets retning med 8
mm-Allen skruenøgle (G). Bolten har højregevind.
2. Afmonter bolten (T), skiven (U) og den udvendige
flange (V).
3. S
 ørg for, at flangens overflade er ren og flad. Monter
den nye klinge ved at følge ovenstående trin i omvendt
rækkefølge.

SKÆREKAPACITET:
Den iQ360XR® giver en klippe kapacitet for materiale
114mm Højde og 305mm Længde; skærekapacitet, når
du bruger den Rullende Bord - 95mm Højde og 305mm
Længde.
SKÆRING:
•T
 ryk på strømkontakten og anbring materialet foran
klingen.
•B
 rug håndtaget til at sænke skærehovedet, hvis det er
nødvendigt for at færdiggøre et snit.
•N
 år skæringen er færdig, så sluk for saven. Lad klingen
stoppe, før den fjerner arbejdet.
SKÆRING MED SKÆREHOVEDET LÅST NEDE:
•H
 old sav-motor lav, når låsestiften skubbes ind i hullet.
•H
 old materialet på plads og tryk på strømkontakten.
•S
 kub arbejdsemnet ind mod klingen, indtil snittet
er fuldført. Giv klingen tid til at stoppe, før du fjerner
materiale fra skærebordet.

4. Undlad at overspænde bolten.

L

FORSIGTIG
UNDLAD AT ANVENDE MAGT PÅ ELEKTRISK VÆRKTØJ!
Værktøjet arbejder bedre og mere sikkert ved den
hastighed, det er beregnet til.

FIG. 8

BETJENINGSTIPS TIL MERE PRÆCISE SNIT:
• Lad klingen gøre skærearbejdet. For stor kraft vil danne
aflejringer på klingen og reducere skærefunktionen og/
eller bøje klingen og derved skabe upræcise snit.
•S
 ørg for, at materialet ligger fladt mod underlaget.
Korrekt 			

Forkert

Skær aldrig direkte oven på materialerne, som vist her. Det
kan forårsage alvorlig skade og eksponering.;
for støv.
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VEDLIGEHOLDELSE
Generelt
ADVARSEL!

LÆS BRUGERHÅNDBOGEN
OMHYGGELIGT, OG VÆR SIKKER PÅ,
AT DU FORSTÅR INSTRUKTIONERNE, FØR DU ANVENDER
MASKINEN

For at forhindre utilsigtet opstart skal følgende trin, der
beskrives i dette kapitel, udføres med motoren slukket og
netledningen fjernet fra stikkontakten, hvis intet andet er
angivet.
Anvend personlige værnemidler. Se instruktionerne under
overskriften "Personlige værnemidler". Maskinens levetid
kan reduceres og risikoen for ulykker kan forøges, hvis
vedligeholdelsen ikke udføres korrekt, og hvis service
og/eller reparationer ikke udføres professionelt. Kontakt
dit nærmeste servicecenter, hvis du har brug for flere
oplysninger.
DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
• Kontrollér, at maskinens sikkerhedsudstyr ikke er
beskadiget. Se instruktionerne i afsnittet "Maskinens
sikkerhedsudstyr".
• Rengør maskinens yderside. Undlad at anvende en
højtryksrenser til at rengøre saven.
• Åbn klingebeskyttelsesskærmen. Rengør
både indvendigt og udvendigt, og luk
klingebeskyttelsesskærmen.
• Brug en tynd olie, som f.eks. WD-40 eller 3-i-1 ved
smøring af dele.
• Smør akslen til skærehovedet.

SKIFT HOVEDFILTER EN GANG OM ÅRET

Afmonter hovedfilter
AFMONTER OG UDSKIFT FILTER:
• Afmonter og udskift filteret ved at dreje filterdrejeknappen
mod urets retning, mens du sikrer filteret mod at dreje med.
•A
 fmonter beslagene fra forreste adgangsplade til filteret.
•T
 ræk filteret gennem åbningen.
•K
 assér filteret, og bortskaf det korrekt.
HVORDAN FILTERRENSNINGSFANEBLADET ERSTATTES:
•F
 jern skruen fra fanebladet filterrensning.
•E
 rstat med nyt faneblad.
• I ndstil fanebladet for at holde filtercrease på 3,2 mm
til 4,8 mm for korrekt rengøring.
UDSKIFTNING AF FILTERENHED:
•S
 æt den åbne ende af et nyt filter i åbningen til huset, og
arbejd forsigtigt åbningspakningen ind i filterflangen ved at
dreje filteret frem og tilbage, indtil det sidder korrekt.
•M
 onter filterets adgangsplade med beslag med filterets
rotationsbolt centreret i hullet.
•M
 onter filterdrejeknappens gevind i urets retning.
DAGLIG RENGØRING:
•D
 rej filterknappen for hver 20-30 minutters skæring for
at rense filteret

RENGØRING:
Det anbefales at blæse støv og grus ud af huset ved
hjælp af en luftslange, og det bør gøres, hver gang der
ophobes smuds i og rundt om luftkanalerne. Bær altid
beskyttelsesbriller og åndedrætsværn.
REPARATIONER:
For at sikre produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED
skal reparationer, vedligeholdelse og justering udføres
af autoriserede servicecentre eller andre kvalificerede
serviceorganisationer. Brug altid identiske dele ved
udskiftning. BEMÆRK: Enheden kan omdannes til en
3-ledet snoet låsekabelsæt på et autoriseret servicecenter.

RENGØRING AF STØVSUGERMOTORENS FILTER:
•A
 fmonter og rengør/monter for hver 8 timers drift

SMØRING:
Der anvendes udelukkende fedtforseglede kuglelejer af den
lukkede type. Disse lejer indeholder tilstrækkelig smørefedt
fra fabrikkens side til at vare hele rundsavens levetid.

888-274-7744
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EFTERSYN OG UDSKIFTNING AF DE ELEKTRISKE KULBØRSTER
ADVARSEL!

SØRG FOR, AT KLINGEN ER HELT
STANDSET, FØR DER UDFØRES
VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER, ELLER DEN TRANSPORTERES.

Efterse den elektriske kulbørste, og udskift den, hvis det
er nødvendigt

De elektriske kulbørster skal afmonteres og kontrolleres
jævnligt. En gang om ugen, hvis maskinen anvendes
dagligt. De to elektriske kulbørster (A) og (B) er placeret på
forsiden og bagsiden af motoren.
Løs holdehætten på den elektriske kulbørste med en alm.
skruetrækker.

Monter den elektriske kulbørste, og sørg for at rette
tappene ind med styrene.

Afmonter holdehætten til den elektriske kulbørste.

Spænd holdehætten til den elektriske kulbørste, så den
holdes på plads.

Afmonter den elektriske kulbørste.
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KLINGER
Klinger til forskellige materialer
ADVARSEL!

ANVEND ALDRIG KLINGER TIL ANDRE
MATERIALER END DEM, DE ER
BEREGNET TIL. SKÆRING AF PLASTIK MED EN DIAMANTKLINGE
KAN RESULTERE I TILBAGESLAG, NÅR MATERIALET SMELTER
PÅ GRUND AF DEN VARME, DER SKABES, OG KLÆBER SIG
TIL KLINGEN. SKÆR ALDRIG I PLASTMATERIALER MED EN
DIAMANTKLINGE!

Valg af klinge skal foretages i henhold til det materiale,
der skal skæres. Bed din lokale forhandler om hjælp til
at vælge der rigtige produkt.

ADVARSEL!

KLINGER KAN KNÆKKE OG MEDFØRE
ALVORLIGE PERSONSKADER FOR
BRUGEREN. DIAMANTKLINGER KAN BLIVE MEGET VARME, NÅR
DE IKKE ANVENDES KORREKT. OVEROPHEDNING KAN MEDFØRE
DEFORMERING AF KLINGEN, DER KAN MEDFØRE SKADER OG
PERSONSKADER.

KLINGEVIBRATIONER
• Klingen kan miste sin runde facon og vibrere, hvis
der anvendes et for højt indføringstryk.
• Et lavere indføringstryk kan bringe denne vibration
til ophør. Hvis dette ikke er tilfældet, skal klingen
udskiftes.
SKÆRPNING AF DIAMANTKLINGER
• Anvend altid en skarp diamantklinge.
• Diamantklinger kan blive sløve, når der anvendes
forkert indføringstryk eller ved skæring i visse
materialer som f.eks. meget hårde materialer. Hvis
der arbejdes med en sløv diamantklinge, kan det
medføre overophedning, der kan resultere i, at
diamantstykkerne løsnes.
• Skærp klingen med en afrettersten eller ved at
skære i et blødt materiale, f.eks. sandsten eller en
blød mursten.
TRANSPORT OG OPBEVARING
• Afmonter klingen før transport eller opbevaring
af maskinen.
• Opbevar klingen på et tørt sted.
• Efterse nye klinger for transport- eller
opbevaringsskader.
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FEJLFINDINGSVEJLEDNING
VÆR SIKKER PÅ AT OVERHOLDE SIKKERHEDREGLER OG -INSTRUKTIONER.
MANGE ALMINDELIGE PROBLEMER KAN NEMT LØSES VED AT ANVENDE SKEMAET HERUNDER.
VED MERE ALVORLIGE ELLER VEDVARENDE PROBLEMER, SKAL DU KONTAKTE IQ POWER TOOLS PÅ 1-(888)274-7744.

PROBLEM! SAVEN KAN IKKE STARTE
HVAD ER DER GALT?

AFHJÆLPNING

1. Saven er ikke tilsluttet en strømkilde

1. Slut saven til en strømkilde

2. Sikringen er brændt over, eller et afbryderrelæ
er aktiveret

2. S
 kift kontakten til slukket (off), udskift sikringen eller
nulstil afbryderrelæet

3. Ledningen er beskadiget

3. Få ledningen udskiftet på et autoriseret servicecenter

4. De elektriske kulbørster er slidt op

4. F
 å de kulbørster udskiftet på et autoriseret servicecenter

PROBLEM! SAVEN SKÆRER UTILFREDSSTILLENDE
HVAD ER DER GALT?

AFHJÆLPNING

1. Skæreklingen er sløv

1. Brug en HARPIKS DRESSING STEN til at slibe og
genaktivere diamantbladet.

2. Klingen skærer ikke

2. Prøv en anden klinge for materialet.

3. Aflejringer på skæreklingen

3. Brug HARPIKS DRESSING STEN til at fjerne ophobningen i
klingen.

4. Forkert klinge til arbejdet, der udføres

4. Skift klingen.

PROBLEM! SKÆREHJULET KOMMER IKKE OP I HASTIGHED
HVAD ER DER GALT?

AFHJÆLPNING

1. Forlængerledningen er for tynd eller for lang

1. Udskift den med en mere passende tykkelse

2. Løs dorn

2. Spænd dorn

3. Lav spænding

3. Kontakt dit elektricitetsværk

PROBLEM! MASKINEN RYSTER VOLDSOMT
HVAD ER DER GALT?

AFHJÆLPNING

1. Saven er ikke sikkert monteret på foden

1. Omplacer foden

2. Fod eller arbejdsbord på ujævnt underlag

2. Flyt maskinen til en vandret overflade

3. Skærehjulet er beskadiget

3. Udskift skærehjulet

PROBLEM! TAB AF SUGEEVNE
HVAD ER DER GALT?

AFHJÆLPNING

1. Støvsugermotoren kører ikke

1. Kontrollér støvsuger- og motorstik

2. Filteret er tilstoppet

2. Drej filterrengøringsknappen

3. Støvbakken er ikke låst

3. Lås støvbakken

4. Støvbakken er overfyldt med støv

4. Tøm støvbakken, og fjern støv omkring filteret
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TEKNISKE DATA
SKÆREMOTOR IQ360XR, 230V
EFFEKT, WATT

1800

SPÆNDING, V

230

FASER

1

FREKVENS, HZ

50/60

KLINGEHASTIGHED, O/MIN.

3700

STØVSUGERMOTOR
SPÆNDING

230

FREKVENS, HZ

50/60

EFFEKT, WATT

500

dm^3/s

47

SKÆREUDSTYR
KLINGESTØRRELSE - MAKS., MM

355

SKÆREDYBDE MAKS., MED ROLLING BORD /UDEN ROLLING BORD, MM

95/114

SKÆRELÆNGDE - MAKS., MM

305

DORNKONFIGURATION - MM

25

MÅL
VÆGT (KG)

30

FORSENDELSESVÆGT, (KG)

33.2

STØRRELSE (B X H X L), MM

432 X 762 X 508

FORSENDELSESMÅL (B X H X L), MM

635 X 508 X 635

888-274-7744
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GARANTI
En ny iQ360XR® Rundsav med støvkontrol, solgt af
iQ Power Tools eller en iQ-autoriseret forhandler,
garanteres som værende fri for produktionsfejl
under normal anvendelse i et tidsrum på ét år fra
den oprindelige købers købsdato. Garantiperioden
for udlejningsenheder er 90 dage.
Alle iQ-produkter skal registreres enten via vores
websted eller ved at indsende garantikortet, før
garantien aktiveres og er gyldig. Denne garanti
gælder ikke for dele, der har været udsat for forkert
anvendelse eller service, der er blevet beskadiget
under flytning eller håndtering, ændret eller
repareret af uautoriserede repræsentanter eller
anvendt med klinger, der ikke er anbefalet af
iQ Power Tools.
Ethvert krav, der opstår under denne garanti,
skal indsendes af den oprindelige køber inden for
garantiperioden, der er angivet herover, og skal
indeholde købsbevis. Inden for garantiperioden er
muligheden for enten ombytning eller reparation
af alle dele eller komponenter, der anses som
defekte af iQ Power Tools, gratis for den oprindelige
køber. iQ Power Tools er ikke ansvarlig for eller
forpligtet til at betale for forsendelse eller andre
transportomkostninger eller udgifter i forbindelse
med defekte produkter, ombytninger eller
komponenter, der returneres til iQ Power Tools’
faciliteter eller autoriserede reparationsværksteder.
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Dele og arbejdskraft, der er nødvendige for
vedligeholdelse af produkterne, samt udskiftning af
komponenter pga. normalt slid, er købers ansvar, og
de er ikke dækket af denne garanti. Alle produkter
eller komponenter, der udskiftes under garantien,
bliver producentens ejendom. Alle udskiftede
dele anses som værende en del at det oprindelige
produkt, og garantien for disse dele udløber
samtidig med den oprindelige garanti.
iQ Power Tools vil betale for dele og arbejdskraft
i forbindelse med garantireparationer, der
udføres af iQ Power Tools eller deres autoriserede
reparationsværksteder. Udskiftningsdele monteret
af alle andre vil blive leveret uden omkostninger, men
denne garanti gælder ikke for arbejdsomkostninger i
forbindelse dermed.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL
ANSVAR UNDER DENNE GARANTI OVERSTIGE
OMKOSTNINGERNE VED OMBYTNING AF ET DEFEKT
PRODUKT ELLER KOMPONENTER DERAF. iQ POWER
TOOLS ER IKKE ANSVARLIG FOR HÆNDELIGE SKADER
ELLER FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER ELLER
TAB, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER NÆVNT HERI.
Garanti på vilkårene herover er den eneste garanti.
Denne begrænsede garanti gælder udtrykkeligt
i stedet for alle øvrige garantier, uanset om de er
udtrykt eller indforståede.
Sandra Luetkemeier
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