iQ360XR® 230v 355 Murverk Såg
Användarhandbok

Läs igenom användarhandboken noga och se till att du
förstår anvisningarna innan du använder maskinen.

DEKLARATION

iQ Power Tools Europe b.v., Postbus 1120, 4801 BC Breda, Nederländerna,
tel: +1-888-274-7744, försäkrar helt på eget ansvar att betongsågen
iQ Power Tools iQ360XR, med serienummer från 2018 och därefter (året
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• EMC-direktivet 2014/30/EU
• Maskindirektivet 2006/42/EG
• Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
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• RoHS-direktivet (EU) 2017/2102
Följande standarder har tillämpats: EN ISO 12100:2010, EN 62841-1
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Paul W. Guth
Verkställande direktör, iQ Power Tools
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INLEDNING
Kära kund

Vi på IQ Power Tools™ vill gratulera dig till ditt val av
kapsåg iQ360XR® med dammkontroll. Vi är säkra på att
du kommer att bli nöjd med köpet. Vi på iQ Power Tools
är stolta över att kunna tillhandahålla branschens mest
innovativa verktyg och utrustningar.
Om iQ360XR® används på rätt sätt kommer den att ge dig
många års felfri användning. Den här användarhandboken
innehåller information som behövs för att använda och
underhålla iQ360XR® på ett säkert och korrekt sätt. Ta
några minuter till att lära känna iQ360XR® genom att läsa
igenom handboken noga.
Om du har några frågor om iQ360XR®, kontakta oss på
Telefon: (888) 274 7744
E-post: internationalsales@iqpowertools.com
Vi hoppas att du blir nöjd med produkten och att den visar
sig bli ett värdefullt verktyg under lång tid. När du köper
någon av våra produkter får du tillgång till professionell
hjälp med reparationer och tjänster. Om återförsäljaren
du köpt maskinen av inte är någon av våra auktoriserade
återförsäljare kan du fråga dem om adressen till närmaste
serviceverkstad.
Den här användarhandboken är ett viktigt dokument. Se
till att alltid ha den tillgänglig på arbetsplatsen. Genom att
följa anvisningarna i handboken avseende användning,
service, underhåll, o.s.v., kan maskinens livslängd och
andrahandsvärde förlängas. Om du skulle låna ut eller
sälja den här maskinen ska du se till att den som lånar
eller köper den får med sig användarhandboken, så att de
också kan använda och underhålla maskinen på rätt sätt.

Ägarens ansvar

Det är ägarens/arbetsgivarens ansvar att säkerställa
att användaren har tillräckliga kunskaper för att kunna
använda maskinen på ett säkert sätt. Arbetsledare och
användare måste läsa igenom och förstå innehållet i
användarhandboken.
De måste känna till:
• Säkerhetsanvisningar för maskinen.
• Maskinens tillämpningar och begränsningar.
• Använda och underhålla maskinen.
Lokala regelverk kan begränsa användningen av maskinen.
Ta reda på vilka regler och förordningar som gäller på din
arbetsplats innan du börjar använda maskinen.
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Tillverkarens förbehåll

Efter publicering av denna handbok kan IQ Power Tools
publicera ytterligare information för säker användning
av produkten. Det är ägarens skyldighet att hålla sig
informerad om hur maskinen ska användas på rätt sätt.
iQ Power Tools har en policy av kontinuerlig
produktutveckling och förbehåller sig därför rätten att
modifiera produktens konstruktion och utseende utan
föregående meddelande.
Kontakta oss via webbplatsen: www.iQPowerTools.com för
kundinformation och assistans

Konstruktion och funktioner

Värden som bra prestanda, tillförlitlighet, innovativ teknik
och miljöhänsyn särskiljer produkterna från iQ Power
Tools. Användaren måste läsa igenom handboken noga för
säker användning av produkten. Fråga din återförsäljare
av iQ Power Tools om du skulle behöva mer information.

iQ360XR
KONSTRUERAD MED ETT INBYGGT VAKUUMSYSTEM,
FILTERSYSTEM OCH DAMMUPPSAMLINGSSYSTEM
Den här innovativa, patenterade konstruktionen
kombinerar funktionerna hos en professionell betongsåg
med ett kraftfullt vakuumsystem som kapar rent och
effektivt utan vatten eller damm.
KOMPAKT OCH MOBIL KONSTRUKTION
Kompakt storlek möjliggör enkel förflyttning.
SKÄRKAPACITET
114mm X 305mm
SKÄRKAPACITET MED RULLBORD
95mm X 305mm

888-274-7744
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ALLMÄN SÄKERHET
Allmänt

Använd inte maskinen om du inte har möjlighet att kalla
på hjälp vid olycka. Se alltid till att ha en förbandslåda lätt
tillgänglig.

VARNING!

ELVERKTYG OCH SKÄRMASKINER KAN
GENERERA GNISTOR. SE ALLTID TILL ATT
DET FINNS EN BRANDSLÄCKARE TILLGÄNGLIG.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
Godkänd personlig skyddsutrustning måste alltid användas
när maskinen används. Personlig skyddsutrustning
kan inte eliminera risken för skada, men den minskar
skadans svårighetsgrad om en olycka skulle inträffa. Be
återförsäljaren om hjälp att välja rätt utrustning.

VARNING!

ANVÄNDNING AV PRODUKTER SOM
KAPSÅGAR, SLIPMASKINER OCH
BORRMASKINER SOM ANVÄNDS FÖR ATT SANDA ELLER
FORMA MATERIAL, KAN GE UPPHOV TILL DAMM OCH ÅNGOR
SOM KAN INNEHÅLLA FARLIGA KEMIKALIER. KONTROLLERA
EGENSKAPERNA FÖR DET MATERIAL SOM SKA BEARBETAS OCH
ANVÄND ETT LÄMPLIGT ANDNINGSSKYDD.

FÖRSIKTIG!

LÅNGVARIG EXPONERING FÖR
BULLER KAN MEDFÖRA PERMANENT
HÖRSELSKADA. ANVÄND DÄRFÖR ALLTID GODKÄNDA
HÖRSELSKYDD.

Lyssna efter varningssignaler eller rop när du använder
hörselskydd. Ta alltid av dig hörselskydden så fort motorn
stannar.

VARNING!

DET FINNS ALLTID EN RISK FÖR
KROSSKADA VID ARBETE MED
PRODUKTER SOM INNEHÅLLER RÖRLIGA DELAR. BÄR
SKYDDSHANDSKAR FÖR ATT UNDVIKA KROPPSSKADA.

Använd alltid:
• Hörselskydd
• Godkända skyddsglasögon
Om du använder en ansiktsmask måste du även
bära godkända skyddsglasögon. Godkända
skyddsglasögon måste uppfylla standarden ANSI
Z87.1 i USA eller EN 166 i EU-länderna. Alla visir
måste uppfylla standarden EN 1731.
• Andningsmask
• Skyddshandskar
• Hårnät eller annat som håller efter långt hår,
d.v.s.: Hårband för män

888-274-7744
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Kläderna ska normalt sitta åt utan att begränsa
rörelsefriheten. Var försiktig, eftersom kläder, långt hår och
smycken kan fastna i rörliga delar.
ALLMÄNNA SÄKERHETSÅTGÄRDER
I det här avsnittet beskrivs grundläggande
säkerhetsanvisningar för användning av maskinen. Den här
informationen är aldrig en ersättning för yrkeskunskaper
och erfarenhet.
• Läs igenom användarhandboken noga och se till att
du förstår anvisningarna innan du använder maskinen.
Spara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
• Tänk på att användaren är ansvarig för olyckor och
faror som andra människor och egendom drabbas av
och utsätts för.
• Alla användare ska vara utbildade i användning av
maskinen.
Ägaren är ansvarig för att säkerställa att användarna får
relevant utbildning.
• Maskinen måste hållas ren. Skyltar och dekaler måste
vara fullt läsbara.

VARNING!

MASKINEN KAN VARA ETT FARLIGT
VERKTYG OM DET ANVÄNDS PÅ ETT
FELAKTIGT ELLER OAKTSAMT SÄTT, VILKET KAN RESULTERA I
ALLVARLIG PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL.

- Låt aldrig barn eller andra personer som inte är utbildade i
användning av maskinen använda eller underhålla den.
- Låt aldrig någon annan använda maskinen utan att
först säkerställa att de har läst och förstått innehållet i
användarboken.
- Använd aldrig maskinen om du är trött eller påverkad av
alkohol, droger, läkemedel, eller annat som kan påverka
din synförmåga, uppmärksamhet, koordination eller
omdömesförmåga.

VARNING!

ICKE-GODKÄNDA MODIFIERINGAR OCH/
ELLER TILLBEHÖR KAN RESULTERA I
ALLVARLIG PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL.

Modifiera inte den här produkten och använd den inte om
det verkar som om den har modifierats av andra.
Använd aldrig en maskin som inte fungerar som den ska.
Utför de säkerhetskontroller, det underhåll och den service
som beskrivs i denna handbok. Visst underhåll och service
måste utföras av utbildade och kvalificerade tekniker.
Se anvisningarna under rubriken Underhåll. Använd
alltid originaltillbehör. Kontakta återförsäljaren för mer
information.
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2.1

ALLMÄN SÄKERHET
SÄKERHET INOM ARBETSOMRÅDET
• Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Stökiga eller
mörka områden inbjuder till olyckor.
• Människor och djur kan distrahera dig och göra
att du förlorar kontrollen över maskinen. Var alltid
koncentrerad och fokuserad på uppgiften.
• Använd inte maskinen i dåligt väder, som tät dimma,
kraftigt regn, stark vind, stark kyla, o.s.v.
• Börja aldrig arbeta med maskinen innan arbetsområdet
är fritt och du har en stabil arbetsyta.
PERSONLIG SÄKERHET
Använd aldrig maskinen om du är trött eller påverkad av
alkohol, droger, läkemedel eller annat som kan påverka din
synförmåga, uppmärksamhet, koordination
eller omdömesförmåga.
• Kontrollera att inga verktyg eller andra föremål har
lämnats kvar på maskinen.
• Låt aldrig någon annan använda maskinen utan rätt
utbildning.
• Stäng alltid av maskinen vid längre arbetsuppehåll.
• Arbeta aldrig ensam, se alltid till att det finns en annan
person i närheten.
• Lär dig hur du använder maskinen och dess reglage på
ett säkert sätt, och hur du stänger av den snabbt.
Lär dig också känna igen säkerhetsdekalerna.
• Håll handtagen torra, rena och fria från olja och
smörjmedel.
• Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid står stabilt
och har bra fotfäste.
• Stå aldrig på maskinen.
Stå upprätt. Håll avståndet mellan ansiktet och sågbladet.
Håll båda händerna på arbetsstycket så långt bort som
möjligt från sågbladet. Sätt en hand på skärhandtaget om
en håltagningsfunktion används.

2.2
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ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV MASKINEN
• Den här maskinen är konstruerad och avsedd för att
skära tegel, betong och sten.
Den ska inte användas på något annat sätt.
• Erfarenhet är mycket viktigt vid användning av
maskinen. Det är starkt rekommenderat att användaren
har rätt utbildning.
• Maskinen är avsedd för industriell användning av
erfarna användare.
• Kontrollera att maskinen är rätt sammansatt och inte
visar några tecken på skada.
• Utför alltid dagligt underhåll innan maskinen startas.
Se anvisningarna i avsnittet ”Underhåll”.
• Överbelasta inte maskinen. Överbelastning kan skada
maskinen.
• Bladet ska vara avsett för materialet som ska skäras.
• Kontakta ditt lokala serviceställe om du är osäker på
vilket blad som ska användas.
• Håll verktyget vasst och rent för att möjliggöra säkrare
arbete.
• Håll alla delar i gott skick och se till att alla delar är
ordentligt åtdragna. Byt ut alla slitna eller skadade
dekaler.
• Lämna aldrig maskinen utan överseende med motorn
igång.
• Mata endast arbetsstycket mot bladrotationen!
• Var försiktig när du lyfter upp maskinen. Du hanterar
tunga delar, vilket kan medföra risk för klämskador och
andra skador.

TÄNK ALLTID PÅ ARBETSMILJÖN OCH ANVÄND
SUNT FÖRNUFT.
Det går inte att förutse alla situationer användaren kan
ställas inför. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft.
Avbryt arbetet och sök expertråd om du ställs inför en
situation där du är osäker på hur du ska göra. Kontakta
återförsäljaren, servicestället eller en erfaren användare.
Försök inte utföra en uppgift eller åtgärd om du är osäker
på om det är säkert.

888-274-7744
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SÄKERHET
ELSÄKERHET
VARNING! Det finns alltid en risk för elchock vid
användning av elverktyg. Undvik användning vid
dåligt väder och kroppskontakt med åskledare
och metallföremål. Följ alltid anvisningarna i
användarhandboken för att undvika skada.

VARNING!

SE TILL ATT INGET VATTEN KOMMER IN
I ELSYSTEMET ELLER MOTORENHETEN
VID RENGÖRING AV MASKINEN. VATTEN KAN SKADA MASKINEN
ELLER ORSAKA KORTSLUTNING.

• Anslut aldrig maskinen till ett eluttag om kontakten är
skadad.
• Kontrollera att nätspänningen motsvarar uppgifterna
på maskinens märkplåt.
• Inspektion och/eller underhåll ska utföras med
motorn avstängd och elkontakten utdragen.
• Stäng alltid av maskinen innan du drar ut elkontakten.
• Dra aldrig maskinen i elkabeln och dra aldrig ut
elkontakten genom att dra i kabeln. Håll i elkontakten
för att koppla loss elkabeln.
• Använd aldrig maskinen om någon kabel eller kontakt
är skadad, utan lämna in den till en auktoriserad
serviceverkstad för reparation.
• Använd aldrig maskinen om någon kabel eller kontakt
är skadad, utan lämna in den till en auktoriserad
serviceverkstad för reparation.
• Förhindra att motorn inte startar oavsiktligt. Säkerställ
att strömbrytaren är i läget OFF (AV) innan maskinen
ansluts till strömförsörjningen.
Modifiera inte elkontakten. Se till att rätt typ av uttag
installeras av en kvalificerad elektriker om kontakten
inte passar i uttaget. Se till att lokala regler och
förordningar följs.

888-274-7744
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VARNING!

FELAKTIG ANSLUTNING KAN RESULTERA
I RISK FÖR ELCHOCK. KONTAKTA EN
KVALIFICERAD ELEKTRIKER OM DU ÄR OSÄKER PÅ OM MASKINEN
ÄR ORDENTLIGT JORDAD.

FÖRLÄNGNINGSSLADDAR
Märkningen på förlängningssladden måste vara samma
eller högre än värdet som anges på maskinens märkplåt.
• Vid användning utomhus ska en förlängningssladd för
utomhusbruk användas. Risken för elchock minskar om
en sladd för utomhusbruk används.
• Håll anslutningen till förlängningssladden torr och låt
den inte ligga på marken.
• Utsätt inte kabeln för värme, olja, vassa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller intrasslade kablar ökar
risken för elchock.
• Kontrollera att strömkabeln och förlängningssladden är
i gott skick utan skador. Använd aldrig maskinen om en
kabel eller kontakt är skadad. Lämna alltid in maskinen
till en auktoriserad verkstad om den behöver repareras.
• Undvik överhettning, använd inte förlängningssladden
när den är ihoprullad.
• Vid användning av en förlängningssladd ska endast en
sladd med tillräcklig längd användas.

OBS!

BRA MOTORPRESTANDA KRÄVER
RÄTT SPÄNNING. FÖR LÅNGA
FÖRLÄNGNINGSSLADDAR OCH/ELLER SLADDAR MED FÖR
LITEN DIAMETER MINSKAR EFFEKTEN TILL MOTORN UNDER
BELASTNING, VILKET RESULTERAR I MINSKAD UTEFFEKT
ELLER FELFUNKTION.
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2.3

SYMBOLER OCH SÄKERHETSMEDDELANDEN
Symboler på maskinen
VARNING! Maskinen kan vara ett farligt verktyg
om det används på felaktigt eller oaktsamt
sätt, vilket kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.

Läs igenom användarhandboken noga och
se till att du förstår anvisningarna innan
du använder maskinen eller utför något
underhåll.
Använd alltid:

SKADEPREVENTION OCH INFORMATION:
Ett skadeförebyggande meddelande innehåller viktig
information och/eller anvisningar som, om de inte
följs, kan resultera i skada på utrustningen eller annan
egendom. Informationsmeddelanden förmedlar
information om den utrustning som används. Varje
meddelande föregås av ordet OBS!, som i exemplet nedan.
OBS! Utrustning och/eller egendom kan skadas om dessa
anvisningar inte följs.

ALLMÄNNA SÄKERHETS- OCH FAROSYMBOLER:
För att förhindra personskada ska följande
säkerhetsanvisningar och -symboler alltid följas!
SLÅ AV STRÖMBRYTAREN
Innan maskinen ansluts till strömförsörjningen.

• Andningsmask

KOPPLA IFRÅN STRÖMFÖRSÖRJNINGEN
Före bladbyte, underhåll och justering av elverktyg.

• Hörselskydd och skyddsglasögon
eller visir

SE TILL ATT ALLA SKYDD SITTER PÅ PLATS
Se till att alla skydd alltid sitter på plats och fungerar som
de ska för att förhindra personskada.

Varning! Högspänning. Risk för elchock.
Utsätt inte enheten för regn eller vatten.

Förklaringar avseende varningsnivåer

Läs igenom och se till att du förstår ALLA säkerhets-, driftoch underhållsanvisningar. Underlåtenhet att läsa och följa
dessa anvisningar kan resultera i skada och/eller minskad
livslängd på utrustningen. Meddelandena nedan informerar
användaren om potentiella risker som kan medföra
personskada, dödsfall och/eller skada på utrustning. Varje
säkerhetsmeddelande föregås av något av följande tre ord
som anger meddelandets allvarlighetsgrad.
			
Underlåtenhet att följa
FARA
anvisningarna KOMMER att
resultera i DÖDSFALL eller
ALLVARLIG PERSONSKADA.
			
Underlåtenhet att följa
VARNING
anvisningarna KAN resultera
i DÖDSFALL eller ALLVARLIG
PERSONSKADA.

TA BORT JUSTERINGSDON OCH NYCKLAR
Gör en vana av att kontrollera att alla justeringsdon och
nycklar har tagits bort från verktyget innan det startas.
HÅLL ARBETSOMRÅDET RENT
Stökiga arbetsområden och -bänkar inbjuder till olyckor.
ANVÄND INTE I RISKMILJÖER
Använd inte elverktyget på fuktiga eller våta platser och
utsätt det inte för regn. Se alltid till att arbetsområdet är
väl belyst.
TRYCK INTE NED VERKTYGET FÖR HÅRT
Ett elverktyg fungerar bättre och säkrare när det inte
överansträngs.
ANVÄND RÄTT VERKTYG
Tvinga inte ett verktyg eller tillbehör att göra ett jobb som
det inte är konstruerat för.

SKÄR ALDRIG I MAGNESIUM MED DETTA VERKTYG

			
Underlåtenhet att följa
FÖRSIKTIG
anvisningarna KAN resultera i
personskada.
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SÄKERHETSMEDDELANDEN
ANVÄND RÄTT FÖRLÄNGNINGSSLADD
Se till att en eventuell förlängningssladd är i bra
skick innan användning. Se till att en eventuell
förlängningssladd är dimensionerad efter verktygets
strömstyrka. En för klen sladd leder till spänningsfall vilket
resulterar i effektförlust och överhettning.
BÄR RÄTT SKYDDSKLÄDER
Använd inte löst sittande kläder, handskar, halsremmar,
ringar, armband eller andra smycken som kan fastna i
rörliga delar. Halkfria skor rekommenderas. Använd hårnät
för att hålla in långt hår.
ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON
Skyddsglasögon ska alltid användas vid arbete
runt elverktyg. Ett munskydd, dammskydd eller
partikelfilterskydd ska användas om det förekommer
mycket damm i arbetsområdet. Vanliga glasögon har bara
stötskyddade glas och skyddar inte mot ögonskada – de
fungerar INTE som skyddsglasögon.
STRÄCK DIG INTE FÖR LÅNGT
Se till att du alltid står stabilt och har bra fotfäste genom
att inte sträcka dig för långt. Håll händerna fria för att
använda ett elverktyg är säkrare.
KONTROLLERA ATT DET INTE FINNS NÅGRA
SKADADE DELAR
Kontrollera att det inte finns några skadade delar innan
du använder verktyget. Ett skydd eller annan del som
är skadad ska kontrolleras noga för att avgöra om det
fungerar som det ska. Kontrollera alltid att de rörliga
delarna är rätt uppriktade och sitter fast ordentligt.
Kontrollera om det finns några trasiga delar eller fästen,
eller om det finns några andra förhållanden som kan
påverka verktygets funktion. Ett skadat skydd eller del ska
repareras eller bytas ut.
MATNINGSRIKTNING
Mata alltid in arbetsstycket i bladet eller sågen mot
rotationsriktningen. Ett blad eller en såg ska alltid
monteras så att rotationsriktningen överensstämmer
med pilen på sidan av bladet eller sågen.

VARNING
Sågning och borrning ger upphov till damm. För
mycket luftburna partiklar kan orsaka ögon-, hud- och
luftvägsirritation. För att undvika andningsproblem ska
dammskydd och andra skydd användas som är lämpliga
för det sågade eller borrade materialet; se OSHA
(29 CFR Part 1910 1200). Felaktigt använda diamantblad
är farliga. Följ ”American National Standards Institute
Safety Code, B7.1” och ”Occupational Safety and
Health Act” som omfattar hastighet, skydd, flänsar,
monteringsprocedurer, allmänna driftrutiner,
handhavande, förvaring och allmänna maskinförhållanden.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 MESSAGE:

VARNING
Visst damm som uppkommer i samband med sandning,
sågning, slipning, borrning och annat byggrelaterat arbete
innehåller kemikalier som [enligt delstaten Kalifornien]
orsakar cancer, fosterskador eller annan reproduktiv
skada. Några exempel på dessa kemikalier:
• Bly från blybaserad färg
• Kvartsdamm från tegelsten, cement och
murbruksprodukter
• Arsenik och krom från kemiskt behandlat virke.
Se följande webbplatser för mer information:
http://www.osha.gov/SLT/silicacrystalline/index.html
http://www.oehha.org/prop65/out_of_date/6022kLstA.html

iQ360XR® är en mycket effektiv såg med dammkontroll,
men risken att utsättas för skadligt damm varierar
beroende på hur ofta du utför den här typen av arbete.
För att minska risken att utsättas för de här kemikalierna
ska arbetet utföras i ett välventilerat område med
användning av godkänd säkerhetsutrustning, som
dammskydd speciellt avsedda att filtrera bort
mikroskopiska partiklar.

LÄMNA ALDRIG ETT VERKTYG IGÅNG UTAN UPPSIKT –
STÄNG AV STRÖMTILLFÖRSELN
Lämna aldrig ett verktyg förrän det stoppat helt. Stäng
alltid AV ett elverktyg när du lämnar arbetsområdet eller
när jobbet avslutats.
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UPPACKNING, TRANSPORT OCH MONTERING
Uppackning

iQ360XR® har kontrollerats noggrant innan den
levererades från. Endast viss sammansättning krävs.
Ta ut iQ360XR® ur kartongen om det inte redan har gjorts
och placera sågen på dammbehållaren och sätt fast den.

Transport

iQ360XR® väger ca 30 kg, vilket förenklar transport.

FÖRSIKTIG
Använd säkra lyftmetoder när när du lyfter iQ360XR®.

OBS! Lås skärhuvudet i det NEDRE läget
iQ360XR® är avsedd att bäras i handtagen som sitter på
sågens fram- och baksida. Lås (1) det fjäderbelastade
skärhuvudet i läge (2), grip tag i de nedre främre och bakre
tvärbalkarna (3,4). Lyft och flytta iQ360XR® till önskad plats.

Förberedelser
FÖRSIKTIG
Kontrollera om det finns någon skada som skulle kunna
förhindra att maskinen fungerar som den ska innan du
ansluter strömmen eller startar den. Kontrollera att alla
rörliga delar sitter fast och är rätt inriktade. Kontrollera att
det inte finns några skadade eller trasiga delar och att inga
delar saknas.
• Säkerställ att spännings-, frekvens- och fasvärdena
uppfyller kraven som anges i den tekniska informationen
innan du ansluter iQ360XR® till strömförsörjningen.
• Säkerställ vid användning av förlängningssladd att
längden och ledningsdiametern överensstämmer med
kraven i den tekniska informationen. En förlängningssladd
med för liten diameter eller en för lång sladd, medför att
motorn överhettas och kan resultera i motorhaveri.
Kontrollera innehållet mot listan nedan.

• Täck inte över motorns ventilationsöppningar, eftersom
det kan resultera i överhettning.

INNEHÅLL:
FÖREMÅL #

ANT.

1

1

iQ360XR

2

1

Dammbehållare

3

1

Skär staket

4

1

Filter

5

1

Användarhandbok

6

1

Garantikort
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INSTALLATION, JUSTERING OCH ANVÄNDNING
FÖRSIKTIG
PORTABEL GENERATOR:
Vid användning av en portabel generator måste denna
uppfylla följande krav för användning av ett verktyg
som kräver 2300W. En generator på minst 4500 W
rekommenderas.
KONTROLL FÖRE START:
Kontrollen före start ska utföras innan något arbete påbörjas.
OBS! För att undvika att en säkring utlöses
rekommenderas starkt en jordfelsbrytare på 20 A.

FÖRSIKTIG
Om diamantbladet uppvisar tecken på utmattningssprickor
ska det bytas ut innan arbetet påbörjas.
• Kontrollera att bladet inte är skadat (1). Kontrollera att
rätt blad används för materialet som ska bearbetas.
• Kontrollera att inga andra delar är skadade, inklusive
ramenhet (2), handtag (3) och strömkabel (4).

FÖRSIKTIG
Om en förlängningssladd ska användas, kontrollera först
att den uppfyller kraven i TABELL 1.

KAPSÅGENS FUNKTIONER
A. Låssprint
B. Blad
C. Skydd
D. Bladlåsspak
E. Aktiveringsbrytare
BÄRA MASKINEN:
Fäll ned enheten i bärläget. Tryck in låssprinten (A) för att
låsa armen i nedfällt läge.
LÅS UPP:
Tryck ner motorarmen lite och dra ut låssprinten (A) för att
låsa upp verktyget och lyfta upp skärhuvudet. Motorarmen
lyfts upp.
STARTA MASKINEN
Aktiveringsbrytaren startar sågmotorn och vakuummotorn
samtidigt. Tryck på STRÖMBRYTAREN I för att starta
sågmotorn. Defekta brytare ska bytas ut av en auktoriserad
serviceverkstad.
STOPPA MASKINEN
Tryck på STRÖMBRYTAREN O för att stoppa sågmotorn.
KAPNING STAKET DRIFT:
Skärstängslet kan ställas in i två olika lägen:

FÖRSIKTIG
TVINGA INTE ner bladet! Verktyget fungerar bättre och
säkrare när det inte överansträngs.

I förvaringsläget i sågbänkens bakkant.

I styrläget i sågbänkens framkant.
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INSTALLATION, JUSTERING OCH ANVÄNDNING
TA BORT OCH MONTERA BLAD:
1. T
 ryck in bladlåsknappen (L) och vrid bladet (J) för hand
tills bladlåsknappen hakar i spåret på den invändiga
flänsen (S) för att låsa bladet. Lossa bulten i centrum
av bladet (T) moturs med sexkantsnyckeln på 8 mm (G).
Bulten är högergängad.
2. Ta bort bulten (T), brickan (U) och den yttre flänsen (V).
3. S
 e till att flänsytorna är rena och plana. Montera ett nytt
blad genom att följa ovanstående steg i omvänd ordning.
4. Dra inte åt bulten för hårt.

L

SKÄRKAPACITET:
iQ360xr ger en skärkapacitet för material 114mm i höjd
och 305mm i längd, skärkapaciteten vid användning av
Rullbordet är 95mm i höjd och 305mm i längd.
SKÄRA:
• Inställning för sågning: tryck på strömbrytaren för att
starta knivmotorn och placera arbetsstycket i rätt läge
framför bladet.
• Börja skära genom att mata materialet till bladet och låta
bladet göra skärningen
• Använd handtaget för att sänka skärhuvudet om det
behövs för att slutföra snittet.
• Slå av strömbrytaren när du är klar. Låt bladet stanna
innan du tar bort arbetsstycket.
SKÄRA MED SKÄRHUVUDET LÅST I NEDFÄLLT LÄGE:
• Håll ner skärhuvudet medan du trycker in låssprinten
i låshålet.
• Håll arbetsstycket i rätt läge och tryck in strömbrytaren
för att starta motorn.
• Tryck arbetsstycket mot bladet tills det är helt
genomsågat. Låt bladet stanna innan du tar bort något
material från sågbänken.

FÖRSIKTIG
TRYCK INTE NED VERKTYGET FÖR HÅRT! Verktyget
fungerar bättre och säkrare när det inte överansträngs.

FIG. 8

ANVÄNDNINGSTIPS FÖR NOGGRANNA SKÄR:
• Låt bladet göra jobbet. Om användaren trycker ner bladet
för hårt kan det resultera i glasbildning på bladet.
Det här minskar skäreffektiviteten och/eller gör att bladet
deformeras, vilket minskar skärprecisionen.
• Se till att materialet ligger plant över basen.
Rätt sätt 			

Fel sätt

Skär aldrig direkt på materialet så som visas ovan. Det här
kan resultera i allvarlig skada och dammexponering.

5.2

iQ360XR 230v
Användarhandbok

888-274-7744
www.iqpowertools.com

UNDERHÅLL
Allmänt
VARNING!

LÄS IGENOM ANVÄNDARHANDBOKEN
NOGA OCH SE TILL ATT DU FÖRSTÅR
ANVISNINGARNA INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN.

För att förhindra oavsiktlig start måste stegen som
beskrivs i det här kapitlet utföras med motorn avstängd och
elkontakten uttagen ur vägguttaget, om annat inte anges.
Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningarna
under rubriken ”Personlig skyddsutrustning”. Maskinens
livslängd kan minska och risken för olyckor öka om
underhållet inte utförs på rätt sätt eller om service
och/eller reparationer inte utförs på ett professionellt
sätt. Kontakta närmaste servicecenter om du behöver
ytterligare information.
DAGLIGT UNDERHÅLL
• Kontrollera att maskinens säkerhetsutrustning inte
är skadad. Se anvisningarna i avsnittet ”Maskinens
säkerhetsutrustning”.
• Rengör utsidan av maskinen. Använd inte
högtryckstvätt för rengöring av sågen.
• Öppna bladskyddet. Rengör både insidan och utsidan,
och stäng sedan bladskyddet.
• Använd lättolja, som WD-40 eller 3-in-1 för smörjning
av delar.
• Smörj skärhuvudets axel.

BYT HUVUDFILTRET EN GÅNG OM ÅRET

Ta bort huvudfiltret
TA BORT OCH SÄTTA DIT FILTRET:
• Ta bort filtervredet genom att vrida det moturs medan du
håller fast filtret för att förhindra att det vrids.
• Ta bort fästelementen från det främre filtrets
åtkomstplatta.
• Dra filtret genom öppningen.
• Lägg filtret i en påse och kassera det på rätt sätt.
BYT UT FLIKEN FILTERRENGÖRING:
• Ta bort skruven på filterrengöringsfliken.
• Ersätt med den nya medföljande fliken.
• Justera fliken så att den tar i filterets veck
med 3,2 mm till 4,8 mm för korrekt filtrering rengöring.
BYT UT FILTERENHETEN:
• För in den öppna änden av det nya filtret i den öppna
inneslutningen och för försiktigt in filtertätningen på
flänsen.
• Sätt tillbaka filtrets åtkomstplåt med fästelementen,
med filterrotationsbulten centrerad i hålet.
• Gänga fast filtervredet medurs.
DAGLIG RENGÖRING:
• Vrid filtervredet var 20:e-30:e minut vid sågning för att
rengöra filtret

RENGÖRING:
Det är rekommenderat att blåsa ut damm och partiklar ur
huvudinneslutningen med tryckluft, vilket kan göras efter
behov när damm ansamlas i och runt luftventilerna. Bär
alltid rätt typ av ögon- och andningsskydd.
REPARATION:
För att säkerställa maskinens SÄKERHET och
TILLFÖRLITLIGHET, ska reparationer, underhåll och
inställningar utföras av auktoriserade servicecenter
eller andra kvalificerade serviceorganisationer. Identiska
utbytesdelar ska alltid användas. OBS! Enheten kan
konverteras för 3-ledarkabel med vridlåskontakt hos ett
auktoriserat servicecenter.

RENGÖR VAKUUMMOTORNS FILTER:
• Ta bort och rengör/sätt tillbaka var 8:e drifttimme

SMÖRJNING:
Kapslade, smorda kullager används allmänt i maskinen.
Lagren har tillräcklig smörjning från fabriken för att räcka
sågens hela livslängd.
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KONTROLLERA OCH BYT UT KOLBORSTARNA
VARNING!

SE TILL ATT SÅGBLADET STANNAR HELT
INNAN DU UTFÖR UNDERHÅLL ELLER
TRANSPORT.

Kontrollera kolborsten och byt ut vid behov

Kolborstarna måste tas bort och kontrolleras regelbundet.
Veckovis om maskinen används dagligen. De båda
kolborstarna (A) och (B) sitter på motorns baksida
respektive framsida.
Lossa kolborsthållaren med en spårskruvmejsel.

Sätt dit kolborsten och se till att rikta in flikarna i spåren.

Ta bort kolborsthållaren.

Dra fast kolborsthållaren.

Ta bort kolborsten.
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SÅGBLAD
Blad för olika material
VARNING!

ANVÄND ALDRIG ETT BLAD TILL NÅGRA
ANDRA MATERIAL ÄN DET/DE BLADET
ÄR AVSETT FÖR. OM ETT DIAMANTBLAD
ANVÄNDS FÖR SÅGNING I PLAST KAN DET ORSAKA KAST
P.G.A. ATT MATERIALET SMÄLTER AV FRIKTIONSVÄRMEN OCH
FASTNAR PÅ SÅGBLADET. SÅGA ALDRIG I PLASTMATERIAL MED
ETT DIAMANTBLAD!

Välj blad efter materialet som ska skäras.
Be återförsäljaren om hjälp att välja rätt produkt.

VARNING!

ETT BLAD KAN GÅ SÖNDER OCH
ORSAKA ALLVARLIG KROPPSSKADA.
DIAMANTBLAD KAN BLI MYCKET VARMA OM DE INTE ANVÄNDS
PÅ RÄTT SÄTT. ETT ÖVERHETTAT BLAD KAN DEFORMERAS,
VILKET KAN RESULTERA I KROPPSSKADA OCH SKADA PÅ
UTRUSTNINGEN.

BLADVIBRATIONER
• Bladet kan vibrera och deformeras om arbetsstycket
trycks in med för stor kraft.
• Minska inmatningstrycket för att stoppa
vibrationerna. Byt annars ut bladet.
SKÄRPA DIAMANTBLAD
• Använd alltid ett vasst diamantblad.
• Diamantblad kan förlora skärpan om fel
inmatningstryck används eller t.ex. vid sågning
i mycket hårda material. Arbete med ett oskarpt
diamantblad orsakar överhettning, vilket kan
resultera i att diamantsegment lossnar.
• Vässa bladet med användning av en slipsten eller
genom att skära i ett mjukt material, som sandsten
eller mjuk tegelsten.
TRANSPORT OCH FÖRVARING
• Ta bort bladet före transport eller förvaring av
maskinen.
• Förvara bladet på en torr plats.
• Kontrollera alla nya blad avseende transport- eller
förvaringsskada.
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FELSÖKNINGSGUIDE
FÖLJ ALLA SÄKERHETSRUTINER OCH -ANVISNINGAR.
MÅNGA VANLIGA PROBLEM KAN LÖSAS ENKELT GENOM ATT ANVÄNDA DIAGRAMMET NEDAN.
KONTAKTA IQ POWER TOOLS PÅ 1 888 274 7744 FÖR SVÅRARE PROBLEM.

FEL SÅGEN STARTAR INTE
VAD ÄR FEL?

ÅTGÄRD

1. Sågen är inte ansluten till strömförsörjningen

1. Anslut sågen till nätuttaget

2. Säkringen eller jordfelsbrytaren har löst ut

2. Slå av strömbrytaren och byt säkring eller återställ
jordfelsbrytaren.

3. Strömkabeln skadad

3. Lämna in enheten till ett auktoriserat servicecenter för byte av
strömkabel.

4. Borstarna utslitna

4. Lämna in enheten hos ett auktoriserat servicecenter för byte
av borstar.

FEL MASKINEN SÅGAR DÅLIGT
VAD ÄR FEL?

ÅTGÄRD

1. Sågbladet är oskarpt

1. Byt ut sågbladet

2. Bladet skär inte

2. Slipa bladet med en slipsten

3. Beläggningar byggs upp på sågbladet

3. Ta bort beläggningen med hjälp av en slipsten

4. Fel sågblad för materialet som bearbetas

4. Byt till ett lämpligt blad

FEL SÅGBLADET KOMMER INTE UPP I RÄTT HASTIGHET
VAD ÄR FEL?

ÅTGÄRD

1. Förlängningssladden har för liten diameter eller är för lång

1. Byt ut förlängningssladden mot en sladd med rätt diameter
och längd

2. Sågspindeln lös

2. Dra åt sågspindeln

3. För låg nätspänning

3. Kontakta elbolaget

FEL MASKINEN VIBRERAR KRAFTIGT
VAD ÄR FEL?

ÅTGÄRD

1. Sågen sitter inte ordentligt och säkert fast på stället

1. Flytta stället

2. Stället eller bänken står på ett ojämnt underlag

2. Placera det på ett jämnt underlag

3. Skadat sågblad

3. Byt ut sågbladet

FEL INGET VAKUUM
VAD ÄR FEL?

ÅTGÄRD

1. Vakuummotorn fungerar inte

1. Kontrollera vakuummotorns och sågmotorns kontakt

2. Filtret igensatt

2. Vrid på filterrengöringsvredet

3. Dammbehållaren olåst

3. Lås dammbehållaren

4. Dammbehållaren överfull

4. Töm dammbehållaren och ta bort dammuppbyggnad runt filtret
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TEKNISKA DATA
SÅGMOTOR IQ360XR
EFFEKT, W

1800

SPÄNNING, V

230

FASER

1

FREKVENS, HZ

50/60

BLADHASTIGHET, MIN

3700

VAKUUMMOTOR
SPÄNNING

230

FREKVENS, HZ

50/60

EFFEKT, W

500

dm^3/s

47

SKÄRUTRUSTNING
BLADSTORLEK – MAX, MM

355

SKÄRDJUP-MAX, MED RULLBORD / UTAN RULLBORD MM

95/114

SÅGLÄNGD – MAX, MM

305

SÅGSPINDEL – MM

25

MÅTT
VIKT, KG

30

FRAKTVIKT, KG

33.2

STORLEK (BXHXL), TUM/MM

432×762×508

FRAKTMÅTT (BXHXL), MM

635×508×635
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GARANTI
Den nya kapsågen iQ360XR® med dammkontroll som
sålts av iQ Power Tools eller av en iQ-auktoriserad
återförsäljare garanteras vara fri från
tillverkningsdefekter vid normal användning under
ett år från inköpsdatum av den ursprungliga köparen.
Garantiperioden för hyresmaskiner är 90 dagar.
Alla iQ-produkter måste registreras endera via
webbplatsen eller genom att skicka in garantikortet
för att garantin ska gälla. Denna garanti gäller inte
några delar som använts felaktigt eller som inte
underhållits på rätt sätt, delar som skadats vid
transport eller hantering, modifierats eller reparerats
av obehöriga representanter, eller använts med
sågblad som inte rekommenderas av iQ Power Tools.
Eventuella krav enligt denna garanti måste ställas
av den ursprungliga köparen inom ovan angiven
garantiperiod och måste inkludera inköpsbevis.
Inom garantiperioden kan delar eller komponenter
som av iQ Power Tools befunnits vara defekta,
endera bytas ut eller repareras utan kostnad
för den ursprungliga köparen. iQ Power Tools är
inte ansvariga eller skyldiga att betala för frakt
eller andra transportrelaterade kostnader eller
utgifter i samband med några defekta produkter,
ersättningsprodukter eller komponenter som
återsänds till iQ Power Tools anläggning eller en
auktoriserad reparationsverkstad.
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Delar och arbete som krävs för underhåll av produkter
och utbyte av komponenter p.g.a. normalt slitage, är
köparens ansvar och omfattas inte av denna garanti.
Tillverkaren övertar ägarskapet för alla produkter
och komponenter som byts ut enligt garantin. En
utbytesdel anses vara del av originalprodukten och
en garanti på en sådan del upphör att gälla samtidigt
med denna ursprungliga garanti.
iQ Power Tools betalar för delar och arbete kopplade
till garantireparationer som utförs av iQ Power Tools
eller något av dess auktoriserade reparationscenter.
Utbytesdelar som monteras av någon annan
tillhandahålls utan avgift men denna garanti gäller
inte för arbetskostnaderna i samband med detta.
INGEN ANSVARSSKYLDIGHET SKA ENLIGT DENNA
GARANTI UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER
ÖVERSTIGA ERSÄTTNINGSKOSTNADEN FÖR NÅGON
DEFEKT PRODUKT ELLER KOMPONENT SOM
OMFATTAS AV GARANTIN. iQ POWER TOOLS ÄR
INTE ANSVARSSKYLDIGA FÖR OAVSIKTLIG ELLER
EFTERFÖLJANDE SKADA ELLER FÖR NÅGON ANNAN
SKADA ELLER FÖRLUST SOM INTE UTTRYCKLIGEN
FÖRUTSES ENLIGT VAD SOM ANGES HÄRI.
De garantivillkor som anges ovan är den enda garanti
som utställs. Denna begränsade garanti gäller
uttryckligen före alla andra eventuella garantier,
uttryckta eller underförstådda.
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