iQMS362-230V CE 420 mm Murverk så
Brukerhåndbok
Bruk strekkoden for å laste ned
iQMS362 brukerhåndboken på
ditt språk. Les brukerhåndboken
nøye og vær sikker på at du forstår
instruksjonene før du bruker maskinen.

ERKLÆRING

Vi erklærer på eget ansvar at mursag (iQ MS362-CE) som denne
erklæringen gjelder, er i samsvar med disse normative dokumentene:

Norwegian, NO

Maskindirektivet: 2006/42/EU
og overholder følgende EN-standard,
		EMC-direktivet: 2014/30/EU
		
BS EN 12418:2000+A1:2009.
		
EN ISO 12100:2010
År for påføring av CE-merket: 2018

Underskrift:
Navn, etternavn Paul Guth
Stilling/tittel: Leder produktutvikling
Dato :1.10.2018
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www.iqpowertools.com
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Nøkkel symboler
Forklaring av advarselnivåer
Symboler på maskinen
Sikkerhetsregler
Innledning
Hva er hva?
Maskinens sikkerhetsutstyr
Blader
Montering
Nødvendig verktøy
Strømkabelenhet
Strømkabeltilkobling
Montering av X-stativet
Installere hjulene
Montering av støttearm
Feste støvbeskyttelsen vakuumslangen
Tilkobling av strøm til vakuummotor
Installere transporthåndtaket
Montering av bordforlengelse
Installere rullebordet
Bladinstallasjon
Sikkerhet
Personlig verneutstyr
Elektrisk sikkerhet
Personlig sikkerhet
Maskinpleie
Betjening
Før du starter
Grunnleggende arbeidsteknikker
Generelt vedlikehold
Vakuum- og filtervedlikehold
Rengjøring Filteret og tømme støvbrettet
Skifte filter
Skifte kullbørster
Skifte sjalusispjeld
Justeringer
Justering av toppsporet
Justere rullebordets øvre ruller
Justere og kvadrere rullebord
X-stativ
Transport
Lagring
Feilsøking
Tekniske data
Koblingsskjema
Garantivilkår

Punkt

iQMS362 CE
Brukerhåndbok

NØKKELSYMBOLER OG SIKKERHETSREGLER
Forklaring av advarselnivåer

Les brukerhåndboken nøye
og kontroller at du forstår
instruksjonene før du bruker
maskinen eller utfører vedlikehold.
Må ikke utsettes for regn.

Advarslene er gradert i tre nivåer.

Norwegian, NO

ADVARSEL
Brukes hvis det er fare for alvorlig personskade eller
død for operatøren eller skade på omgivelsene dersom
instruksjonene i håndboken ikke følges.

Bruk alltid hørselvern..

FORSIKTIG
Brukes dersom det er fare for personskade for
operatøren eller skade på omgivelsene dersom
instruksjonene i håndboken ikke følges.

Bruk alltid vernebriller eller visir.

VARSEL
Brukes hvis det er fare for skade på materialer eller
maskinen dersom instruksjonene i håndboken ikke
følges.
Høyspenning Risiko for elektrisk støt.
Slå av maskinen og koble fra strøm før
transport, vedlikehold, justering og bytte
av blad.

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.

Må ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall, men samles inn
separat for gjenbruk eller resirkulering.

Hold hender og kropp borte fra
sagbladet.

420 mm MURSAG
Q-DRIVE SPINDEL | 3700/min
MAKS KUTTEDYBDE: 140 mm, 3x2,5 mm
220-240V- | 50/60Hz | 10.5A | 2300W

ADVARSEL: FOR DIN SIKKERHET
Bruk hørselvern.

IQPOWERTOOLS.COM · 888-274-7744
PO Box 4779 Moreno Valley, CA
2018 · Made in Taiwan

CE-sertifisert:
CU
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NØKKELSYMBOLER OG SIKKERHETSREGLER
Andre symboler/dekaler på maskinen
refererer til spesielle sertifiseringskrav
for enkelte markeder.

SPINN

1.

Spinn filter hver 30 minutter med
kutting eller på slutten av hver
dag. Spinn filter før tømming av
støvoppsamlingsbrett.

2. Tøm støvoppsamlingsbrett etter
ca 50 fot med kutting eller på
slutten av hver dag før transport.
3. Tøm støv i sekk eller forseglet
beholder og avfallsbehandle
ordentlig.

Må ikke utsettes for regn.

Kutt aldri uten å bruke
bladbeskyttelsen.

Norwegian, NO

STØVOPPSAMLING
VAKUUMDRIFT

Ekstra sikkerhetsadvarsler

Fare for personskade på grunn
av utilsiktet start. Må ikke
brukes i et område der barn
kan være tilstede.

Ubenyttet flissag kan
forårsake personskade. Fjern
dette mursagbladet når annet
tilbehør brukes.

Bruk alltid produsentens
godkjente kuttehjul.

TRANSPORTINSTRUKSJONER
1. Slå AV maskinen
Trekk ut og fest strømkabelen.
2. Lås kuttehodet i ned-stilling.
3. Lås rullebord før transport.

ADVARSEL: PROP 65
Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert
kobolt, bly og silikatstøv som er kjent i staten California
for å forårsake kreft eller fødselsskader eller andre
reproduksjonsskader. For å få mer informasjon gå til
www.p65 Warnings.ca.gov

4. Lås opp transporthåndtak og trekk
ut for enkel transport.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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SIKKERHETSREGLER
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Sikkerhetsregler
Advarsel: Les alle sikkerhetsadvarsler,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som
fulgte med dette elverktøyet. Unnlatelse av å følge
alle instruksjonene nedenfor kan føre til elektrisk støt,
brann og/eller alvorlig personskade.
Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for
fremtidig bruk.

1. ARBEIDSPLASSIKKERHET
A) Hold arbeidsplassen ren og godt opplyst.
Rotete eller mørke områder inviterer til ulykker.
B) Ikke bruk elverktøy i eksplosiv atmosfære, for
eksempel i nærheten av brannfarlige væsker,
gasser eller støv. Elverktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
C) Hold barn og tilskuere unna når du bruker
et verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister
kontrollen.
D) Sett maskinen på en flat og stabil overflate, fri
for hindringer og tilstrekkelig opplyst.
2. ELEKTRISK SIKKERHET
A) Strømverktøystøpsler må passe uttaket.
Ikke endre støpselet på noen måte. Ikke bruk
adapterstøpsler med jordede elverktøy. Uendrede
støpsler og matchende uttak reduserer risikoen for
elektrisk støt.
B) Unngå kroppskontakt med jordede flater, for
eksempel rør, radiatorer, områder og kjøleskap.
Det er økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er
jordet.
C) Ikke utsett elverktøyet for regn eller våte forhold.
Vann som trenger inn i et verktøy vil øke risikoen for
elektrisk støt.
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D) Ikke misbruk ledningen. Bruk aldri ledningen
til å bære, trekke eller trekke ut støpselet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller
bevegelige deler. Skader eller flokete ledninger øker
risikoen for elektrisk støt.
E) 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.
F) Hvis det er uunngåelig å bbruke et elverktøy
på et fuktig sted, må du bruke en beskyttet
strømforsyning (RCD) . Bruk av en RCD reduserer
risikoen for elektrisk støt.

3. PERSONLIG SIKKERHET
A) Hold deg våken, se hva du gjør og bruk sunn
fornuft når du bruker et elverktøy. Ikke bruk
et elverktøy når du er trett eller påvirket av
narkotika, alkohol eller medisinering. Et øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av elverktøy kan føre til
alvorlig personskade.
B) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Beskyttelsesutstyr som støvmaske,
sklisikre vernesko, vernehjelm eller hørselsvern
som brukes under egnede forhold, vil redusere
personskader.
C) Forebygg utilsiktet start. Kontroller at bryteren
er slått av før du kobler til strømkilde og/eller
batteripakke, plukker opp eller bærer verktøyet.
Bæring av elverktøy med fingeren på bryteren eller
tilkobling av elverktøy som har bryteren på, inviterer til
ulykker.
D) Fjern eventuelle justeringsnøkler eller fastnøkkel
før du slår på verktøyet. En fastnøkkel eller nøkkel
som er festet til en roterende del av elverktøyet kan
føre til personskade.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

SIKKERHETSREGLER
E) Ikke overstrekk deg. Hold riktig fotfeste og
balanse til enhver tid. Dette muliggjør bedre styring
av elverktøyet i uventede situasjoner.

G) Hvis apparater er utstyrt for tilkobling av
støvutvinnings- og oppsamlingsutstyr, må du
kontrollere at disse er tilkoblet og riktig brukt. Bruk
av støvoppsamling kan redusere støvrelaterte farer.
H) Ikke la kjennskap oppnådd fra hyppig bruk
av verktøy la deg bli selvsikker og ignorere
verktøysikkerhetsprinsipper. En uforsiktig handling
kan forårsake alvorlig personskade i løpet av en
brøkdel av et sekund.

4. ELVERKTØY BRUK OG VEDLIKEHOLD
A) Ikke tving elverktøyet. Bruk riktig elverktøy til
bruksområdet. Det riktige elverktøyet vil gjøre en
bedre jobb og være sikrere i hastigheten som det ble
konstruert for.
B) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke slår den
på eller av. Alt elverktøy som ikke kan styres med
bryteren er farlig og må repareres.
C) Koble støpselet fra strømkilden og/eller fjern
batteripakken, hvis den kan tas av, fra verktøyet
før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller
lagrer verktøy. Slike forebyggende sikkerhetstiltak
reduserer risikoen for å starte verktøyet ved et uhell.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

E) Vedlikehold av verktøytilbehør. Kontroller for
feiljustering eller forkiling av bevegelige deler,
brudd på deler og enhver annen tilstand som kan
påvirke verktøyets drift. Hvis det er skadet, må du
reparere verktøyet før bruk. Mange ulykker skyldes
dårlig vedlikeholdte verktøy.
F) Hold kutteverktøyene skarpe og rene. Riktig
vedlikeholdte kutteverktøy med skarpe kuttekanter
har mindre sannsynlighet for å forkile seg og er lettere
å rengjøre.
G) Bruk elverktøy, tilbehør og verktøybits mv. i
samsvar med disse instruksjonene og i samsvar
med arbeidsforholdene og arbeidet som skal
utføres. Bruk av elverktøyet til operasjoner som
avviker fra det som er beregnet, kan føre til en farlig
situasjon.
H) Hold håndtak og gripeflater tørre, rene og frie for
olje og fett. Glatte håndtak og gripeflater tillater ikke
sikker håndtering og kontroll av verktøyet i uventede
situasjoner.
I) Enhver endring som kan føre til endring av
maskinens opprinnelige egenskaper. For eksempel:
rotasjonshastigheten eller maksimal diameter
på kuttehjulet kan bare utføres av produsenten
av maskinen og fortsatt være i samsvar med
sikkerhetsforskriften.
J) Justering, vedlikehold, smøring, reparasjon,
rengjøring og service som kun skal utføres mens
maskinen er slått av og hovedmotoren stoppet.

iQMS362 CE
Brukerhåndbok
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F) Kle deg ordentlig. Ikke bruk løse klær eller
smykker. Hold hår og klær vekk fra bevegelige deler.
Løse klær, smykker eller langt hår kan bli fanget i
bevegelige deler.

D) Oppbevar elverktøy utenfor rekkevidden til barn
og ikke la personer som ikke kjenner verktøyet eller
disse instruksjonene betjene verktøyet. Elverktøy er
farlig i hendene på ukyndige
brukere uten opplæring.

INNLEDNING
Kjære kunde

Produsentens forbehold

Hvis den brukes riktig, vil iQMS362 gi deg mange år med
kvalitetsfunksjon. Denne brukerhåndboken inneholder
informasjon du trenger for å betjene og vedlikeholde
iQMS362 sikkert og riktig. Bruk noen minutter på å
gjøre deg kjent med din nye iQMS362 ved å lese og
gjennomgå denne håndboken.

IQ Power Tools har en policy om kontinuerlig
produktutvikling og forbeholder seg derfor retten til
å endre konstruksjon og utseende på produkter uten
forhåndsvarsel.

Norwegian, NO

IQ Power Verktøy gratulere deg med valget av iQMS362
Støvkontroll mursag. 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 du ha noen spørsmål om iQMS362 kan du gjerne
kontakte oss på tlf.nr. (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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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.

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.

iQMS362
KONSTRUERT MED ET INTEGRERT VAKUUMSYSTEM,
FILTERSYSTEM OG STØVOPPSAMLING
Denne innovative patentsøkte konstruksjonen
kombinerer funksjonene en profesjonell sag med
et kraftig syklonvakuumsystem som kutter rent og
effektivt uten vann og støv.
KOMPAKT OG MOBIL KONSTRUKSJON
Med kompakt størrelse og innebygde hjul sørger det
integrerte uttrekkbare håndtaket for enkel transport.
STOR KUTTKAPASITET
Gjør det mulig å kutte 24"x24" (610 mm x 610 mm) og
18" (450m) diagonalt avhengig av tykkelse.
FUNKSJONELT RULLEBORD MED UTVIDBAR
BORDFORLENGELSE
Rullebordet er ekstra langt for å gi bedre støtte
under kutting. Bordutvidelsen kan forlenges til større
materialer og slås sammen for enkel transport.
888-274-7744
www.iqpowertools.com

HVA ER HVA?
Forside
7
6
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8
9
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10

3

11

2

1

12

1 - Støvbrettløftespak

5 - Rullebord

9 - Blad

2 - Transporthåndtakslås

6 - Håndtak

10 - Filterrotasjonsknott

3 - Kutteføring

7 - Bladbeskyttelse

11 - Filterdeksel

4 - Rullebord låseknott

8 - Støvbeskyttelse

12 - X-stativ

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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HVA ER HVA?
Bakside
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17
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22

18

13 - Støvbrett

18 - Strømbryter

14 - Vakuummotor

19 - Utvidelsesbord

15 - Hjul

20 - X-stativ låsutløseravtrekker

16 - Støttearm

21 - Transporthåndtak

17 - Lås ned-knott

22 - GFI-bryter (PRCD)

iQMS362 CE
Brukerhåndbok

888-274-7744
www.iqpowertools.com

HVA ER HVA?
Foran

Tilbake

25

31

23
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30

27

24

29

Topp

26

28

23 - Transporthåndtak

27 - Utvidelsesbord låseknapp

24 - Bladlåseknapp

28 - Bordlåsespak

25 - Håndtak

29 - Sykloner

26 - Strømbryter

30 - Toppspor
31 - Bladenhet/Monteringsnøkkel

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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MASKINENS SIKKERHETSUTSTYR
Generelt
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Denne delen beskriver maskinens sikkerhetsutstyr,
dets formål og hvordan kontroller og vedlikehold bør
gjennomføres for å sikre at utstyret fungerer riktig.

ADVARSEL!

BRUK ALDRI EN MASKIN SOM HAR
FEIL MED SIKKERHETSUTSTYR

BLADBESKYTTELSE

ADVARSEL!

BRUK ALDRI MASKINEN UTEN
BESKYTTELSE ELLER MED DEFEKT
BESKYTTELSE. KONTROLLER ALLTID AT BESKYTTELSEN ER
RIKTIG MONTERT FØR DU STARTER MASKINEN.

MASKINHOVEDBRYTER
For å starte maskinen trykker du på den grønne
knappen (A) på bryteren. MERKNAD: Maskinen er
beskyttet av GFI-bryterens tilbakestillingsknapp (D).
Den må trykkes hver gang maskinen er koblet til strøm.
Trykk på den røde knappen (B) for å stoppe maskinen.
MERKNAD: Maskinen er beskyttet av en innebygd
termisk bryter (C).
Defekte brytere bør byttes ut av et autorisert
serviceverksted.

DET ER IKKE TILLATT Å UTSETTE BLADET MER ENN 180
GRADER UTEN BESKYTTELSE.

Bladbeskyttelsen er konstruert for å hindre deler av
bladet eller kuttefragmentene kastes mot brukeren.
KONTROLL AV BLADBESKYTTELSEN
Kontroller at beskyttelsen over bladet ikke er sprukket
eller skadet på annen måte. Skift den ut hvis den er
skadet.

ADVARSEL!

A
B

C

SLÅ AV MASKINEN OG KOBLE FRA
STØPSELET.

STØVBESKYTTELSE
Støvbeskyttelsen er konstruert for å hindre at støv blir
trukket opp fra baksiden av bladet. Støvbeskyttelsen
skal inspiseres regelmessig for skade. Støvbeskyttelsen
skal kunne beveges fritt og gli opp og over
kuttematerialet.

Bladbeskyttelse

D

LÅSEKNOTT, RULLEBORD
Låseknotten brukes til å låse rullbordet på plass når det
transporteres. Sørg for å låse rullebordet før transport
for å unngå personskader.

Støvbeskyttelse

5.1
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BLADER
Generelt

Blader til forskjellige materialer

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.

ADVARSEL!

IQMS362™ tørrkuttende mursag bruker et
spesialutviklet diamantblad med Q-Drive spindelhull.
Det 16,5" (420 mm) Q-Drive tørrkuttende bladet bruker
en proprietær sammensetning av diamantkonsentrasjon
og metalltype som gir et blad som kutter kjølig samtidig
som det reduserer vibrasjoner og bevegelser. Det
spesialkonstruerte bladet fungerer sammen med
vakuumstrømmen og holder bladet og materialet kjølig
under kutting.

IQMS362™ tørrkuttende mursag leveres med
spesialutviklet 16,5" (420 mm) tørrkuttende
kombinasjonsblad med Q-Drive spindelhull som
er konstruert for å kutte murverk, betong og
steinprodukter.

IQMS362 16,5" (420 mm) tørrkuttende bladet med
Q-Drive spindelhull kan kjøpes hos din lokale iQ Power
Tools-forhandler eller direkte fra iQ Power Tools ved å
ringe 888-274-7744, eller via vårt nettsted på www.
iQpowertools.com

MERKNAD:
Maskinene er konstruert til bruk med roterende
diamantkuttehjul med en kontinuerlig kant og/eller
segmentert kant.

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

Kun iQ-blader i 420mm Q-Drive er tillatt.
BLADVIBRASJONER
• Bladet kan bli urundt og vibrere hvis det brukes for
høyt matetrykk.
• Et lavere matetrykk kan stoppe vibrasjonen. Ellers
må bladet skiftes ut.

Q-Drive
spindel

Q-Drive spindelhullformen passer også til en standard 1"
(25mm) rund bladaksel for å sikre allsidighet.

Standard 1" aksel
til rundt blad

888-274-7744
www.iqpowertools.com

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 ved å bruke en slipestein eller kutte
i et mykt materiale som sandstein eller myk
murstein.
TRANSPORT OG LAGRING
• Fjern bladet før transport eller oppbevaring av
maskinen.
• Oppbevar ørepluggene på et tørt sted.
• Inspiser nye blader for transport- eller
lagringsskader.
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Norwegian, NO

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!

MONTERING
VERKTØY SOM KREVES TIL MONTERING

Norwegian, NO

A
B
C
D

(A) 19 mm fastnøkkel
(B) iQ sagbladnøkkel (inkludert)
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(C) Stjerneskrutrekker
(D) 19 mm pipenøkkelskralle
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MONTERING
Montering av iQMS362™

Skjøtekabelstørrelse tilstrekkelig til elektrisk
kraft, tilkobling til strømnettet med en
H07-RNF-type kabel med følgende størrelse:
3 X 2,5 mm2 opptil 50 m for 230 V.

TYPE F

TYPE G

B

Norwegian, NO

VALG OG MONTERING AV STRØMKABEL
Dette elverktøyet leveres med 3 forskjellige strømkabler
man kan velge mellom. Velg strømkabelen som oppfyller
kravet ditt.

STRØMKABELTILKOBLING
Koble den valgte strømkabelen (A) til
universaladapteren (B).

A

UTPAKKING OG MONTERING
Åpne toppen av boksen. Fjern topplaget av skum med
deler og legg bort. Fjern hovedrammen og plasser
på en flat, horisontal og stabil overflate (helst en
arbeidsbenk) for å hindre at utstyret tipper eller glir
under montering.

VIKTIG
MONTERINGSTRINN!
Fjern skruen og tilpass hullet til
å passe til V-sporet og installer
(4) rammemonteringsskruer
(2 på hver side)

TYPE I

FJERNE
VIKTIG MONTERINGSTRINN
FJERN SKRUEN OG TILPASS HULLET TIL
Å PASSE TIL V-SPORET OG INSTALLER
(4) RAMMEMONTERINGSSKRUER
(2 PÅ HVER SIDE)

888-274-7744
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MONTERING
Sett inn koblingsstangen i X-stativets lås/låsespor på
hver side.

Posisjoner rammerøret slik at det flukter med V-sporet.
Monter (4) festeskruer på hver side.

INSTALLERE HJULENE
Sett inn 1/2" (13mm) bolt i hjulet, sett deretter inn i
hjulmonteringshullet. .

Norwegian, NO

MONTERING AV X-STATIVET
Fjern skruen fra rammen (A) på hver side.

Roter fjærkrokenden til å passe i koblingsstangen.
Monter 1/2" (13mm) mutter på bolten og stram.
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MONTERING
MONTERING AV STØTTEARM
Fjern støttearm/sagmotorhode fra esken og emballasjen.
Monter støttearmen på monteringsflaten på den venstre
bakre støttearmen ved å sette opp pinnene.

FEST STØVBESKYTTELSEN PÅ VAKUUMSLANGEN
Monter nedre vakuumslangen til sykloninntaket.

Norwegian, NO
Monter øvre vakuumslangen til støvbeskyttelsesinntaket.

Monter (4) unbrakoskruene. Stram alle 4 skruene
fingerstramt.

Stram (4) unbrakoskruene godt med den medfølgende
unbrakonøkkelen.

888-274-7744
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MONTERING
TILKOBLING AV STRØM TIL VAKUUMMOTOR
Vakuumstrømforsyningskabelen fra støttearmen må
føres gjennom kabelholderen.

Sikker På/Av-boksen ved å installere foran
festeskruene første. Ikke stram til alle festeskruene er
installert.

Fest kabelholderen og fest kabelen.

Norwegian, NO

MOUNT PÅ/AV-BRYTEREN BOKSEN:
Monter På/Av i boksen i området foran vakuum under
iQMS362 etiketten.

Installere bakre festeskruene.
Stram alle festeskruene
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Plugg inn vakuumstrømkabelen i
vakuumstrømforsyningskontakten.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

MONTERING
INSTALLERE TRANSPORTHÅNDTAKET
Sett inn transporthåndtaket med hullene ned i en
frontkryssramme som vist.

MONTERING AV BORDUTVIDELSEN
Fjern bordutvidelsen fra emballasjen. Sett
forlengelsesakselen inn på høyre side av rullebordet.

Norwegian, NO
Monter skruer i hver ende av forlengelsesakselen for å
feste den med en stjerneskrutrekker.

Sett inn låseskruer i håndtaket og stram.

INSTALLERE RULLEBORDET
Sett spaken til å fjerne bordlåsen i nedre stilling.
Dette gjør at rullebordet kan installeres eller fjernes.

888-274-7744
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MONTERING
ADVARSEL!

Norwegian, NO

HVIS LÅSESPAKEN TIL Å FJERNE
BORDET UTILSIKTET ER I NEDRE
STILLING, KAN DETTE FORÅRSAKE SKADER OG/ELLER
PERSONSKADER

Hold bordet foran deg, på venstre side av bordlinjen er
det 1. hjulet med hakk med styreskinnen. Skyv bordet
langs styreskinnen til 2. og 3. hjul med hakk er på
styreskinnen.

Sett låsespaken til å fjerne bordet i øvre stilling.
Låsespaken til å fjerne bordet skal være i øvre stilling
for normal drift. Låsespaken til å fjerne bordet skal bare
settes i nedre stilling for å fjerne og vedlikeholde bordet.
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BLADINSTALLASJON
INSTALLERE BLADET
Trekk ut låseknotten mens du trykker ned
kuttehodehåndtaket. La kuttehodet bevege seg helt opp.

Åpne utvendig bladbeskyttelse ved å vippe og
eksponere bladakselmutter og flensskive.

Norwegian, NO

Bruk sagbladnøkkel.

Fjern bladakselmutteren og de utvendige flensskivene.

Løsne bladbeskyttelsesskruen 1 og 2.

Legg merke til den Q-Drive-formede bladakselen.
IQMS362™ må brukes med det spesialkonstruerte 16,5"
(420 mm) tørrkuttebladet med Q-Drive spindelhull.

Q-Drive spindelhullformen uten hylse passer også
til en standard 1" (25mm)rund bladaksel for å sikre
allsidighet.
888-274-7744
www.iqpowertools.com
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BLADINSTALLASJON
Stram bladskruen.

Norwegian, NO

Sett bladet inn i støvbeskyttelsen og tilpass
Q-spindelhullet.

Trykk bladlåsen.
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Fest beskyttelsen for å unngå at låsebryteren blir feil
utløst og slår av maskinen.
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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!

ADVARSEL! SAGING, BORING OG
SLIPING GENERERER
STØV SOM KOMMER FRA MATERIALET
SOM KUTTES. DETTE INNEHOLDER
OFTE SILISIUMDIOKSID. SILIKA ER EN
GRUNNKOMPONENT I SAND, KVARTS,
MURSTEINSLEIRE, GRANITT OG MANGE ANDRE
MINERALER OG BERGARTER.
BRUK ALLTID STØVKONTROLLER OG
PERSONLIG VERNEUTSTYR SOM ER EGNET TIL
MATERIALER SOM BLIR SAGET, BORET ELLER
MALT. SE OSHA (29 CFR DEL 1910.1200).
UTSETT DEG ELLER ANDRE ALDRI FOR
FARLIG STØV SOM OVERSKRIDER TILLATT
EKSPONERINGSGRENSE (PEL) SOM ANGITT
AV DINE LOKALE MYNDIGHETER ELLER
TILSYNSMYNDIGHETER. OSHA, CSST.

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.

Lytt etter advarselsignaler eller rop når du bruker
hørselvern. Fjern alltid hørselvernet når motoren stopper.
Bruk alltid 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:
Anbefalt personlig verneutstyr:
• Hørselvern
• Pustemaske
• Vernehansker
• Hårtildekking eller utstyr som holder langt hår på
plass, dvs.: Hårnett til menn

ADVARSEL!

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

ADVARSEL!

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

Vanligvis bør klær være tettsittende uten å begrense
bevegelsesfriheten. Vær forsiktig da klær, langt hår og
smykker kan bli fanget i bevegelige deler.

ADVARSEL!

BRUK AV DETTE PRODUKTET
KAN FORÅRSAKE EKSPONERING
FOR MATERIALER SOM STATEN CALIFORNIA VET KAN
FORÅRSAKE KREFT OG/ELLER FORSTERSKADER ELLER
ANDRE REPRODUKSJONSSKADER.

ADVARSEL!

BESKYTT DEG OG ANDRE MOT
OVEREKSPONERING. KONTAKT DINE
LOKALE MYNDIGHETER ELLER TILSYNSMYNDIGHETER.
OSHA, CSST.

888-274-7744
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Norwegian, NO

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.

Norwegian, NO

SIKKERHET
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.
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.

ADVARSEL!

NÅR DU RENGJØR MASKINEN, MÅ
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 det som er
oppgitt på merkeskiltet på maskinen.
• Inspeksjon og/eller vedlikehold bør utføres med
motoren 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.
• Hindre utilsiktet oppstart av motoren. Kontroller
at strømbryteren er i AV-posisjon før du kobler
maskinen til en strømkilde.
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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.

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 skjøteledningen må ha
samme eller høyere enn verdien som er oppgitt på
maskinens merkeplate.
• 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.
• Når du bruker en skjøteledning må du kun bruke
sertifiserte skjøteledninger med tilstrekkelig
rekkevidde.

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.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

SIKKERHET

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
ligger på maskinen.
• Ikke la andre bruke maskinen uten riktig opplæring.
• Slå alltid av maskinen under lengre arbeidspauser.
• Jobb aldri 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 håndtakene tørre, rene og frie fra olje og fett.
• Ikke overstrekk deg. Hold riktig fotfeste og balanse
til enhver tid.
• Stå aldri 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.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

MASKINBRUK OG -VEDLIKEHOLD
• Denne maskinen er konstruert og beregnet for
kapping av betong 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 korrekt 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.
• verktøyene skarpe og rene for å muliggjøre
tryggere arbeid.
• alle deler i god stativ 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.
• Av sikkerhetshensyn må skadd (sprukket)
blad skiftes.
• Unngå kontakt med det roterende verktøyet.

iQMS362 CE
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Norwegian, NO

ARBEIDSPLASSIKKERHET
• Hold arbeidsplassen ren og godt opplyst. Rotete
eller mørke områder inviterer til ulykker.
• Folk og dyr kan distrahere deg og forårsaker 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.
• Begynn aldri å jobbe med maskinen før
arbeidsområdet er klart og du har en stabil
arbeidsflate.

DRIFT
Før oppstart
ADVARSEL!

Norwegian, NO

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

Bruk egnet personlig verneutstyr. Se instruksjonene
under overskriften "Personlig verneutstyr". Pass på at
ingen uvedkommende er i arbeidsområdet, ellers er det
fare for alvorlig personskade. Hindre utilsiktet oppstart
av motoren. Kontroller at strømbryteren er i posisjon før
du kobler maskinen til en strømkilde.
Kontroller at maskinen er montert korrekt og ikke viser
tegn på skade. Se instruksjonene i avsnittet "Montering
og justering".
• Utfør daglig vedlikehold. Se instruksjonene i punktet
"Vedlikehold".

NORMAL KUTTEOPERASJON
Kuttehodet skal stå i nedlåst posisjon for normal
mursteinkutting.

ADVARSEL!

DRIFT AV MASKINEN I SITUASJONER
HVOR STØVOPPSAMLING ER
BEGRENSET I LENGRE PERIODER, KAN SKAPE STØVETE OG
POTENSIELT FARLIG ARBEIDSMILJØ FOR OPERATØREN OG
ANDRE PERSONER I NÆRHETEN.

KAPPESNITT
Ved kutting av overdimensjonert materiale anbefales
det at operatøren holder bladet så lavt som mulig for å
føre støv inn i spjeldene.

STARTE MASKINEN
Sagbryteren starter sagmotoren og vakuummotoren
samtidig. For å starte sagmotoren trykker du på PÅ/AVknappen - eller PÅ-symbolet. Defekte brytere bør byttes
ut av et autorisert serviceverksted.
STOPPE MASKINEN
For å stoppe sagmotoren trykker du på PÅ/AV-bryteren
O eller på AV-symbolet.

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

Grunnleggende arbeidsteknikker
FORETA DET FØRSTE KUTTET
Mens du foretar det første kuttet, vil du legge merke til
at bladet kutter inn i plastdekslene. Dette er normalt og
er en del av konstruksjonen.

Vedlikehold
ADVARSEL!

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

GENERELT
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.
Hvis blokkering må du slå av maskinen og koble fra
strømledningen for vedlikehold.
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VAKUUM- OG FILTERVEDLIKEHOLD

ADVARSEL!

RENGJØR ALDRI MOTOR OG
ELEKTRISKE DELER MED VANN.

MERKNAD:

HOLD RULLEBORDETS OVERFLATE
FRI FOR SPON OG STORE
FORURENSNINGER.

MERKNAD:

HOLD STØVOPPSAMLINGSLUKER
OG TOPPSPOR FRITT FOR SPON OG
STORE FORURENSNINGER.

FORSIKTIG

UNNLATELSE AV Å HOLDE
STØVOPPSAMLINGSLUKENE OG
TOPPSPORET FRITT FOR SPON OG STORE FORURENSNINGER
KAN FØRE AT RULLEBORDET FORKILER SEG MOT DET
ØVERSTE SPORET OG FORÅRSAKER SKADER PÅ MASKINEN.

ADVARSEL!

RENGJØRING AV FILTERET OG TØMMING AV STØVBRETTET
Spinn filter 3 ganger hver 30 minutter med kutting
eller på slutten av hver dag. Spinn filter før tømming
av støvoppsamlingsbrett. Roter utløserhåndtaket til
støvbrettet til venstre.
Norwegian, NO

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.

Skyv støvbrettet ut.

MISHANDLING AV DETTE
PRODUKTET KAN GJØRE GARANTIEN
UGYLDIG.

FILTERSYSTEM
Filtersystemet til IQMS362 er utviklet for å fungere
automatisk med murverk. Motoren starter automatisk
med oppstart av sagmotoren. Systemet er konstruert
for å operere i 50 lineære metere med kutting før
rengjøring av filter eller tømming av støvbrett kreves.

STØVOPPSAMLING
VAKUUMDRIFT
SPINN

1.

Tøm støv i sekk eller forseglet beholder og
avfallsbehandle ordentlig. Tøm støvoppsamlingsbrettet
etter 50 lineære metere med kutting eller på slutten av
hver dag før transport

Spinn filter hver 30 minutter med
kutting eller på slutten av hver
dag. Spinn filter før tømming av
støvoppsamlingsbrett.

2. Tøm støvoppsamlingsbrett etter
ca 50 fot med kutting eller på
slutten av hver dag før transport.
3. Tøm støv i sekk eller forseglet
beholder og avfallsbehandle
ordentlig.

888-274-7744
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VAKUUM- OG FILTERVEDLIKEHOLD

Norwegian, NO

ADVARSEL!

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

BYTTE FILTER OG FILTERRENGJØRINGSLUKE
Filter- og rengjøringsluke må skiftes en gang i året
uansett bruk.

ADVARSEL!

VED VEDLIKEHOLD PÅ DENNE
MASKINEN ER DET MULIGHET FOR
EKSPONERING FOR STØV SOM KAN
INNEHOLDE FARLIG MATERIALE. BESKYTT DEG VED Å BRUKE
EN PASSENDE PUSTEMASKE.

Fjern og skift filterrengjøringsfanen. Mens du trykker
ned holderen (A), slipper du rengjøringsfanen ut (B) av
filterrengjøringsbraketten.

Fjern filterspinnknappen.

A
B

Skyv ny filterrengjøringsfane inn i
filterrengjøringsbraketten.
Løsne skruene og fjern filterdekselet.

Fjern filteret.
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Sett inn nytt filter i filterhuset. Roter filteret litt
ettersom det er satt inn over filterspindelen. Monter
filterdekselet og skruene. Installer filterspinnknappen.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

INSPISERE OG SKIFTE UT KARBONBØRSTER
ADVARSEL!

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

Kontroller karbonbørsten og skift ut ved behov..

Norwegian, NO

SKIFTE KARBONBØRSTER
Karbonbørstene må fjernes og kontrolleres jevnlig.
Ukentlig hvis maskinen brukes daglig. Disse
instruksjonene gjelder for sagmotor og vakuummotor.
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.

888-274-7744
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SKIFTE SJALUSISPJELD
Periodisk må plastspjeldene skiftes ut. Plastspjeldene består av tre deler. De to frontstykkene er de samme mens
bakstykket er forskjellige.

SAMME

Norwegian, NO

FORSKJELLIGE

FJERNE SJALUSISPJELDENE
For å skifte sjalusispjeldene fjerner du bordet og setter
det på en sikker flate med hjulene opp. Hver del av
sjalusispjeldene har en sløyfeholder som glir over en
fane på bordspjeldene. Med lett trykk løfter du opp
plastsløyfen og trykker ned for å løsne. Gjenta denne
prosessen i hver ende av hvert sjalusispjeld.
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SKIFTE SJALUSISPJELD
Start med plastspjeldet på baksiden. Med bordets
høyre side opp legger du plastspjeldene opp med
bordspjeldene som skyver ned i 45° og klemmer
dem på plass.

888-274-7744
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JUSTERINGER
JUSTERING AV TOPPSPORET
Merknad: De øverste sporinnstillingene er satt på
fabrikken, slik at justeringen bare må utføres etter
lengre tids bruk eller etter utskifting av deler.

JUSTERE RULLEBORDETS ØVRE RULL

MERKNAD:

W
Spalten mellom toppsporet og rulleborddpjeldene bør
settes til 1/32" (8 mm)" eller mindre (A). Det øverste
sporet og rullebordspjeldene skal ikke berøre eller gni
under bordbevegelse. Hvis de gnir, er det nødvendig
med en justering.

V

1. Fest akselkamskruen (V), løsne akselmutteren (W)
med unbrakonøkkelen.

A

2. Med unbrakonøkkelen dreier du akselkamskruen til
det er en liten motstativ når du roterer øvre ruller for
hånd.
3. Mens du holder unbrakonøkkelen og akselkamskruen
i posisjon, strammer du akselmutteren for å sikre
den.

4. Følg samme fremgangsmåte for alle seks øvre ruller.
JUSTERE OG KVADRERE RULLEBORDET
Merknad: Rullebordet er satt kvadrert til kuttehodet
på fabrikken og er sertifisert for å være innenfor en
bransjeledende standard på 0,015" eller 1/64" (38 mm.)
Justeringen må bare utføres etter lengre tids bruk eller
etter bytte av deler.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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Norwegian, NO

KORREKT SPALTE
MELLOM TOPPSPORET I
RULLEBORDSPJELDENE ER AVGJØRENDE FOR Å
OPPRETTHOLDE VAKUUM OG GOD STØVOPPSAMLING.

Norwegian, NO

JUSTERINGER

A

Legg en 90° vinkel flatt på rullebordplaten med en side
mot kuttegjerdet (A).
Flytt rullebordet gjennom hele bevegelsen foran mot
bak. Hvis bladet ikke er 90° til kuttegjerdets styreskinne,
må styreskinnen justeres.
Løsne de seks skinnemonteringsskruene (X).
Du kommer til skruene fra under venstre sideskinne.

VERSJON 1 – MED JUSTERINGSKAM
Plasser styreskinnenes justeringskamskruer (Y)
til bladet er kvadrert til kuttegjerdet (A) gjennom
hele rullebordets bevegelse foran til bak. Når
styreskinnen er i riktig posisjon, strammer du de seks
skinnemonteringsskruene (X).
VERSJON 2 – UTEN JUSTERINGSKAM
Juster rullebordposisjonen til bladet er kvadrert til
kuttegjerdet (A) gjennom full bevegelse for å rulle
bordet frem og tilbake.

SETT FRA UTSIDEN

Y
x

x

x

x

x

x

SETT FRA INNSIDEN
x

x
Y
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x

x
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X-STATIV
LØFTE X-STATIVET
For å frigjøre X-stativet skyver du håndtaket til høyre og
trekk inn.

SENKE X-STATIVET
For å frigjøre X-stativet skyver du håndtaket til høyre og
trekk inn.

Norwegian, NO

A

For å løfte X-stativet trykker du ned spaken (A) og
trykker på X-stativutløseren og løfter. Hold håndtaket
trykket til i full oppreist stilling.

A

For å senke X-stativet trykker du X-stativutløseren og
trykker ned. Slipp X-stativet ned til låsene går i lås.
Hold håndtaket trykket til i helt senket posisjon.

A

ADVARSEL!

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

888-274-7744
www.iqpowertools.com

ADVARSEL!

DET ER ALLTID EN RISIKO
FOR KLEMSKADER VED
ARBEID MED PRODUKTER
SOM INNEHOLDER
BEVEGELIGE DELER.
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TRANSPORT
ADVARSEL!

LÅSEKROKEN MÅ KLIKKE PÅ PLASS
NÅR DEN ER I LÅST STILLING OG
NEDLÅST STILLING.

Transport
TRANSPORTINSTRUKSJONER

Kontroller at bordlåsen er festet før transport av sagen. Manglende låsing av
bordet kan føre til at bordet sklir av sagen og forårsake alvorlige personskader.

Norwegian, NO

1.

Slå AV maskinen Trekk ut og fest strømkabelen.

2. Lås kuttehodet i ned-stilling.

Låsekroken må klikke
på plass når den
er i låst stilling og
nedlåst stilling.

3. Lås rullebordet for å unngå personskader under transport.
4. Lås opp transporthåndtak og trekk ut for enkel transport.

GENERELT
Stopp motoren og koble fra strømkabelen før du løfter
eller flytter maskinen.
• Fest utstyret under transport for å unngå
transportskader og ulykker.
• Sørg for at rullebordet er låst og at
utvidelsesbordet er låst i sammenslått stilling.
• Lagre utstyret på et låsbart område slik at det ikke
er tilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
• For transport og lagring av blader se punktet
"Blader".
• Løft maskinen i kortendene.

ADVARSEL!

ADVARSEL! SØRG FOR Å LÅSE
RULLEBORDET FØR TRANSPORT
FOR Å UNNGÅ SKADE PÅ UTSTYR ELLER PERSONSKADE.
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TRANSPORT
TRANSPORT
For å forlenge transporthåndtaket trekker du ut
låsestiften (A) og trekker håndtaket ut.

Lagring
ADVARSEL!

IQMS362 ER ET NØYAKTIG
KUTTEVERKTØY. GOD BEHANDLING
UNDER TRANSPORT OG LAGRING ER
VIKTIG FOR Å OPPRETTHOLDE FABRIKKINNSTILLINGENE OG
KUTTEYTELSEN.

Norwegian, NO

Anbefalt lagringsplass:

A

Maskinen kan nå vippes fremover på hjulene for enkel
transport.

Ikke transporter eller lagre i vertikal stilling.

Skader eller feiljustering kan oppstå hvis den
transporteres eller lagres i vertikal stilling.

ADVARSEL!
888-274-7744
www.iqpowertools.com

MISHANDLING AV DETTE PRODUKTET
KAN GJØRE GARANTIEN UGYLDIG.
iQMS362 CE
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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
Norwegian, NO

HVA ER FEIL?

HVA MÅ GJØRES?

1. Sag ikke plugget inn

1. Plugg inn sag

2. Ledningen er skadet

2. Få ledningen erstattet av et autorisert servicesenter

3. Børster slitt ut

3. Skift ut børster ved et autorisert servicesenter

4. Øvre beskyttelse er ikke skikkelig låst

4. Få den øvre beskyttelsen låst.

5. PRCD skal tilbakestilles hver gang pluggen kobles fra

5. Tilbakestill PRCD

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. Lav husspenning

2. Kontakt strømleverandøren

PROBLEM! MASKINEN VIBRERER MYE.
HVA ER FEIL?

HVA MÅ GJØRES?

1. Stativ eller benk på ujevnt gulv

1. Flytt til jevn overflate

2. Skadd sagkuttehjul

2. Bytt kuttehjul

PROBLEM! KUTTER IKKE NØYAKTIGE KUTT
HVA ER FEIL?

HVA MÅ GJØRES?

1. Kutteføring ikke festet til gjerdet

1. Sjekk og juster

2. Kuttehjul ikke i vinkel mot gjerdet

2. Sjekk og juster

3. Kuttehjul ikke vinkelrett på bordflaten

3. Sjekk og juster

4. Arbeidsstykke beveger seg

4. Bruk kantføring

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 i opp-stilling

4. Støvbrett overfylt med støv

4. T
 øm støvbrett og fjern støv som bygget opp rundt filter og sykloner
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TEKNISKE DATA
SAGMOTOR IQMS362
1800

SPENNING V

230

FASER

1

FREKVENS, HZ

50/60

BLADHASTIGHET (O/MIN)

3700

Norwegian, NO

STRØM,

VAKUUMMOTOR
STRØM

500

FREKVENS (HZ)

50/60

SPENNING

230V

CFM / dm^3/5

47

KUTTEUTSTYR
BLADSTØRRELSE – MAKS, MM

420

SKJÆREDYBDE -MAX, MM

140

KUTTELENGDE – MAKS, MM

610

SPINDELKONFIGURASJON

Q-DRIVE

MÅL
VEKT, KG

68

TRANSPORTVEKT, KG

85

STØRRELSE (B x H x L), MM

813 x 1016 x 1092

TRANSPORTMÅL (B x H x L), MM

762 x 610 x 1219

LYD
EN VEKTET LYDTRYKKNIVÅMÅLING
INGEN LAST:

POSISJON 1-5

LPA = 92,1 dB(A)

LASTER:

POSISJON 1-5

LpA =91,9 dB(A)

USIKKERHETER

KPA =4,0

dB

EN VEKTET LYDSTYRKENIVÅMÅLING
INGEN LAST:

BEREGNET

LWA = 105,8 dB(A)

LASTER:

BEREGNET

LWA = 105,5 dB(A)

USIKKERHETER

KWA = 2,5

VIBRASJON
VIBRASJON
888-274-7744
www.iqpowertools.com

2,5 m/s2
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KOBLINGSSKJEMA
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GARANTI
Ny iQMS362™ tørrkuttende flissag, solgt 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.

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 Tools-anlegget eller en autorisert
reparasjonsstasjon.

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.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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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.

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.
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