iQ360XR® 230 V 355mm Murverk så
Brukerhåndbok

Les brukerhåndboken nøye og vær sikker på at du
forstår instruksjonene før du bruker maskinen.

ERKLÆRING

iQ Power Tools Europe b.v., Postbus 1120, 4801 BC Breda, Nederland,
telefonnr. (+1) 888-274-7744, erklærer som eneste ansvarlig at
mursagen iQ Power Tools iQ360XR, der serienummeret er fra 2018
eller senere (året er nevnt i serienummeret) er i overenstemmelse med
kravene i EU-DIREKTIVENE:
• EMC-direktivet, 2014/30/EU
• Maskindirektivet, 2006/42/EU
• Lavspenningsdirektivet, 2014/35/EU
• WEEE-direktivet 2012/19/EU
• RoHS-direktiv (EU) 2017/2102
Følgende standarder gjelder: EN ISO 12100:2010, EN 62841-1

Breda, 14.01.2019.

Paul W. Guth
Adm.dir., iQ Power Tools
(Autorisert representant for iQ Power Tools og ansvarlig for teknisk
dokumentasjon.)
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INNLEDNING
Kjære kunde

IQ Power Tools™ vil gratulere deg med valget av
iQ360XR™ Støvkontrollsag. Vi er sikre på at du vil bli
fornøyd med kjøpet. iQ Power Tools er stolte over å
produsere de mest innovative verktøyene og utstyret i
bransjen.
Hvis den brukes riktig, vil iQ360XR® gi deg mange
år med kvalitetsfunksjon. Denne brukerhåndboken
inneholder informasjon du trenger for å betjene og
vedlikeholde iQ360XR sikkert og riktig. Bruk noen
minutter på å gjøre deg kjent med din nye iQ360XR ved
å lese og gjennomgå denne håndboken.
Hvis du ha noen spørsmål om iQ360XR™, kan du gjerne
kontakte oss på
telefon: (888) 274-7744
e-post: internationalsales@iqpowertools.com
Vi håper at du vil bli fornøyd med produktet, og at det
vil vise seg å være nyttig i lang tid. Et kjøp av et av våre
produkter gir deg tilgang til profesjonell hjelp med
reparasjoner og servicer. Hvis forhandleren som selger
maskinen din, ikke er en av våre autoriserte forhandlere,
kan du be om adressen til nærmeste serviceverksted.
Denne brukerhåndboken er et verdifullt dokument. Sørg
for at den alltid er til stede på arbeidsplassen. Ved å følge
innholdet (bruk, service, vedlikehold etc.) kan levetiden
og maskinens annenhåndsverdi utvides. Hvis du låner ut
eller selger denne maskinen, må du sørge for at den som
låner eller kjøper får brukerhåndboken, slik at de også
kan vite hvordan du skal vedlikeholde og bruke den.

Eierens ansvar

Det er eierens/arbeidsgiverens ansvar å sørge for at
operatøren har tilstrekkelig kunnskap om hvordan man
bruker maskinen sikkert. Arbeidsledere og operatører
må ha lest og forstått brukerhåndboken.
De må være oppmerksomme på følgende:
• Maskinens sikkerhetsinstruksjoner.
• Maskinens ulike bruksområder og begrensninger.
• Hvordan maskinen skal brukes og vedlikeholdes.
Lokale forskrifter kan begrense bruken av denne
maskinen. Finn ut hvilke forskrifter som gjelder der du
jobber før du begynner å bruke maskinen.
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Produsentens forbehold

Etter publisering av denne håndboken kan , IQ Power
Tools utstede tilleggsinformasjon for sikker bruk av
dette produktet. Det er eierens plikt å være oppdatert
om de sikreste driftsmåtene.
IQ Power Tools har en policy om kontinuerlig
produktutvikling og forbeholder seg derfor retten til
å endre konstruksjon og utseende på produkter uten
forhåndsvarsel.
Kontakt oss om kundeinformasjon og assistanse på
vårt nettsted: www.iQPowerTools.com

Konstruksjon og funksjoner

Verdier som høy ytelse, pålitelighet, innovativ teknologi
og miljøhensyn kjennetegner iQ Power Tools' produkter.
Sikker bruk av dette produktet krever at brukeren leser
denne håndboken nøye. Spør forhandleren eller
iQ Power Tools hvis du trenger mer informasjon.

iQ360XR
KONSTRUERT MED ET INTEGRERT VAKUUMSYSTEM,
FILTERSYSTEM OG STØVOPPSAMLING
Denne innovative patenterte konstruksjonen
kombinerer funksjonene til en profesjonell mursag med
et kraftig vakuumsystem som kutter rent og effektivt
uten vann og støv.
KOMPAKT OG MOBIL KONSTRUKSJON
Kompakt størrelse gir enkel transport.
KUTTEKAPASITET
114 x 305mm
SKJÆREKAPASITET MED RULLENDE TABELL
95 x 305mm

888-274-7744
www.iqpowertools.com

GENERELL SIKKERHET
Generelt

Ikke bruk maskinen med mindre du er i stativ til å ringe
etter hjelp i tilfelle en ulykke. Ha alltid et førstehjelpssett
i nærheten.

ADVARSEL!

ELVERKTØY OG KUTTEMASKINER
KAN SKAPE GNISTER. HA ALLTID ET
BRANNSLUKNINGSAPPARATER TILGJENGELIG.

PERSONLIG VERNEUTSTYR
Du må bruke godkjent personlig verneutstyr når du
bruker maskinen. Personlig verneutstyr kan ikke
eliminere risikoen for personskader, men det vil
redusere graden av personskader hvis en ulykke skjer.
Be forhandleren om hjelp til å velge riktig utstyr.

ADVARSEL!

BRUKEN AV PRODUKTER SOM
KUTTERE, SLIPEMASKINER,
BORMASKINER KAN GENERERE STØV OG DAMP SOM KAN
INNEHOLDE FARLIGE KJEMIKALIER. SJEKK MATERIALTYPEN
DU HAR TIL HENSIKT Å BEHANDLE OG BRUK EN EGNET
PUSTEMASKE.

EKSPONERING FOR
ADVARSEL! LANGVARIG
STØY KAN FØRE TIL PERMANENT
HØRSELSKADE. BRUK ALLTID GODKJENT HØRSELVERN.

Lytt etter advarselsignaler eller rop når du bruker
hørselvern. Fjern alltid hørselvernet når motoren stopper.

ADVARSEL!

DET ER ALLTID EN RISIKO FOR
KNUSESKADER NÅR MAN ARBEIDER
MED PRODUKTER SOM INNEHOLDER BEVEGELIGE DELER.
BRUK VERNEHANSKER FOR Å UNNGÅ PERSONSKADER.

Bruk alltid:
• Hørselvern
• Godkjente vernebriller
Hvis du bruker ansiktsskjerm, må du også bruke
godkjente vernebriller. Godkjente vernebriller må
overholde standarden ANSI Z87.1 i USA eller EN
166 i EU. De skal være i samsvar med NEK EN 1731:
• Pustemaske
• Vernehansker
• Hårtildekking eller utstyr som holder langt hår på
plass dvs.: hårnett til menn

888-274-7744
www.iqpowertools.com

Vanligvis bør klær være tettsittende uten å begrense
bevegelsesfriheten. Vær forsiktig da klær, langt hår og
smykker kan bli fanget i bevegelige deler.
GENERELLE SIKKERHETSREGLER
Denne delen beskriver grunnleggende
sikkerhetsanvisninger for bruk av maskinen. Denne
informasjonen er aldri en erstatning for faglige
ferdigheter og erfaring.
• Les brukerhåndboken nøye og vær sikker på at
du forstår instruksjonene før du bruker maskinen.
Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for
fremtidig bruk.
• Husk at operatøren er ansvarlig for ulykker eller
farer som oppstår for andre mennesker eller deres
eiendom.
• Alle operatører skal læres opp i bruk av maskinen.
Eieren er ansvarlig for at operatørene får opplæring.
• Maskinen må holdes ren. Skilt og klistremerker må
være fullt lesbare.

ADVARSEL!

MASKINEN KAN VÆRE ET
FARLIG VERKTØY HVIS
DEN BRUKES FEIL ELLER UFORSIKTIG, NOE SOM KAN
FORÅRSAKE ALVORLIG ELLER DØDELIG PERSONSKADE
FOR OPERATØREN ELLER ANDRE.

- Ikke la barn eller andre personer som ikke er opplært i
bruk av maskinen, bruke eller betjene den.
- Ikke la noen andre bruke maskinen uten først å
kontrollere at de har lest og forstått innholdet i
brukerhåndboken.
- Bruk aldri maskinen hvis du er trøtt, under påvirkning
av alkohol eller rusmidler, medisiner eller noe som
kan påvirke syn, årvåkenhet, koordinering eller
dømmekraft.

ADVARSEL!

UAUTORISERTE MODIFIKASJONER
OG/ELLER TILBEHØR KAN FØRE
TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD FOR BRUKEREN
ELLER ANDRE.

Ikke modifiser dette produktet eller bruk det hvis det ser
ut til å være endret av andre.
Bruk aldri en maskin som er defekt. Utfør
sikkerhetskontrollene, vedlikeholds- og
serviceinstruksjonene som er beskrevet i denne
håndboken. Noen vedlikeholds- og servicearbeider
må utføres av opplærte og kvalifiserte spesialister.
Se instruksjonene under overskriften Vedlikehold. Bruk
alltid ekte tilbehør. Kontakt forhandleren for å få mer
informasjon.
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GENERELL SIKKERHET
ARBEIDSPLASSIKKERHET
• Hold arbeidsplassen ren og godt opplyst. Rotete
eller mørke områder inviterer til ulykker.
• Mennesker og dyr kan distrahere deg, slik at du
mister kontrollen over maskinen. Derfor må du alltid
være konsentrert og fokusert på oppgaven.
• Ikke bruk maskinen i dårlig vær, for eksempel tett
tåke, kraftig regn, sterk vind, intens kulde etc.
• Ikke begynn å bruke maskinen før arbeidsområdet er
klart og du har en stabil arbeidsflate.
PERSONLIG SIKKERHET
Bruk aldri maskinen hvis du er trøtt, under påvirkning
av alkohol eller rusmidler, medisiner eller noe som kan
påvirke syn, årvåkenhet, koordinering eller dømmekraft.
• Kontroller at ingen verktøy eller andre gjenstander
har ligget på maskinen.
• Ikke la andre bruke maskinen uten riktig opplæring.
• Slå alltid av maskinen under lengre arbeidspauser.
• Ikke arbeid alene, sørg alltid for at det er en annen
person i nærheten.
• Lær hvordan du bruker maskinen og
betjeningsutstyret trygt og lær hvordan du stopper
raskt.
Lær også å gjenkjenne sikkerhetsdekaler.
• Hold håndtak tørre, rene og fri for olje og fett.
• Ikke overstrekk deg. Hold riktig fotfeste og balanse
til enhver tid.
• Ikke stå på maskinen.
Stå oppreist. Hold avstand mellom ansikt og kutteblad.
Legg begge hender på arbeidsstykket så langt unna
kuttebladet som mulig. Hvis stempelfunksjonen
brukes, plasserer du en hånd på kuttehåndtaket.
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MASKINBRUK OG -VEDLIKEHOLD
• Denne maskinen er konstruert og beregnet for
kapping av murstein og stein.
All annen bruk er feil bruk.
• Erfaring er svært viktig når du kjører maskinen.
En dyktig arbeider anbefales sterkt.
• Maskinen er beregnet til bruk på industrielle
bruksområder av erfarne operatører.
• Kontroller at maskinen er montert riktig og ikke
viser tegn på skade.
• Utfør alltid daglig vedlikehold før du starter
maskinen. Se instruksjonene i punktet
"Vedlikehold". Ikke overbelast maskinen.
Overbelastning kan skade maskinen.
• Bladet skal være beregnet til materialet som skal
kuttes.
• Hvis du er usikker på hvilket blad som skal brukes,
kontakter du den lokale serviceforhandleren.
• Hold verktøyene skarpe og rene for å muliggjøre
tryggere arbeid.
• Hold alle deler i god fungerende stand og sørg for
at alle braketter er ordentlig strammet. Skift ut alle
slitte eller skadde dekaler.
• La aldri maskinen stå uten tilsyn når motoren går.
• Mat arbeidsstykket kun mot rotasjonen til bladet!
• Vær forsiktig når du løfter. Du håndterer tunge
deler, noe som medfører risiko for klemskader eller
andre skader.

TENK ALLTID PÅ ARBEIDSMILJØET OG BRUK
SUNN FORNUFT.
Det er ikke mulig å dekke alle tenkelige situasjoner
som kan oppstå. Vær alltid forsiktig og bruk sunn
fornuft. Hvis du kommer i en situasjon hvor du føler
deg usikker, må du stoppe og søke ekspertråd. Kontakt
forhandleren, servicerepresentanten eller en erfaren
bruker. Ikke prøv å utføre oppgaver eller operasjoner
som gjør at du føler deg usikker på om det er trygt.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

SIKKERHET
ELEKTRISK SIKKERHET
ADVARSEL! Det er alltid fare for støt fra elmaskiner.
Unngå ugunstige værforhold og kroppskontakt med
lynavledere og metallobjekter. Følg alltid instruksjonene
i brukerhåndboken for å unngå skade.
DU RENGJØR MASKINEN, MÅ
ADVARSEL! NÅR
DU UNNGÅ AT DET KOMMER VANN
INN I DET ELEKTRISKE SYSTEMET OG MOTORENHETEN.
VANN KAN FORÅRSAKE SKADER PÅ MASKINEN ELLER
KORTSLUTTE DEN.

• Koble aldri maskinen til en stikkontakt dersom
stikkontakt eller ledning er skadet.
• Kontroller at nettspenningen tilsvarer den som er
oppgitt på merkeskiltet på maskinen.
• Inspeksjon og/eller vedlikehold skal utføres når
motoren er slått av og stikkontakten koblet fra.
• Slå alltid av maskinen før du trekker ut støpselet.
• Dra aldri maskinen etter ledningen og trekk
aldri støpselet ut ved å dra i ledningen. Trekk ut
støpselet for å koble fra strømkabelen.
• Bruk aldri maskinen hvis kabel eller støpsler
er skadet, men send dem til et autorisert
serviceverksted til reparasjon.
• Bruk aldri maskinen hvis kabel eller støpsler
er skadet, men send dem til et autorisert
serviceverksted til reparasjon.
• Hindre utilsiktet oppstart av motoren. Kontroller
at strømbryteren er i AV-posisjon før du kobler
maskinen til en strømkilde.
Støpselet må ikke modifiseres. Hvis det ikke passer til
stikkontakten, må du få et riktig uttak installert av en
kvalifisert elektriker. Sørg for at lokale forskrifter og
forordninger følges.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

ADVARSEL!

FEIL TILKOBLING KAN ØKE
RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT.
KONTAKT EN KVALIFISERT ELEKTRIKER HVIS DU ER I TVIL
OM APPARATET ER RIKTIG JORDET.

SKJØTELEDNINGER OG -KABLER
Merkingen på skjøtekabelen må være den samme
eller høyere enn verdien som er oppgitt på maskinens
typeskilt.
• Bruk en skjøteledning egnet til utendørs bruk når
du bruker elverktøy utendørs. Bruk av en ledning
som passer til utendørs bruk, reduserer risikoen for
elektrisk støt.
• Hold koblingen til skjøteledningen tørr og opp fra
bakken.
• Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadde eller flokete
ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
• Kontroller at ledningen og skjøteledningen er
intakte og i god stand. Bruk aldri maskinen hvis
kabler eller støpsler er skadet. Få et autorisert
serviceverksted til å reparere.
• For å unngå overoppheting må du ikke bruke
skjøteledningen mens den er rullet opp.
• Bruk kun sertifiserte skjøteledninger med
tilstrekkelig tverrsnitt når du bruker en
skjøteledning.

MERKNAD:

GOD MOTORYTELSE AVHENGER AV
RIKTIG SPENNING. SKJØTEKABLER
SOM ER FOR LANGE OG/ELLER SOM HAR ET TVERRSNITT
SOM ER FOR LITE, REDUSERER STRØMMEN TIL MOTOREN
UNDER BELASTNING, NOE SOM FØRER TIL REDUSERT
EFFEKT ELLER FUNKSJONSFEIL.
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SYMBOLER OG SIKKERHETSMELDINGER
Symboler på maskinen
ADVARSEL! Maskinen kan være et farlig
verktøy hvis den brukes feil eller uforsiktig,
noe som kan forårsake alvorlig eller dødelig
personskade for operatøren eller andre.

Les brukerhåndboken nøye og kontroller
at du forstår instruksjonene før du bruker
maskinen eller utfører vedlikehold.
Bruk alltid:
• Pustemaske

• Hørselvern og vernebriller eller visir

Advarsel! Høyspenning Risiko for elektrisk
støt. Må ikke utsettes for regn eller vann.

Forklaring av advarselnivåer

Les og følg ALLE monterings- og
vedlikeholdsanvisninger. Hvis du ikke leser og følger
disse instruksjonene, kan det føre til skader og/eller
redusert levetid for utstyret. Meldingene nedenfor er
for å informere brukeren om mulige farer som kan føre
til personskade, død og/eller skade på utstyret. Hver
sikkerhetsmelding vil bli etterfulgt av ett av følgende (3)
tre ord som identifiserer meldingenes alvorlighetsgrad.
			Unnlatelse av å følge
FARE
instruksjonene vil føre til død
eller alvorlig personskade.
			
Unnlatelse av å følge
ADVARSEL
instruksjonene kan føre til død
eller alvorlig personskade.
			Unnlatelse av å følge
FORSIKTIG
instruksjonene KAN føre til
personskader.
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SKADEFOREBYGGING OG INFORMASJON:
En skadeforebyggende melding er for å informere
brukeren om viktig informasjon og/eller instruksjoner
som kan føre til skader på utstyr eller andre skader på
eiendom dersom den ikke følges. Informasjonsmeldinger
formidler informasjon som gjelder utstyret som brukes.
Hver melding vil bli etterfulgt av en arbeidsmerknad, som
i eksemplet nedenfor.
MERKNAD: Utstyrs- og/eller materielle skader kan
oppstå hvis disse instruksjonene ikke følges.

GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER OG
FARESYMBOLER:
For å unngå skade må følgende sikkerhetstiltak og
symboler følges til enhver tid!
SLÅ AV STRØMBRYTEREN.
Før du kobler til strømkilden.
KOBLE FRA STRØMKILDEN
Før du skifter blader eller utfører vedlikehold eller
justering av verktøyet.
HOLD VERNENE PÅ PLASS
For å unngå personskade må du alltid holde vernene på
plass og i orden.
FJERNE JUSTERINGSNØKLER OG FASTNØKLER
Gjør en vane ut av å kontrollere at fastnøkler og
justeringsnøkler er fjernet fra elverktøyet før det slås på.
HOLD ARBEIDSOMRÅDET RENT
Roterte arbeidsområder og benker inviterer til uhell.
MÅ IKKE BRUKES I FARLIGE OMGIVELSER.
Ikke bruk elverktøy i fuktige eller våte steder eller utsett
dem for regn. Ha alltid arbeidsområdet godt opplyst.
BRUK IKKE MAKT PÅ VERKTØYET.
Et elverktøy vil gjøre en jobb bedre og sikrere uner drift
med hastigheten den ble konstruert for.
BRUK RIKTIG VERKTØY
Ikke tving et verktøy eller et tilbehør til å gjøre en jobb
som den ikke ble laget for å utføre.

KUTT ALDRI MAGNESIUM MED DETTE VERKTØYET
888-274-7744
www.iqpowertools.com

SIKKERHETSMELDINGER
BRUK RIKTIG SKJØTELEDNING
Hvis du bruker en skjøteledning, må du sørge for at den
er i god stand først. Når du bruker en skjøteledning,
må du bruke en som er tung nok til å tåle strømmen
produktet vil trekke. En underdimensjonert ledning vil
føre til et spenningsfall som vil føre til tap av strøm og
overoppheting.
BRUK EGNEDE KLÆR
Ikke bruk løstsittende klær, hansker, nakkebånd, ringer,
armbånd eller andre smykker som kan bli fanget i
bevegelige deler. Sklisikkert fottøy anbefales. Bruk
beskyttende hårtildekking for å holde langt hår på plass.
BRUK ALLTID VERNEBRILLER
Vernebriller bør alltid brukes når du arbeider rundt
elverktøy. I tillegg kan du bruke en ansiktsmaske,
støvmaske eller åndedrettsvern hvis en kutteoperasjon
er støvete. Hverdagsbriller har bare støtbestandige linser
og kan ikke hindre øyeskade – de er IKKE sikkerhetsbriller.
IKKE OVERSTREKK DEG
Sørg for skikkelig fotfeste og balanse til enhver tid. Hold
hendene fri for å betjene verktøyet - det er tryggere.
SE ETTER SKADDE DELER.
Før du bruker et elverktøy må du kontroller for skadde
deler. Et vern eller en annen del som er skadet, må
kontrolleres nøye for å fastslå at den fungerer som den
skal, og utfører den beregnede funksjonen. Kontroller
alltid bevegelige deler for riktig justering eller binding.
Kontroller for ødelagte deler og montering og alle andre
forhold som kan påvirke operasjonen på elverktøyet.
Et vern eller en skadd del skal repareres skikkelig eller
erstattes.
MATERETNING
Mat alltid arbeidet inn i bladet eller kutteren mot
rotasjonsretningen. Et blad eller en kutter skal alltid
installeres slik at rotasjonen er i pilens retning som er
trykt på siden av bladet eller kutteren.

ADVARSEL
Saging og boring genererer støv. For mange luftbårne
partikler kan forårsake irritasjon i øyne, hud og luftveier.
For å unngå pustehemming, bruk alltid støvkontroller
og -beskyttelse som er egnet til materialet som blir
saget eller boret. Se OSHA (29 CFR Del 1910. 1200).
Diamantblader som brukes feil er farlige. Overhold
American National Standards Institute Safety Code,
B7.1 og, lov om arbeidssikkerhet og helse som dekker
fart, sikkerhetsvern, flenser, monteringsprosedyrer,
generelle driftsregler, håndtering, lagring og generelle
maskinbetingelser.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 MESSAGE:

ADVARSEL
Noe støv generert av elsliping, saging, sliping, boring
og andre byggeaktiviteter inneholder kjemikalier [kjent
i staten California] for å forårsake kreft, fødselsskader
eller andre reproduksjonsskader. Enkelte eksempler på
slike kjemikalier er følgende:
• Bly, fra blybasert maling
• Krystallinsk silisium, fra murstein og sement og andre
murverkprodukter
• Arsenikk og krom, fra kjemisk behandlet tømmer.
For å få mer informasjon, se følgende kilder:
http://www.osha.gov/SLT/silicacrystalline/index.html
http://www.oehha.org/prop65/out_of_date/6022kLstA.html

IQ360XR® er en meget effektiv støvkontrollsag, men
risikoen fra disse eksponeringene varierer avhengig av
hvor ofte du utfører denne typen arbeid. For å redusere
eksponeringen for disse kjemikaliene, må du arbeide
i et godt ventilert område, og arbeide med godkjent
sikkerhetsutstyr, for eksempel støvmasker som er
spesialutviklet til å filtrere ut mikroskopiske partikler.

LA ALDRI ET VERKTØY KJØRE UTEN TILSYN – SLÅ AV
STRØMMEN
Ikke forlat et verktøy før det kommer til en fullstendig
stopp. Slå alltid AV et verktøy når du forlater
arbeidsområdet, eller når et kutt er ferdig.

888-274-7744
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UTPAKKING TRANSPORT OG MONTERING
Utpakking

Din iQ360XR® ble sendt fra fabrikken grundig inspisert.
Bare minimal montering er nødvendig. Hvis ikke allerede
utført kan du fjerne iQ360XR® fra kartongen og plassere
sagen på toppen av støvbeholderen og feste den.

Transport

IQ360XR® veier omtrent 30 kg, og dette gjør
transporten enkel.

FORSIKTIG
Vær alltid oppmerksom på sikker løftepraksis når du
løfter iQ360XR®.

MERKNAD: Lås kuttehodet i NED-stilling
IQ360XR® er konstruert for å bli båret etter håndtakene
på forsiden og baksiden av sagen. Bare lås (1) det
fjærstøttede kuttehodet i posisjon (2), grip tak i de
nedre tverrstagene foran og bak (3, 4). Løft og flytt
iQ360XR® til ønsket plassering.

Oppsett
FORSIKTIG
Før du slår på eller starter, må du kontrollere for skader
som kan hindre at utstyret fungerer korrekt eller utfører
den beregnede funksjonen. Kontroller for forkiling
og justering av bevegelige deler. Se etter om deler er
ødelagt eller mangler.
• Før du kobler iQ360XR® til en strømforsyning, må
du kontrollere at spenningen, syklusen og fasen til
arbeidsstedets strømkilde oppfyller kravene som er
oppført i tekniske data.

Sjekk innholdet mot listen nedenfor.

INNHOLD:
ART.NR.

KVT.

1

1

iQ360XR

2

1

Støvbeholder

3

1

Kuttegjerde

4

1

Filter

5

1

Brukerhåndbok

6

1

Garantikort
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BESKRIVELSE

• Hvis du bruker en skjøteledning, må du kontrollere
at lengden og trådstyrken tilsvarer kravene som er
oppført i tekniske data. En skjøteledning som er for
liten i trådstyrken (diameter), eller for lang, vil føre til at
motoren overopphetes og kan forårsake for tidlig svikt.
• Ikke dekk til motorventilasjonen, da dette kan føre til
overoppheting av motoren.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

OPPSETT, JUSTERINGER OG DRIFT
FORSIKTIG
BÆRBAR GENERATOR:
Hvis du bruker en bærbar generator til å gi strøm, må
du sørge for at generatoren oppfyller følgende krav for
å betjene et verktøy som krever 2300W. En 4500 Watt
eller kraftigere generator anbefales.
INSPEKSJON FØR OPPSTART:
Inspeksjonen for oppstart bør utføres før du starter
alle jobber.
MERKNAD: For å unngå at sikringen utløses, anbefales
en 20 amp kretsbryter.

FORSIKTIG
Hvis diamantbladet viser tegn på sprekker fra
materialtretthet, må du erstatte bladet før du
starter arbeidet.
• Kontroller bladet for skader (1). Kontroller at bladet
er riktig til materialet som skal kuttes.
• Kontroller andre områder for skader, inkludert
rammen (2), håndtaket (3) og ledningene (4).

FORSIKTIG

SAGFUNKSJONER
A. Låsebolt
B. Blade
C. Beskyttelse
D. Bladlåsepak
E. Avtrekkerbryter
BÆR SAGEN SLIK:
Fold ned enheten til en posisjon der du kan bære sagen.
Skyv inn låsebolten (A) for å låse armen ned.
LÅSE OPP:
For å låse opp verktøyet og løfte hodet trykker du
motorarmen litt ned og trekker ut låsebolten (A).
Motorarmen svinger deretter oppover.
STARTE MASKINEN
Sagbryteren starter sagmotoren og vakuummotoren
samtidig. For å starte sagmotoren trykker du på
PÅ/AV-knappen - eller PÅ-symbolet. Defekte brytere
bør byttes ut av et autorisert serviceverksted.
STOPPE MASKINEN
For å stoppe sagmotoren trykker du på PÅ/AVbryteren O eller på AV-symbolet.
KUTTEGJERDE OPERASJON:
Gjerdet kan settes opp på to måter:

Hvis en skjøteledning brukes, må du først kontrollere at
den oppfyller kravene i Tabell 1.

FORSIKTIG
IKKE TVING bladet til å kutte! Det vil gjøre jobben bedre
og sikrere i hastigheten det ble konstruert for.
I stuet posisjon på baksiden av bordet.

I styrestilling foran på bordet.

888-274-7744
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5.1

OPPSETT, JUSTERINGER OG DRIFT
FJERNING OG INSTALLASJON AV BLAD:
1. Skyv inn bladlåseknappen (L) og roter hjulet (J) for
hånd til bladlåseknappen engasjeres i sporet i flensen
(S) på innsiden og låser bladet. Løsne bolten (T) mot
urviseren i midten av bladet med 8 mm unbrakonøkkel
(G). Bolten har høyregjenger.
2. Fjern bolten (T), skiven (U), utvendig flens (V).
3. Sørg for at flensflatene er rene og flate. Installer
nytt blad ved å utføre trinnene ovenfor i motsatt
rekkefølge.
4. Ikke overstram bolten.

L

KAPPEKAPASITET:
IQ360XR® har en kuttekapasitet på 114mm i høyde
og 305 i lengden. Den skjærekapasitet med Rullende
Tabellen er 95 mm i høyde og 305 i lengden.
KUTTING:
• Kutte oppsett: Trykk på bryteren for å starte bladet
motor, sted arbeidsstykket i forsiden av bladet.
• For å begynne å kutte, trykk på materiale opp til bladet.
La bladet gjøre å klippe.
• Bruk håndtaket til å senke kutte hodet hvis det er
nødvendig for å fullføre kuttet.
• Når kuttet er ferdig, slår du av bryteren. Tillat at bladet
stopper før arbeidsstykket fjernes.
KUTTE MED KUTTEHODET LÅST NED:
• Hold kuttehodet nede mens du trykker låsebolten inn i
låsehullet.
• Trykk bryteren for å starte motoren.
• Skyv arbeidsmaterialet inn i bladet til kuttet er ferdig.
Tillat bladet å stoppe bevegelsen før du fjerner
materialet fra kuttebordet.

FORSIKTIG
TVING IKKE VERKTØYET! Det vil gjøre jobben bedre og
sikrere i hastigheten det ble konstruert for.

Fig. 8

DRIFTSTIPS SOM GIR MER NØYAKTIGE KUTT:
• La bladet utføre kuttingen. Overdreven kraft vil føre
til at hjulet reduserer hastigheten og reduserer
kutteeffektiviteten og/eller bøyer av, noe som fører til
unøyaktige kutt.
• Pass på at materialet ligger flatt over bordet.
Riktig vei			Feil vei

Kutt aldri direkte på toppen av materialer som
vist. Dette kan føre til alvorlige personskader og
støveksponering.
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VEDLIKEHOLD
Generelt
ADVARSEL!

LES BRUKERHÅNDBOKEN NØYE OG
VÆR SIKKER PÅ AT DU FORSTÅR
INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER MASKINEN

For å hindre utilsiktet oppstart må trinnene som er
beskrevet i dette kapittelet utføres med motoren
avslått og strømkabelen fjernet fra kontakten, med
mindre noe annet er oppgitt.
Bruk egnet personlig verneutstyr. Se instruksjonene
under overskriften "Personlig verneutstyr". Levetiden
til maskinen kan reduseres, og risikoen for ulykker kan
øke dersom maskinvedlikeholdet ikke utføres korrekt,
og hvis service og/eller reparasjoner ikke utføres
fagmessig. Hvis du trenger mer informasjon, kan du
kontakte din nærmeste serviceforhandler.
DAGLIG VEDLIKEHOLD
• Kontroller at maskinens sikkerhetsutstyr er uten
skader. Se instruksjonene i punktet "Maskinens
sikkerhetsutstyr".
• Rengjør utsiden av maskinen. Ikke bruk en
høytrykksvasker til å rengjøre sagen.
• Åpne bladbeskyttelsen. Rengjør både innsiden og
utsiden og lukk bladbeskyttelsen.
• Bruk lett olje, for eksempel WD-40 eller 3-i-1 når du
smører deler.
• Smør kuttehodeakselen.

BYTT HOVEDFILTER EN GANG HVERT ÅR

Fjern hovedfilter
FJERN OG SKIFT FILTER:
• For å fjerne og skifte filter, fjerner du
filterspinnknotten ved å skru mot urviseren mens
filteret sikres mot rotasjon.
• Fjern festene fra frontfilterets adkomstplate.
• Trekk filteret gjennom åpningen.
• Putt filteret i en pose og kast det på riktig måte.
SKIFTE FILTER RENGJØRING KATEGORIEN:
• Fjerne montere på filter-rengjøring-fanen.
• Skift ut med nye kategorien leveres.
• Justere tab for å engasjere filter på 3.2mm til 4.8mm
for skikkelig rengjøring funksjon.
SKIFTE UT FILTERENHET
• Sett inn den åpne enden av det nye filteret i
åpningen i huset og arbeid forsiktig forseglingen inn i
filterflensen ved å rotere filteret frem og tilbake til det
sitter godt fast.
• Sette tilbake filter tilgang plate med festene. Også
filtrere rotasjon bolt i midten av hullet.
• Installer filterspinnknottens gjenger med urviseren.
DAGLIG RENGJØRING
• Spinn filterknotten hver 20-30 min. kutting for å
rengjøre filteret

RENGJØRING:
Blåsing av støv og partikler ut av hovedhuset med hjelp
av en luftslange anbefales og kan gjøres så ofte smuss
bygger seg opp i og rundt lufteventilene. Bruk alltid
riktig øye- og pustevern.
REPARASJONER:
For å ivareta produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET
bør reparasjoner, vedlikehold og justering utføres av
et autorisert servicesenter eller andre kvalifiserte
serviceorganisasjoner, og man må alltid bruker
identiske reservedeler. MERKNAD: Enheten kan
konverteres til et 3-tråders twist-låsekabelsett av et
autorisert servicesenter.

RENGJØRING AV VAKUUMMOTORFILTER:
• Fjern og rengjør/installer hver 8. driftstime

SMØRING:
Lukket type, fettforseglede kulelagrr brukes over det
hele. Disse lagrene har tilstrekkelig smøring pakket i
dem fra fabrikk for å vare levetiden til sagen.
888-274-7744
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INSPISERE OG SKIFTE UT KARBONBØRSTER
ADVARSEL!

KONTROLLER AT KUTTEBLADET
STOPPER HELT FØR DU UTFØRER
VEDLIKEHOLD ELLER TRANSPORT.

Kontroller karbonbørsten og skift ut ved behov.

Karbonbørstene må fjernes og kontrolleres jevnlig.
Ukentlig hvis maskinen brukes daglig. De to
karbonbørstene (A) og (B) er plassert på motorens
for- og bakside.
Løsne karbonbørsteholderdekselet med en standard
skrutrekker.

Installer karbonbørsten og sørg for å justere fanene inn
i sporene.

Fjern karbonbørsteholderdekselet.

Stram karbonbørsteholderdekselet for å feste.

Fjern karbonbørsten.
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BLADER
Blader til forskjellige materialer
ADVARSEL!

BRUK ALDRI ET BLAD TIL ANDRE
MATERIALER ENN BEREGNET.
KUTTING AV PLAST MED ET DIAMANTBLAD KAN FORÅRSAKE
TILBAKESLAG NÅR MATERIALET SMELTER PÅ GRUNN AV
VARMEN SOM PRODUSERES VED KUTTING OG FESTER
SEG TIL BLADET. KUTT ALDRI PLASTMATERIALER MED ET
DIAMANTBLAD!

Bladvalg må foretas i forhold til materialet som
kuttes. Spør din lokale forhandler om hjelp til å velge
riktig produkt.

ADVARSEL!

BLADER KAN BREKKE OG
FORÅRSAKE ALVORLIGE
PERSONSKADER PÅ BRUKEREN. DIAMANTBLADENE
KAN BLI MEGET VARME NÅR DE IKKE BRUKES RIKTIG. ET
OVEROPPHETET BLAD KAN FORÅRSAKE DEFORMASJON AV
BLADET, NOE SOM FØRER TIL SKADER OG PERSONSKADER.

BLADVIBRASJONER
• Bladet kan bli urundt og vibrere hvis det brukes
for høyt matetrykk.
• Et lavere matetrykk kan stoppe vibrasjonen. Ellers
må bladet skiftes ut.
SKJERPE DIAMANTBLADER
• Bruk alltid et skarpt diamantblad.
• Diamantblader kan bli sløve når feil matetrykk
brukes eller ved kutting av visse materialer, f.eks.
svært harde materialer. Sløve diamantblader
forårsaker overoppheting, noe som kan føre til at
diamantsegmentene løsner.
• Skjerp bladet med en slipestein eller skjær i et
mykt materiale som sandstein eller myk murstein.
TRANSPORT OG LAGRING
• Fjern bladet før transport eller oppbevaring
av maskinen.
• Oppbevar bladet på et tørt sted.
• Inspiser nye blader for transport- eller lagerskader.

888-274-7744
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FEILSØKING
SØRG FOR Å FØLGE SIKKERHETSREGLER OG INSTRUKSJONER.
MANGE FELLES PROBLEMER KAN LØSES ENKELT VED Å BENYTTE DIAGRAMMET UNDER.
FOR MER ALVORLIGE ELLER UENDELIGE PROBLEMER, TA KONTAKT MED IQ-VERKTØY PÅ 1- (888) 274-7744.

PROBLEM! SAGEN VIL IKKE STARTE
HVA ER FEIL?

HVA MÅ GJØRES?

1. Sag ikke plugget inn

1. Plugg inn sag

2. Sikring gått eller kretsbryter utløst

2. S
 kyv bryteren til AV og skift sikringen eller tilbakestill
bryteren.

3. Ledning skadet

3. Har ledningen erstattet av autorisert servicesenter.

4. Børster slitt ut

4. Skift ut børster ved et autorisert servicesenter.

PROBLEM! SAG LAGER UTILFREDSSTILLENDE KUTT
HVA ER FEIL?

HVA MÅ GJØRES?

1. Sløvt kutteblad

1. Bytt kutteblad

2. Blad kutter ikke

2. Bruk slipestein

3. Oppbygging på kuttehjul

3. Bruk slipestein for å fjerne oppbygging

4. Feil kuttehjul til arbeidet som gjøres

4. Skift kuttehjulet

PROBLEM! KUTTEHJUL KOMMER IKKE OPP I HASTIGHET
HVA ER FEIL?

HVA MÅ GJØRES?

1. Skjøteledningen er for liten eller for lang

1. Bytt ut med ledning med tilstrekkelig størrelse

2. Spindel løs

2. Stram spindel

3. Lav husspenning

3. Kontakt strømleverandøren

PROBLEM! MASKINEN VIBRERER MYE.
HVA ER FEIL?

HVA MÅ GJØRES?

1. Sagen ikke montert sikkert til stativet

1. Skift stilling på stativ.

2. Stativ eller benk på ujevnt gulv

2. Flytt til jevn overflate

3. Skadd sagkuttehjul

3. Bytt kuttehjul.

PROBLEM! TAP AV VAKUUMSUG
HVA ER FEIL?

HVA MÅ GJØRES?

1. Vakuummotor kjører ikke

1. Kontroller vakuum og motorstøpsel

2. Filter tilstoppet

2. Spinnfilter rengjøringsknott

3. Støvbrett i ulåst stilling

3. Lås støvbrettet

4. Støvbrett overfylt med støv

4. Tøm støvbrettet og fjern støvoppbyggingen rundt filteret
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TEKNISKE DATA
SAGMOTOR IQ360XR
STRØM, WATTS

1800

SPENNING, V

230

FASER

1

FREKVENS, HZ

50/60

BLADHASTIGHET (O/MIN)

3700

VAKUUMMOTOR
SPENNING

230

FREKVENS, HZ

50/60

STRØM, WATTS

500

dm^3/5

47

KUTTEUTSTYR
BLADSTØRRELSE – MAKS, MM

355

SKJÆREDYBDE -MAX, MM

114

KUTTELENGDE – MAKS, MM

305

SPINDELKONFIGURASJON - MM

25

MÅL
VEKT - KG

30

TRANSPORTVEKT - KG

33.2

STØRRELSE (BXHXL), MM

432 X 762 X 508

TRANSPORTMÅL (BXHXL), MM

635 X 508 X 635
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GARANTI
Den nye iQ360XR™ støvkontrollsagen som selges
av iQ Power Tools eller en iQ-autorisert forhandler,
garanteres å være fri for produksjonsfeil i normal
tjeneste i ett år fra kjøpsdato av den opprinnelige
kjøperen. Garantiperioden for leide artikler er
90 dager.
Alle iQ-produkter må registreres enten via vårt
nettsted eller ved å sende inn garantikortet for
at garantien skal være aktiv og gyldig. Denne
garantien gjelder ikke for deler som har blitt
utsatt for feil bruk eller feil service, blitt skadet i
transitt eller håndtering, endret eller reparert av
uautoriserte representanter eller brukt med et
blad som ikke anbefales av iQ Power Tools.
Eventuelle krav som oppstår i henhold til denne
garantien, må sendes av den opprinnelige
kjøperen i garantiperioden som er angitt
ovenfor, og må inkludere kjøpsbevis. I løpet av
garantiperioden er alternativene enten å erstatte
eller reparere deler eller komponenter som er
funnet å være defekte av iQ Power Tools uten
kostnad for den opprinnelige kjøperen. iQ Power
Tools skal ikke være ansvarlig eller forpliktet til
å betale for frakt eller andre transportrelaterte
kostnader eller utgifter i forbindelse med
eventuelle defekte produkter, utskiftinger eller
komponenter som returneres til IQ Power Toolsanlegget eller en autorisert reparasjonsstasjon.
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Deler og arbeidskraft som trengs for å
vedlikeholde produkter, og erstatning av
komponenter på grunn av normal slitasje, er
kjøperens ansvar og dekkes ikke av denne
garantien. Alle produkter eller komponenter som
er erstattet under garantien, blir produsentens
eiendom. Alle reservedeler anses som en del av
det originale produktet, og garantier på slike deler
utløper samtidig med denne originale garantien.
iQ Power Tools vil betale for deler og arbeid i
forbindelse med garantireparasjoner utført
av iQ Power Tools eller dets autoriserte
reparasjonssenter. Reservedeler som er installert
av andre, vil bli levert uten kostnad, men denne
garantien gjelder ikke for arbeidskostnader i
forbindelse med dette.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL ANSVAR
UNDER DENNE GARANTIEN OVERSKRIDE
UTSKIFTINGSKOSTNADEN FOR ET DEFEKT
PRODUKT ELLER EN KOMPONENT. IQ POWER
TOOLS SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR
EVENTUELLE TILFELDIGE SKADER ELLER
FØLGESKADER ELLER FOR ANDRE SKADER ELLER
TAP, SOM IKKE IKKE UTTRYKKELIG ER PÅTATT
SOM BESKREVET HER.
Garantien på vilkårene over er den eneste
garantien. Denne begrensede garantien kommer
uttrykkelig i stedet for alle andre garantier, enten
uttrykte eller underforståtte.
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