iQ360XR® 230v 355mm Metselwerk zag

Gebruikershandleiding
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en zorg dat u alle aanwijzingen hebt
begrepen voordat u deze machine gebruikt.

VERKLARING

IQ Power Tools Europe b.v., Postbus 1120, 4801 BC Breda, Nederland, tel:
+1-888-274-7744, verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de
metselwerkzaag IQ Power Tools iQ360XR, daterend uit 2018 serienummers
en verder (het jaar staat in het serienummer) voldoet aan de eisen van de
Europese RICHTLIJN:
• EMC-richtlijn 2014/30/EU
• Machinerichtlijn 2006/42/EU
• Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
• AEEA-richtlijn (2012/19/EU,
• RoHS-richtlijn (EU) 2017/2102
De volgende normen zijn toegepast: EN ISO 12100:2010, EN 62841-1

Breda 01/14/2019

Paul W. Guth
President, iQ Power Tools
(Erkend vertegenwoordiger voor iQ Power Tools en verantwoordelijk voor
technische documentatie.)
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INLEIDING
Geachte klant,

Wij bij IQ Power Tools™ feliciteren u met de aanschaf van
deze iQ360XR® kapzaag met stofopvang. Wij twijfelen
er niet aan dat u tevreden zult zijn met uw aankoop. iQ
Power Tools vervaardigt met trots de meeste innovatieve
gereedschappen en uitrusting in de branche.
Bij correct gebruik zal de iQ360XR® jarenlang uitstekend
werk verrichten. Deze gebruikershandleiding bevat
informatie over het veilig en juist bedienen en onderhouden
van uw iQ360XR®. Neem een paar minuten de tijd om
vertrouwd te raken met de iQ360XR® door deze handleiding
aandachtig door te lezen.
Hebt u vragen over uw iQ360XR®? Neem dan gerust
contact met ons op:
Telefoon: (888) 274-7744
E-mail: internationalsales@iqpowertools.com
Wij willen dat u tevreden bent met uw product en dat u het
lange tijd als waardevol gereedschap zult gebruiken. Met
de aankoop van onze producten krijgt u de beschikking over
professionele hulp bij reparatie en onderhoud. Als de verkoper
van de machine niet een van onze erkende dealers is, vraag
dan om het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Deze gebruikershandleiding is een belangrijk document.
Zorg dat deze handleiding altijd in de werkomgeving
voorhanden is. Door de aanwijzingen (over gebruik,
onderhoud, reparatie enz.) te volgen, zorgt u dat de
machine langer meegaat en ook als occasion zijn
waarde behoudt. Zorg er bij het uitlenen of verkopen
van de machine voor dat de lener/koper ook de
gebruikershandleiding ontvangt, zodat hij/zij weet hoe de
machine correct onderhouden en gebruikt moet worden.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar

De eigenaar/werkgever moet zorgen dat de gebruiker weet hoe
hij/zij deze machine veilig moet gebruiken. Leidinggevenden
en personen die de machine bedienen, moeten de
gebruikershandleiding gelezen en begrepen hebben.
Ze moeten bekend zijn met:
• De veiligheidsinstructies voor de machine.
• Het toepassingsbereik en de beperkingen van de machine.
•D
 e wijze waarop de machine gebruikt en onderhouden
moet worden.
De plaatselijke wet- en regelgeving kan beperkingen
opleggen voor het gebruik van de machine. Zorg dat u
bekend bent met de plaatselijke wet- en regelgeving
voordat u de machine gebruikt.

1.1

iQ360XR 230V
Gebruikershandleiding

Voorbehoud van de fabrikant

Na publicatie van deze handleiding kan iQ Power Tools
aanvullende informatie over een veilig gebruik van dit
product verspreiden. Het is de plicht van de eigenaar om
up-to-date te blijven met de veiligste bedieningsmethoden.
iQ Power Tools werkt doorlopend aan productontwikkeling
en behoudt zich daarom het recht voor om het ontwerp
en de vormgeving zonder voorgaande kennisgeving te
wijzigen.
Ga voor informatie en klantenondersteuning naar onze
website: www.iQPowerTools.com

Ontwerp en functies

De producten van iQ Power Tools onderscheiden zich door
waarden, zoals uitstekende prestaties, betrouwbaarheid,
innovatieve technologie en milieuoverwegingen. Om
dit product veilig te gebruiken, moet de gebruiker deze
handleiding aandachtig lezen. Vraag het uw leverancier of
iQ Power Tools als u nog meer informatie wenst.

iQ360XR
DEZE MACHINE IS UITGEVOERD MET INGEBOUWD
AFZUIGSYSTEEM, FILTERSYSTEEM EN STOFOPVANG
Dit innovatieve, gepatenteerde ontwerp combineert de
functies van een professionele steenzaag met een krachtig
afzuigsysteem en zaagt precies en efficiënt zonder water
of stof.
COMPACT EN MOBIEL ONTWERP
Compact formaat voor gemakkelijk transport.
SNIJCAPACITEIT
114 X 305 mm
SNIJCAPACITEIT MET TAFEL
95 X 305 mm
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Algemeen

Gebruik de machine uitsluitend als u kunt bellen om hulp in
het geval van een ongeval. Zorg dat u altijd een EHBO-doos
in de buurt hebt.

WAARSCHUWING!

ELEKTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN EN ZAGEN
KUNNEN VONKEN VEROORZAKEN. ZORG DAT ER ALTIJD EEN
BRANDBLUSAPPARAAT BIJ DE HAND IS.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Draag tijdens gebruik van de machine altijd goedgekeurde,
persoonlijke beschermingsmiddelen. Persoonlijke
beschermingsmiddelen kunnen het risico op letsel niet
wegnemen, maar verminderen de ernst van het letsel als een
ongeluk mocht gebeuren. Vraag uw leverancier u te helpen
bij de keuze van de juiste middelen.

WAARSCHUWING!

HET GEBRUIK VAN
PRODUCTEN, ZOALS
SNIJGEREEDSCHAP OF SLIJPMACHINES EN BOREN DIE
MATERIAAL SCHUREN OF VORMEN, KAN STOF EN DAMPEN MET
SCHADELIJKE CHEMISCHE STOFFEN VEROORZAKEN. BESTUDEER
DE AARD VAN HET MATERIAAL DAT U GAAT BEWERKEN EN DRAAG
EEN GEPAST ADEMMASKER.

VOORZICHTIG!

LANGDURIGE BLOOTSTELLING
AAN LAWAAI KAN
ONHERSTELBARE GEHOORSCHADE VEROORZAKEN. DRAAG
DAAROM ALTIJD GOEDGEKEURDE GEHOORBESCHERMING.

Let altijd goed op waarschuwingssignalen of het geluid
van roepen als u gehoorbescherming draagt. Zet de
gehoorbescherming altijd af zodra de motor tot stilstand
is gekomen.

WAARSCHUWING!

ER BESTAAT ALTIJD RISICO
OP VERBRIJZELING BIJ HET
WERKEN MET PRODUCTEN MET BEWEGENDE ONDERDELEN.
DRAAG BESCHERMENDE HANDSCHOENEN OM LETSEL TE
VERMIJDEN.

Draag altijd:
• Gehoorbescherming
• Goedgekeurde oogbescherming
Als u een gelaatsscherm draagt, moet u tevens een
goedgekeurde beschermbril dragen. Goedgekeurde
beschermbrillen moeten voldoen aan de eisen
van norm ANSI Z87.1 in de VS of norm EN 166 in de
Europese Unie. Maskers moeten voldoen aan de eisen
van norm EN 1731.
• Ademmasker
• Beschermende handschoenen
• Haarnet of voorzieningen voor het opbinden van lang
haar, bijv.: haarbanden voor mannen
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Kleding moet doorgaans nauw aansluiten zonder de
bewegingsvrijheid te belemmeren. Wees voorzichtig omdat
kleding, lang haar en sieraden door bewegende onderdelen
gegrepen kunnen worden.
ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Dit hoofdstuk beschrijft de elementaire
veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de machine.
Deze informatie vormt geenszins een vervanging voor
professionele vaardigheden en ervaring.
• Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en
zorg dat u alle aanwijzingen hebt begrepen voordat u
deze machine gebruikt. Bewaar alle waarschuwingen en
instructies voor later gebruik.
• Denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk is voor
ongelukken of gevaren voor andere personen en hun
bezittingen.
• Alle gebruikers moeten een training hebben gevolgd
voor het gebruik van de machine.
De eigenaar moet ervoor zorgen dat de gebruikers
opgeleid zijn.
• Houd de machine schoon. Alle etiketten en stickers
moeten goed leesbaar zijn.

WAARSCHUWING!

VERKEERD OF ONOPLETTEND
GEBRUIK VAN DEZE MACHINE
KAN GEVAARLIJK ZIJN EN KAN IN DAT GEVAL ERNSTIG OF
DODELIJK LETSEL VAN DE GEBRUIKER EN ANDERE PERSONEN
VEROORZAKEN.

- Sta nooit toe dat kinderen of personen die niet in gebruik
van deze machine zijn opgeleid deze machine gebruiken of
er onderhoud aan verrichten.
- Sta nooit toe dat iemand anders deze machine
gebruikt zonder dat deze persoon de inhoud van de
gebruikershandleiding gelezen en begrepen heeft.
- Gebruik de machine nooit als u moe bent, of onder de
invloed bent van alcohol of drugs, geneesmiddelen of
andere zaken die uw zicht, oplettendheid, coördinatie of
oordeelsvermogen zouden kunnen beïnvloeden.

WAARSCHUWING!

ONGEAUTORISEERDE
WIJZIGINGEN EN/OF
HULPSTUKKEN KUNNEN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL VAN DE
GEBRUIKER OF ANDERE PERSONEN VEROORZAKEN.

Wijzig of gebruik dit product niet als het door anderen
gewijzigd lijkt te zijn.
Gebruik nooit machines die defect zijn. Verricht
alle veiligheidsinspecties, onderhouds- en
servicewerkzaamheden die in deze handleiding staan.
Sommige onderhouds- en servicewerkzaamheden
mogen alleen door daartoe opgeleide en gekwalificeerde
specialisten worden uitgevoerd. Zie de aanwijzingen in het
hoofdstuk Onderhoud. Gebruik altijd originele hulpstukken.
Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VEILIGE WERKOMGEVING
• Houd de werkomgeving schoon en goed verlicht. Op
plaatsen met veel rommel of weinig licht is de kans op
ongelukken groter.
• Mensen en dieren kunnen u afleiden waardoor u de
macht over de machine verliest. Concentreer u daarom
altijd goed op het werk dat u doet.
• Gebruik de machine niet bij slecht weer, zoals dichte
mist, zware regen, sterke wind, grote kou enz.
• Werk nooit met de machine voordat uw werkomgeving is
opgeruimd en u een stabiele ondergrond hebt.
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
Gebruik de machine nooit als u moe bent, of onder de
invloed bent van alcohol of drugs, geneesmiddelen of
andere zaken die uw zicht, oplettendheid, coördinatie of
oordeelsvermogen zouden kunnen beïnvloeden.
• Controleer of er geen gereedschappen of andere
voorwerpen op de machine zijn blijven liggen.
• Sta nooit toe dat iemand die hier niet voor opgeleid is de
machine gebruikt.
• Schakel de machine altijd uit tijdens langere
werkonderbrekingen.
• Werk nooit in uw eentje: zorg dat er altijd iemand in de
omgeving is.
• Leer hoe u de machine en bedieningselementen veilig
gebruikt en hoe u de machine snel kunt stoppen.
Zorg tevens dat u weet wat de veiligheidsstickers
betekenen.
• Houd alle hendels droog, schoon en vrij van olie en vet.
• Reik niet buiten uw macht. Zorg altijd dat u stabiel staat
en uw evenwicht niet kunt verliezen.
• Ga nooit op de machine staan.

Zorg dat u rechtop staat. Houd een veilige afstand tussen
uw gezicht en het zaagblad. Plaats beide handen op het
te verzagen materiaal, zo ver mogelijk van het zaagblad
vandaan. Plaats één hand op de zaaghendel als u de zaag
insteekt.

2.2
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GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE MACHINE
• Deze machine is ontworpen en bestemd voor het
verzagen van baksteen, beton en steen.
Deze machine is niet geschikt voor andere toepassingen.
• Bij het gebruik van deze machine is ervaring zeer
belangrijk. Aanbevolen wordt om het werk door een
ervaren werkkracht te laten verrichten.
• De machine is bestemd voor gebruik in industriële
toepassingen door ervaren gebruikers.
• Controleer of de machine goed gemonteerd is en geen
tekenen van beschadiging vertoont.
• Verricht altijd de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden
voordat u de machine start. Zie de aanwijzingen in het
hoofdstuk ‘Onderhoud’.
• Belast de machine niet te zwaar. De machine kan door
overbelasting beschadigd worden.
• Het zaagblad moet geschikt zijn voor het te verzagen
materiaal.
• Neem contact op met de plaatselijke servicedealer als u
niet weet welk zaagblad u moet gebruiken.
• Houd gereedschap scherp en schoon voor een veilige
werking.
• Houd alle onderdelen in goed werkende staat en zorg dat
alle bevestigingsmaterialen goed zijn vastgezet. Vervang
alle versleten of beschadigde stickers.
• Laat de machine nooit onbewaakt achter terwijl de motor
draait.
• Voer het te verzagen materiaal uitsluitend in
tegenovergestelde richting van de draairichting van het
zaagblad in.
• Wees voorzichtig bij het tillen. U werkt met zware
onderdelen die risico van afknelling of ander letsel met
zich meebrengen.

HOUD ALTIJD REKENING MET UW WERKOMGEVING EN
GEBRUIK UW GEZONDE VERSTAND.
Het is niet mogelijk om hier alle situaties te beschrijven
waarmee u te maken zou kunnen krijgen. Wees altijd
voorzichtig en gebruik uw gezonde verstand. Stop en roep
het advies van een expert in als u in een situatie belandt die
volgens u onveilig is. Neem contact op met uw leverancier,
servicemonteur of een ervaren gebruiker. Verricht taken of
bewerkingen niet als u eraan twijfelt of deze wel veilig zijn.
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VEILIGHEID
VEILIG WERKEN MET ELEKTRA
WAARSCHUWING! Bij elektrische apparatuur bestaat
altijd gevaar van stroomschokken. Vermijd slechte
weersomstandigheden en lichamelijk contact met
bliksemafleiders en metalen voorwerpen. Volg altijd de
aanwijzingen in de gebruikershandleiding om schade
te voorkomen.

WAARSCHUWING!

ZORG BIJ HET SCHOONMAKEN
VAN DE MACHINE DAT ER
GEEN WATER IN HET ELEKTRISCH SYSTEEM OF DE MOTOR
TERECHTKOMT. WATER KAN DE MACHINE BESCHADIGEN OF
KORTSLUITING VEROORZAKEN.

• Sluit de machine nooit aan op een stopcontact als de
stekker of het snoer beschadigd is.
• Controleer of de netspanning overeenstemt met de
spanning op het typeplaatje van de machine.
• Inspecties en/of onderhoudswerkzaamheden moeten
worden uitgevoerd als de motor is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is getrokken.
• Schakel de machine altijd uit voordat u de stekker uit
het stopcontact trekt.
• Sleep de machine nooit aan het snoer en trek de
stekker nooit uit het stopcontact door aan het
snoer te trekken. Houd de stekker vast om het
elektriciteitssnoer uit het stopcontact te trekken.
• Gebruik de machine nooit als een snoer of stekker
beschadigd is. Breng de machine in dat geval naar een
erkend servicecentrum voor reparatie.
• Gebruik de machine nooit als een snoer of stekker
beschadigd is. Breng de machine in dat geval naar een
erkend servicecentrum voor reparatie.
• Voorkom dat de motor onbedoeld gestart kan worden.
Zorg dat de aan-/uitschakelaar op UIT staat voordat u
de machine op de stroomvoorziening aansluit.
Breng geen wijzigingen aan de stekker aan. Als de stekker
niet in het stopcontact past, moet u door een elektricien
een geschikt stopcontact laten installeren. Zorg dat hierbij
aan de plaatselijke installatievoorschriften wordt voldaan.

888-274-7744
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WAARSCHUWING!

EEN ONJUISTE AANSLUITING
KAN HET GEVAAR VAN
ELEKTRISCHE SCHOKKEN VEROORZAKEN. NEEM CONTACT OP
MET EEN ELEKTRICIEN ALS U NIET ZEKER WEET OF HET APPARAAT
GOED GEAARD IS.

VERLENGSNOEREN EN SNOEREN
De op het verlengsnoer aangegeven classificatie moet
dezelfde zijn als of hoger zijn dan de waarde die op het
typeplaatje van de motor vermeld staat.
• Zorg dat als u elektrisch gereedschap buiten gebruikt,
ook een verlengsnoer gebruikt dat voor buiten geschikt
is. Gebruik een snoer dat geschikt is voor gebruik buiten
om het risico van een elektrische schok te beperken.
• Houd de aansluiting met het verlengsnoer droog en van
de grond.
• Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende onderdelen. Een beschadigd
of in de knoop geraakt snoer vergroot het risico van
elektrische schokken.
• Zorg dat het snoer en het verlengsnoer in goede staat
verkeren. Gebruik de machine nooit als een snoer of
stekker beschadigd is. Breng de machine in dat geval
naar een erkend servicecentrum voor reparatie.
• Gebruik het verlengsnoer niet als het opgerold is, om
oververhitting te voorkomen.
• Gebruik alleen een goedgekeurd verlengsnoer van
voldoende lengte.

LET OP!

VOOR EEN GOEDE WERKING VAN
DE MOTOR MOET DE SPANNING
JUIST ZIJN. VERLENGSNOEREN DIE TE LANG ZIJN OF MET EEN
DRAADDIKTE DIE ONVOLDOENDE IS, LEIDEN TOT ONVOLDOENDE
STROOMTOEVOER NAAR DE BELASTE MOTOR. DIT KAN RESULTEREN
IN EEN VERMINDERDE PRODUCTIE OF STORINGEN.
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SYMBOLEN & VEILIGHEIDSBERICHTEN
Symbolen op de machine
WAARSCHUWING! Verkeerd of onoplettend
gebruik van deze machine kan gevaarlijk zijn en
kan in dat geval ernstig of dodelijk letsel van de
gebruiker en andere personen veroorzaken.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig
door en zorg dat u alle aanwijzingen hebt
begrepen voordat u deze machine gebruikt of
onderhoud uitvoert.
Draag altijd:
• Ademmasker

• Gehoorbescherming en een
beschermbril of een masker

Waarschuwing! Hoogspanning. Risico van
elektrische schokken. Voorkom blootstelling
aan regen en water.

Toelichting waarschuwingsniveaus

Lees en volg ALLE veiligheids-, bedienings- en
onderhoudsinstructies. Lees en volg deze instructies om
schade en/of een verminderde levensduur van de apparatuur te
voorkomen. De berichten informeren u over de potentiële gevaren
die kunnen leiden tot letsel, dood en/of apparatuurschade. Elk
veiligheidsbericht wordt voorafgegaan door een van de volgende
(3) drie woorden die de ernst van het bericht aanduiden.
			Het niet opvolgen van
instructies ZAL tot de dood
leiden of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

GEVAAR

			
Het niet opvolgen van de
instructies KAN tot de dood
leiden of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

WAARSCHUWING

			Het niet opvolgen van
de instructies KAN letsel
veroorzaken.

VOORZICHTIG

3.1
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VOORKOMING VAN SCHADE EN INFORMATIE:
Een schadepreventiebericht informeert u over belangrijke
informatie en/of instructies die kunnen leiden tot
apparatuurschade of andere beschadiging van
eigendommen als u ze niet volgt. Informatieberichten
verstrekken informatie over de apparatuur die u gebruikt.
Elk bericht wordt voorafgegaan door een Opmerking, zoals
in het voorbeeld hieronder.
OPMERKING: Beschadiging van apparatuur en/of
eigendommen kan optreden als u deze instructies niet opvolgt.
ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN
GEVARENSYMBOLEN:
Om letsel te voorkomen, dient u altijd de volgende
voorzorgsmaatregelen te treffen en zich aan de symbolen
te houden!
ZET DE AAN-/UITSCHAKELAAR OP UIT
Voordat u de machine aansluit op de voeding.
LOSKOPPELEN VAN DE STROOMVOORZIENING
Voorafgaand aan het wisselen/vervangen van zaagbladen,
het uitvoeren van onderhoud of het aanpassen van elektrisch
gereedschap.
LAAT BESCHERMINGSONDERDELEN OP HUN PLAATS ZITTEN
Laat beschermingsonderdelen op hun plaats zitten en zorg dat
ze in goede staat verkeren om letsel te voorkomen.
VERWIJDER ALLE STELSLEUTELS
Maak er een gewoonte van om altijd te controleren of voor
afstelling gebruikte moersleutels verwijderd zijn voordat
u de het elektrische gereedschap inschakelt.
HOUD DE WERKOMGEVING SCHOON
Rommel in de werkomgeving en op werkbanken kan
ongelukken veroorzaken.
NIET GEBRUIKEN IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING
Stel elektrische gereedschappen nooit bloot aan vocht en
regen. Zorg dat de werkomgeving altijd goed verlicht is.
FORCEER HET GEREEDSCHAP NIET
Het elektrische gereedschap werkt beter en veiliger op de
snelheid waarvoor het bestemd is.
GEBRUIK HET JUISTE GEREEDSCHAP
Forceer het gereedschap en de hulpstukken niet voor
taken waarvoor ze niet bestemd zijn.
ZAAG NOOIT MAGNESIUM MET DIT APPARAAT
888-274-7744
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VEILIGHEIDSBERICHTEN
GEBRUIK EEN GOED VERLENGSNOER
Controleer, voordat u een verlengsnoer gebruikt, eerst
of het in goede staat verkeert. Zorg bij gebruik van
een verlengsnoer dat het krachtig genoeg is voor het
stroomverbruik van het product. Een te licht snoer kan een
daling van de lijnspanning veroorzaken, wat kan leiden tot
stroomuitval en oververhitting.
DRAAG DE JUISTE KLEDING
Draag geen loshangende kleding, handschoenen, stropdas,
ringen, armbanden en andere sieraden die door bewegende
onderdelen gegrepen kunnen worden. Gebruik van
schoenen met een antislipzool wordt aanbevolen. Draag
een haarnetje om lang haar te beschermen.
DRAAG ALTIJD EEN VEILIGHEIDSBRIL
Draag altijd een veiligheidsbril als u werkt met en in de
buurt van elektrisch gereedschap. Draag daarnaast een
gezichtsmasker, een stofmasker of een gasmasker als
bij het verzagen veel stof vrijkomt. Een gewone bril heeft
stootbestendige lenzen, maar voorkomt oogletsel niet altijd
en is GEEN veiligheidsbril.
REIK NIET BUITEN UW MACHT
Zorg altijd dat u stabiel staat en uw evenwicht niet kunt
verliezen en reik niet buiten uw macht. Houd uw handen vrij.
U kunt elektrisch gereedschap dan veiliger bedienen.
CONTROLEER OP BESCHADIGDE ONDERDELEN
Controleer, voordat u elektrisch gereedschap gebruikt,
eerst of er beschadigde onderdelen zijn. Controleer
beschadigde beschermkappen en andere onderdelen
zorgvuldig om te bepalen of ze de beoogde functie goed
kunnen uitvoeren. Controleer altijd of bewegende delen
goed zijn uitgelijnd en niet zijn vastlopen. Controleer of er
geen defecte onderdelen en bevestigingsstukken zijn en
controleer ook de andere omstandigheden die de werking
van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden. Een
beschermkap of een beschadigd onderdeel moet op juiste
wijze gerepareerd of vervangen worden.
AANVOERRICHTING
Geleid het te verzagen materiaal altijd tegen de
draairichting van het zaagblad of het zaaggereedschap in.
Plaats zaagbladen en zaaggereedschappen altijd zo dat
rotatie plaatsvindt in de richting van de pijl aan de zijkant
van het zaagblad of het zaaggereedschap.

WAARSCHUWING
Zagen en boren genereert stof. Buitensporig veel deeltjes
in de lucht kunnen irritatie aan de ogen, huid en luchtwegen
veroorzaken. Gebruik, om ademhalingsproblemen
te voorkomen, altijd stofopvangvoorzieningen en
beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor het materiaal
dat u verzaagt of boort. Zie OSHA (29 CFR deel 1910. 1200).
Diamantbladen die u niet op de juiste wijze gebruikt, zijn
gevaarlijk. Volg de veiligheidsnorm, B7.1 van de American
National Standards Institute en, de Occupational Safety en
de Health Act (Arbowet) die betrekking hebben op snelheid,
beschermvoorzieningen, flenzen, montageprocedures,
algemene voorschriften voor de bediening, behandeling,
opslag en omstandigheden van de machine.

PROPOSITIE 65 VAN DE STAAT CALIFORNIË:

WAARSCHUWING
Een deel van het stof dat wordt gegenereerd bij
elektrisch schuren, zagen, slijpen, boren en bij andere
bouwactiviteiten, bevat chemische stoffen [bij de staat
van Californië is bekend dat deze kanker, aangeboren
afwijkingen en andere vruchtbaarheidsproblemen
veroorzaken]. Voorbeelden van deze chemische stoffen:
• Lood, van loodhoudende verf
• Kristallijn siliciumstof van bakstenen, cement en andere
metselproducten
• Arseen en chroom uit hout dat met chemische stoffen
behandeld is.
Zie voor meer informatie:
http://www.osha.gov/SLT/silicacrystalline/index.html
http://www.oehha.org/prop65/out_of_date/6022kLstA.html

De iQ360XR® is een zeer effectieve zaag met stofopvang.
Het risico van deze blootstelling is afhankelijk van de
vraag hoe vaak u dit soort werk uitvoert. Werk, om
blootstelling aan deze chemische stoffen te beperken, in
goed geventileerde ruimten en met een goedgekeurde
veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, die speciaal
bestemd is voor het uitfilteren van microscopische deeltjes.

LAAT GEREEDSCHAP NOOIT INGESCHAKELD ACHTER. ZET
ALTIJD EERST DE AAN-UITSCHAKELAAR OP UIT
Blijf bij het gereedschap totdat het helemaal tot stilstand is
gekomen. Schakel elektrisch gereedschap altijd uit bij het
verlaten van het werkgebied en ook wanneer het verzagen
gereed is.
888-274-7744
www.iqpowertools.com
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UITPAKKEN, TRANSPORT, & MONTAGE
Uitpakken

Uw iQ360XR® is voorafgaand aan de verzending uit de
fabriek grondig geïnspecteerd. Er is slechts minimale
montage vereist. Verwijder de iQ360XR® uit de doos, plaats
de zaagmachine bovenop de stofopvangbak en zet de
machine vast.

Transport

De iQ360XR® weegt ongeveer 30 kg en is daarom makkelijk
te vervoeren.

VOORZICHTIG
Til de iQ360XR® altijd op een veilige manier op.

OPMERKING: Vergrendel de zaagkop in de stand OMLAAG.
De iQ360XR® is bestemd om te worden gedragen aan de
hendels aan de voor- en achterkant van de zaag. Vergrendel
(1) de zaagkop met veersysteem in positie (2); grijp de
kruiselementen (3, 4) voor onderaan en achter. Til de
iQ360XR® op en verplaats naar de gewenste locatie.

Installatie
VOORZICHTIG
Controleer, voordat u de uitrusting inschakelt of start, op
beschadiging die goede werking en het uitvoeren van
de juiste functie kunnen belemmeren. Controleer op
vastlopen en uitlijning van bewegende delen. Controleer op
beschadigde, gebroken of ontbrekende delen.
• Controleer, voordat u de iQ360XR® aansluit op de
voeding of de spanning, of de cyclus en de fase van de
stroomvoorziening op de werkplek voldoen aan de eisen
volgens de technische specificaties.
• Controleer voordat u een verlengsnoer gebruikt of de
lengte en de draaddikte voldoen aan de eisen volgens de
technische specificaties. Een verlengsnoer met een te
geringe draaddikte (diameter) of die te lang is, veroorzaakt
oververhitting van de motor en mogelijk voortijdige uitval
van de machine.
Controleer de inhoud aan de hand van onderstaande lijst.

INHOUD:
ARTIKELNR.

AANTAL

1

1

iQ360XR

2

1

Stofopvangbak

3

1

Spoorstaaf voor het
uitsnijden

4

1

Filter

5

1

Gebruikershandleiding

6

1

Garantiekaart
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• Voorkom afdekking van de ventilatieopeningen van de
motor. Dit kan tot oververhitting van de motor leiden.

BESCHRIJVING

888-274-7744
www.iqpowertools.com

INSTALLATIE, AANPASSINGEN EN BEDIENING
VOORZICHTIG
DRAAGBARE GENERATOR:
Gebruikt u een draagbare stroomgenerator? Zorg dan dat de
generator voldoet aan de volgende eisen voor gereedschap
met een vermogen van 2300W. Een generator van 4500
Watt of meer wordt aanbevolen.
INSPECTIE VOORAFGAAND AAN GEBRUIK:
Voer de inspectie uit voordat u de machine gebruikt.
OPMERKING: Om uitschakeling van de onderbreker
te voorkomen, wordt sterk aangeraden een 20 A
stroomonderbreker te gebruiken.

VOORZICHTIG
Als het diamantblad tekenen van slijtage vertoont, vervangt
u het zaagblad voordat u met zagen begint.
• Inspecteer het zaagblad op beschadiging (1).
Controleer of het zaagblad geschikt is voor het te
verzagen materiaal.
• Inspecteer andere gedeelten op beschadiging,
waaronder framemontage (2), hendel (3) en
snoermontage (4).

VOORZICHTIG

ONDERDELEN VAN DE KAPZAAG
A. Borgpen
B. Zaagblad
C. Kap
D. Greep voor zaagbladvergrendeling
E. Drukschakelaar
TRANSPORT:
Klap de zaag omlaag naar een positie waarin u de zaag
kunt dragen. Druk de borgpen (A) in om de arm omlaag
te vergrendelen.
ONTGRENDELEN:
Breng, om het gereedschap te ontgrendelen en de kop
omhoog te brengen, de motorarm iets omlaag en trek de
borgpen (A) naar buiten. De motorarm draait nu omhoog.
STARTEN VAN DE MACHINE
De aan-/uitschakelaar van de zaagmotor start de zaagmotor
en de afzuigmotor tegelijkertijd. Druk om de zaagmotor te
starten op de AAN-/UITSCHAKELAAR. Defecte schakelaars
moeten door een erkend servicecentrum vervangen worden.
STOPPEN VAN DE MACHINE
Druk om de zaagmotor te stoppen op de
AAN-/UITSCHAKELAAR.
SPOORSTAAF VOOR HET UITSNIJDEN:
U kunt de rail op twee verschillende manieren gebruiken:

Als u een verlengsnoer gebruikt, controleer dan of het snoer
voldoet aan de eisen uit TABEL 1.

VOORZICHTIG
FORCEER het zaagblad NIET! Het zaagblad zal beter en
veiliger werken op de snelheid waarvoor het bestemd is.

In de opbergpositie aan de achterkant van de tafel.

In de geleidende positie aan de voorkant van de tafel.

888-274-7744
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INSTALLATIE, AANPASSINGEN EN BEDIENING
VERWIJDEREN EN PLAATSEN VAN HET ZAAGBLAD:
1. Druk de borgknop voor het zaagblad in (L) en draai
het zaagblad (J) met de hand totdat de borgknop voor
het zaagblad in de sleuf valt binnen de flens (S) voor
het vergrendelen van het zaagblad. Draai de bout (T)
linksom los in het midden van het zaagblad met de 8 mm
inbussleutel (G). De bout heeft een rechtse schroefdraad.
2. Verwijder de bout (T), de flensring (U), de buitenste
flens (V).
3. Zorg dat de flensvlakken schoon en vlak blijven. Plaats een
nieuw zaagblad en volg daarbij de voorgaande stappen in
de omgekeerde volgorde.
4. Draai de bout niet te strak aan.

L

ZAAGCAPACITEIT:
De iQ360XR® is geschikt voor het snijden van materiaal
met een hoogte van 114 mm en een lengte van 305 mm, de
snijcapaciteit bij gebruik van de roltabel is 95 mm hoogte
en 305 mm lengte.
ZAGEN:
• Zaaginstellingen: druk op de schakelaar om de
Zaagbladmotor te starten en plaats het materiaal direct
voor het zaagblad.
• Begin met snijden door het materiaal te voeden en laat het
zaagblad het werk doen.
• Gebruik het handvat om de zaag motorkop te laten zakken
indien nodig om een snee te voltooien.
• Als de snee klaar is, zet dan de zaagmotor uit. Zodra het
lemmet stopt kun je het materiaal verwijderen.

ZAGEN MET DE OMLAAG VERGRENDELDE ZAAGKOP:
• Houd de zaagkop omlaag terwijl u de borgpen in de
vergrendelopening drukt.
• Druk op de schakelaar om de motor te starten.
• Begin met snijden door het materiaal te voeden en laat het
zaagblad het werk doen. Als de snee klaar is, zet dan de
zaagmotor uit. Zodra het lemmet stopt kun je het materiaal
verwijderen.

VOORZICHTIG
FORCEER HET GEREEDSCHAP NIET Het zaagblad zal beter
en veiliger werken op de snelheid waarvoor het bestemd is.

AFB. 8

BEDIENINGSTIPS VOOR NAUWKEURIGER ZAGEN:
• Laat het zaagblad het snijwerk doen. Overmatige druk op
het zaagwiel veroorzaakt verglazen van het wiel waardoor
de zaag minder efficiënt zaagt of de zaaglijn afbuigt en
onnauwkeurige zaagsneden ontstaan.
• Zorg dat het materiaal vlak ligt op de grondplaat.
Juiste manier 		

Verkeerde manier

Snijd nooit direct op de bovenkant van het materiaal, zoals
hierboven getoond. Dit kan ernstig letsel en blootstelling aan
stof veroorzaken.
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ONDERHOUD
Algemeen
WAARSCHUWING!

LEES DEZE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
AANDACHTIG DOOR EN ZORG DAT U ALLE AANWIJZINGEN HEBT
BEGREPEN VOORDAT U DEZE MACHINE GEBRUIKT.

Om onbedoeld starten te voorkomen, moeten de in dit
hoofdstuk beschreven stappen worden uitgevoerd terwijl de
motor is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
getrokken, tenzij anders vermeld.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie
de aanwijzingen in het hoofdstuk ‘Persoonlijke
beschermingsmiddelen’. De machine gaat minder lang
mee en het risico van ongelukken neemt toe als het
machineonderhoud niet goed wordt uitgevoerd en de service/
reparaties niet professioneel worden uitgevoerd. Neem contact
op met de dichtstbijzijnde servicedealer voor meer informatie.
DAGELIJKS ONDERHOUD
• Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen op de
machine in goede staat verkeren. Zie de aanwijzingen in
het hoofdstuk ‘Veiligheidsvoorzieningen op de machine’.
• Maak de buitenkant van de machine schoon. Gebruik geen
water onder hoge druk om de zaag schoon te maken.
• Open de zaagbladkap. Maak zowel de binnen- als
buitenkant schoon en sluit de zaagbladkap.
• Gebruik lichte olie, zoals WD-40 of 3-in-1 wanneer u
onderdelen smeert.
• Smeer de as van de zaagkop.
REINIGING:
Aanbevolen wordt stof en gruis uit de hoofdbehuizing te
blazen met een luchtslang. Doe dit zodra u ophopend vuil
ziet in en rond de ventilatieopeningen. Draag altijd een
goede oogbescherming en bescherming van de luchtwegen.
REPARATIES:
Reparaties, onderhoud en aanpassingen mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum
voor een VEILIG en BETROUWBAAR gebruik van de
machine, of door een andere serviceorganisatie die
daarvoor gekwalificeerd is. Gebruik altijd identieke
vervangingsonderdelen. OPMERKING: U kunt de machine
door een erkend servicecentrum geschikt laten maken voor
een drie-aderig snoer met draaivergrendeling.

VERVANG ELK JAAR HET HOOFDFILTER

Verwijder het hoofdfilter
HET FILTER VERWIJDEREN EN VERVANGEN:
• Om het filter te verwijderen of te vervangen, draai de
filterspinknop door deze tegen de wijzers van de klok in te
draaien.
• Verwijder de bevestigingsmiddelen uit de filtertoegangsplaat
tot het filter aan de voorkant.
• Trek het filter door de opening.
• Plaats het filter in een zak en voer het af op de
voorgeschreven wijze.
OM HET FILTERREINIGING TABBLAD TE VERVANGEN:
• Verwijder de schroef op het filterreinigings tabblad.
• Vervangen door een nieuwe filterreinigings tabblad.
• Pas het filterreinigings tabblad aan om in filterplooien te
zitten op 3,2 mm tot 4,8 mm voor een goede reiniging.
HET FILTERELEMENT VERVANGEN:
• Steek het open einde van het nieuwe filter in de opening van
de behuizing van en breng de openingsafdichting zorgvuldig
aan in de filterflens door het filter heen en weer draaien
totdat het stevig vast zit.
• Vervang de filtertoegangsplaat met bevestigingsmiddelen
door middel van een in het gat gecentreerde filterdraaibout.
• Plaats de filterdraaiknop naar rechts om de plaat aan te brengen.
DAGELIJKSE REINIGING:
• Draai de filterknop telkens na 20-30 minuten zagen om het
filter schoon te maken

HET FILTER VAN DE AFZUIGMOTOR REINIGEN:
• Verwijder het filter na 8 gebruiksuren om het te reinigen en
weer terug te plaatsen.

SMERING:
Kogellagers met vetafdichting van het gesloten type worden
overal gebruikt. Deze lagers zijn voldoende gesmeerd
in de fabriek en de smering is voldoende voor de totale
levensduur van de kapzaag.
888-274-7744
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DE KOOLBORSTELS INSPECTEREN EN VERVANGEN
WAARSCHUWING!

WACHT TOTDAT HET ZAAGBLAD
HELEMAAL TOT STILSTAND
IS GEKOMEN VOORDAT U ONDERHOUD UITVOERT OF DE MACHINE
VERPLAATST.

Inspecteer de koolborstel en vervang deze zo nodig.

De koolborstels moeten regelmatig verwijderd en
geïnspecteerd worden. Dit moet wekelijks gedaan worden als
de machine iedere dag wordt gebruikt. De twee koolborstels
(A en B) bevinden zich op de voor- en achterkant van de motor.
Draai de bevestigingsdop van de koolborstel los met een
bladschroevendraaier.

Breng de koolborstel aan en zorg dat de uitsteeksels goed in
de sleuven passen.

Verwijder de bevestigingsdop van de koolborstel.

Draai de bevestigingsdop van de koolborstel aan om de dop
vast te zetten.

Verwijder de koolborstel.
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ZAAGBLADEN
Zaagbladen voor verschillende soorten
materiaal
WAARSCHUWING!

GEBRUIK ZAAGBLADEN NOOIT
VOOR ANDER MATERIAAL DAN
WAARVOOR ZE BESTEMD ZIJN. HET ZAGEN VAN KUNSTSTOF MET
EEN DIAMANTBLAD KAN TERUGSLAG VEROORZAKEN ALS HET
MATERIAAL SMELT DOOR DE HITTE DIE BIJ HET ZAGEN ONTSTAAT,
EN AAN HET ZAAGBLAD BLIJFT KLEVEN. ZAAG NOOIT KUNSTSTOF
MET EEN DIAMANTBLAD!

Selecteer het zaagblad afhankelijk van het te verzagen
materiaal. Vraag uw leverancier u te helpen bij de keuze
van het juiste product.

WAARSCHUWING!

ZAAGBLADEN KUNNEN
BREKEN EN ERNSTIG
LETSEL VAN DE GEBRUIKER VEROORZAKEN. DIAMANTBLADEN
KUNNEN BIJ VERKEERD GEBRUIK ZEER HEET WORDEN. ALS HET
ZAAGBLAD OVERVERHIT RAAKT, KAN HET VERVORMEN, WAT
SCHADE EN LETSEL KAN VEROORZAKEN.

ZAAGBLADTRILLING
• Het zaagblad kan excentrisch gaan ronddraaien en
gaan trillen als de aanvoerdruk te hoog is.
• Het trillen zal waarschijnlijk stoppen als u een lagere
aanvoerdruk gebruikt. Is dat niet het geval, dan moet
het zaagblad vervangen worden.
SLIJPEN VAN DIAMANTBLADEN
• Gebruik altijd een scherp diamantblad.
• Diamantbladen kunnen bot worden als de verkeerde
aanvoerdruk wordt gebruikt of bij het zagen van zeer
hard materiaal. Een bot diamantblad veroorzaakt
oververhitting, waardoor de diamantsegmenten
kunnen losraken.
• Slijp het zaagblad met behulp van een slijpsteen of
door zandsteen of zacht baksteen te verzagen.
TRANSPORT EN OPSLAG
• Verwijder het zaagblad voordat u de machine
transporteert of opbergt.
• Bewaar het zaagblad op een droge plaats.
• Inspecteer nieuwe zaagbladen op eventueel tijdens
transport of opslag opgelopen schade.

888-274-7744
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GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING
VOLG ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN AANWIJZINGEN.
VEEL PROBLEMEN KUNNEN GEMAKKELIJK AAN DE HAND VAN ONDERSTAANDE TABEL WORDEN OPGELOST.
BEL IQ POWER TOOLS OP 1-(888)274-7744 ALS DE PROBLEMEN ERNSTIGER ZIJN OF AANHOUDEN.

PROBLEEM! ZAAG START NIET.
WAT IS ER MIS?

OPLOSSING

1. Stekker niet in stopcontact gestoken.

1. Steek de stekker in het stopcontact.

2. Z
 ekering doorgesmolten of stroomonderbreker
geactiveerd.

2. Zet de schakelaar op UIT en vervang de zekering of zet de
stroomonderbreker terug.

3. Snoer beschadigd.

3. Laat het snoer door een erkend servicecentrum vervangen.

4. Koolborstels versleten.

4. Laat de koolborstels door een erkend servicecentrum
vervangen.

PROBLEEM! ZAAG ZAAGT NIET GOED
WAT IS ER MIS?

OPLOSSING

1. Zaagblad is bot.

1. Vervang het zaagblad.

2. Zaagblad zaagt niet.

2. Gebruik een slijpsteen.

3. Afzetting op zaagblad.

3. Gebruik een slijpsteen om de afzetting te verwijderen.

4. Verkeerd zaagwiel voor verrichte werkzaamheden.

4. Vervang het zaagwiel.

PROBLEEM! ZAAGWIEL KOMT NIET OP VOLLE TOEREN
WAT IS ER MIS?

OPLOSSING

1. Draaddikte van het verlengsnoer is onvoldoende of het
verlengsnoer is te lang.

1. Vervang het snoer door een snoer met de juiste draaddikte
en/of de juiste lengte.

2. As zit los.

2. Draai de as aan.

3. Netspanning onvoldoende.

3. Neem contact op met het elektriciteitsbedrijf.

PROBLEEM! MACHINE TRILT STERK
WAT IS ER MIS?

OPLOSSING

1. Zaag niet goed op steun gemonteerd.

1. Corrigeer de positie van de steun.

2. S
 teun of werkbank staat op ongelijkmatige ondergrond.

2. Verplaats naar een vlakke ondergrond.

3. Zaagblad beschadigd.

3. Vervang het zaagwiel.

PROBLEEM! AFZUIGFUNCTIE VALT UIT
WAT IS ER MIS?

OPLOSSING

1. Afzuigmotor draait niet.

1. Controleer de afzuigmotor en de stekker van de motor.

2. Filter verstopt.

2. Draai de knop voor filterreiniging.

3. Stofbak niet vergrendeld.

3. Vergrendel de stofbak.

4. Stofbak overvol.

4. Leeg de stofbak en verwijder het stof dat zich op het filter
heeft afgezet.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
ZAAGMOTOR IQ360XR, 230 V
VERMOGEN, WATT

1800

SPANNING, V

230

FASEN

1

FREQUENTIE, HZ

50/60

BLADTOERENTAL, TPM

3700

AFZUIGMOTOR
SPANNING, V

230

FREQUENTIE, HZ

50/60

VERMOGEN, WATT

500

dm^3/s

47

ZAAGUITRUSTING
ZAAGBLADAFMETINGEN – MAX, MM

355

SNIJCAPACITEIT – MAX, MET ROLTAFEL / ZONDER ROLTAFEL MM

95/114

SNIJLENGTE – MAX, MM

305

ASCONFIGURATIE - MM

25

AFMETINGEN
GEWICHT - KG

30

TRANSPORTGEWICHT - KG

33.2

AFMETINGEN (BXHXL), - MM

432 X 762 X 508

TRANSPORTAFMETINGEN (BXHXL), - MM

635 X 508 X 635

888-274-7744
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GARANTIE
Voor de nieuwe iQ360XR® Kapzaag met stofopvang,
verkocht door iQ Power Tools of door een door
iQ erkende dealer, geldt een garantie voor
fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende
een jaar vanaf de datum van aankoop door de
oorspronkelijke klant. De garantieperiode voor
verhuurde artikelen bedraagt 90 dagen.
Voor een actieve en geldige garantie moeten alle
iQ-producten geregistreerd worden via onze website
of via inzending van de garantiekaart. Deze garantie
geldt niet voor onderdelen die zijn blootgesteld aan
misbruik of onjuiste service, tijdens verzending of
verlading beschadigd zijn geraakt, door onbevoegden
gewijzigd of gerepareerd zijn, of gebruikt zijn met
een zaagblad dat niet door iQ Power Tools wordt
aanbevolen.
Uit deze garantie voortvloeiende claims moeten
worden ingediend door de oorspronkelijke koper
binnen de hierboven vermelde garantieperiode, met
bewijs van aankoop. Tijdens de garantieperiode
bestaan de opties uit het voor de oorspronkelijke koper
kosteloos vervangen of repareren van onderdelen
of componenten die door iQ Power Tools defect zijn
bevonden. iQ Power Tools is niet aansprakelijk voor
en niet verplicht tot vergoeding van vracht- of andere
expeditiekosten in verband met defecte producten,
vervangende producten of componenten die aan
de vestiging van iQ Power Tools dan wel een erkend
reparatiecentrum zijn geretourneerd.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

De onderdelen en arbeid voor onderhoud van de
producten alsmede het vervangen van componenten
vanwege normale slijtage zijn de verantwoordelijkheid
van de klant en worden niet door deze garantie gedekt.
Alle volgens deze garantie vervangen producten of
componenten worden eigendom van de fabrikant. Alle
vervangingsonderdelen worden als onderdeel van het
oorspronkelijke product beschouwd, en alle garanties
voor zulke onderdelen komen gelijktijdig met deze
oorspronkelijke garantie te vervallen.
iQ Power Tools betaalt de onderdelen en arbeid in
verband met garantiereparaties die door iQ Power
Tools of bij een erkend reparatiecentrum zijn
uitgevoerd. Vervangingsonderdelen die door andere
partijen worden geïnstalleerd, worden kosteloos
verstrekt, maar deze garantie dekt niet de
bijkomende arbeidskosten.
DE AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DEZE
GARANTIE BEDRAAGT NOOIT MEER DAN DE
VERVANGINGSKOSTEN VAN DE DEFECTE
PRODUCTEN/COMPONENTEN. IQ POWER TOOLS
IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF
BIJKOMENDE SCHADE OF VOOR ANDERE SCHADE
OF VERLIEZEN DIE NIET UITDRUKKELIJK AANVAARD
WORDEN, ZOALS HIERIN BESCHREVEN.
De bovenstaande garantievoorwaarden zijn de
enige garantievoorwaarden die worden geboden.
Deze garantievoorwaarden vervangen alle andere
uitdrukkelijke dan wel impliciete garanties.

iQ360XR 230V
Gebruikershandleiding

11.1

OPMERKINGEN

11.2

iQ360XR 230V
Gebruikershandleiding

888-274-7744
www.iqpowertools.com

888-274-7744 | WWW.IQPOWERTOOLS.COM

