iQTS244-230V CE 254 mm Laattasaha
Käyttöopas
Käytä QR-koodia ladataksesi
iQTS244-sahan käyttöoppaan omalla
kielelläsi. Lue käyttöopas huolellisesti
ja varmista, että ymmärrät ohjeet
ennen koneen käyttämistä.
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TÄRKEIMMÄT SYMBOLIT JA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
Varoitustasojen selitys

Varoitukset luokitellaan kolmeen tasoon.

Finnish, FI

VAROITUS
Käytetään siinä tapauksessa, jos oppaassa esitettyjen
ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa käyttäjän
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman tai ympäristön
vahingoittumisen vaaran.

Lue käyttöopas huolellisesti ja
varmista, että ymmärrät ohjeet
ennen koneen käyttämistä tai
ylläpitotehtävien suorittamista.
Älä jätä konetta sateeseen.
Käytä aina kuulonsuojaimia

HUOMIO
Käytetään siinä tapauksessa, jos oppaassa esitettyjen
ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa käyttäjän
loukkaantumisen tai ympäristön vahingoittumisen vaaran.

Käytä aina silmäsuojaimia tai visiiriä

HUOMAUTUS
Käytetään siinä tapauksessa, jos oppaassa esitettyjen
ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa aineellisten
vahinkojen tai koneen vahingoittumisen vaaran.
Älä katso suoraan optisiin laitteisiin.
Älä suuntaa kiikareiden tai kaukoputkien
käyttäjiä kohti.

Koneen symbolit
VAROITUS! Väärin ja huolimattomasti
käytettynä kone voi olla vaarallinen työkalu,
joka voi aiheuttaa käyttäjän tai muiden
henkilöiden vakavan tai kohtalokkaan
loukkaantumisen.

TIILISAHA 250 mm
Q-DRIVE-TUURNA | 4000 r/min | 42 kg
220–240 V~ | 50/60 Hz | 9 A | 2000 W

VAROITUS: TURVALLISUUTESI VUOKSI

Luokan 1M lasertuote

Korkea jännite. Sähköiskun vaara. Kytke
kone pois päältä ja irrota pistoke ennen
kuljetusta, huoltotöitä, säätöä ja/tai
terän vaihtoa.

Ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana vaan tulee kerätä erikseen
uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.

LASERSÄTEILYÄ – ÄLÄ
KATSO SUORAAN
SÄTEESEEN, LUOKAN
1M TUOTE

Pidä kädet ja jalat poissa terän lähettyviltä.

IQPOWERTOOLS.COM · 888 274 7744
PO Box 4779 Moreno Valley, CA
2017 · Valmistettu Taiwanissa

CE-hyväksytty
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TÄRKEIMMÄT SYMBOLIT JA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
Muut koneella olevat symbolit/kilvet
ilmoittavat sertifiointivaatimuksia
tietyille markkinoille.

KI E R T
O

1.

Kierrä suodatinta kolme kertaa
152m leikkauspituuden välein tai
jokaisen työpäivän päätteeksi.
Kierrä suodatinta ennen
pölykaukalon tyhjentämistä.

2. Tyhjennä pölykaukalo noin
152m leikkauspituuden välein tai
jokaisen työpäivän lopussa ennen
koneen siirtämistä.
3. Tyhjennä pöly jätesäkkiin tai
tiiviiseen säiliöön ja hävitä
asianmukaisella tavalla.

KULJETUSOHJEET
1. Kytke kone POIS PÄÄLTÄ.
Irrota pistoke ja lukitse virtajohto.
2. Lukitse leikkauspää ala-asentoon.

Älä jätä konetta sateeseen.

Älä koskaan leikkaa ilman
teräsuojuksen käyttämistä.
Finnish, FI

PÖLYNIMURIN
TOIMINTA

Lisäturvavaroitukset

Loukkaantumisen vaara
tahattoman käynnistymisen
seurauksena. Älä käytä alueella,
jossa voi olla lapsia.

Käyttämätön laattasaha voi
aiheuttaa henkilövamman Poista tämä laattasahan terä
siksi aikaa, kun käytät muita
välineitä.

Käytä aina valmistajan
hyväksymiä terälaikkoja. Vaihda
vahingoittunut terälaikka ennen
käyttöä.

Käytä työkalua vain
tasareunaisilla terälaikoilla,
joissa ei ole rakoja tai uria.

3. Lukitse rullapöytä ennen
kuljettamista.
4. Vapauta kuljetuskahva ja pidennä se
kuljettamisen helpottamiseksi.

LASERSÄTEILYÄ – ÄLÄ
KATSO SUORAAN
SÄTEESEEN, LUOKAN 1M
TUOTE

888-274-7744
www.iqpowertools.com

LASER
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TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
Turvallisuussäännöt

Finnish, FI

Varoitus: Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana
tulleet turvavaroitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset
tiedot. Alla esitettyjen ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan loukkaantumisen.
Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää
tarkistusta varten.

1. TYÖALUEEN TURVALLISUUS
A) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäsiistit tai hämärät alueet saavat helposti aikaan
onnettomuuksia.
B) Älä käytä sähkötyökaluja räjähtävissä
ilmanaloissa, kuten helposti syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalut
voivat synnyttää kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn
tai höyryt palamaan.
C) Pidä lapset ja muut henkilöt poissa lähialueelta,
kun käytät sähkötyökalua. Häiriötekijät voivat
aiheuttaa koneen hallinnan menettämisen.

2. SÄHKÖTEKNINEN TURVALLISUUS
A) Sähkötyökalun pistokkeiden tulee vastata
pistorasian teknisiä arvoja. Älä koskaan tee mitään
muutoksia pistokkeeseen. Älä käytä minkäänlaisia
adaptereita maadoitettujen sähkötyökalujen
kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja niihin sopivat
pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
B) Vältä koskettamasta millään kehonosalla
maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin,
lämmittimiin, liesiin ja jääkaappeihin. Jos kehonosa
koskettaa maadoitettuun pintaan, silloin on olemassa
sähköiskun vaara.
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C) Älä altista sähkötyökalua sateelle tai märille
olosuhteille. Veden pääsy sähkötyökaluun lisää
sähköiskun vaaraa.
D) Älä käsittele virtajohtoa epäasianmukaisella
tavalla. Älä koskaan vedä virtajohdosta sähkötyökalun
kantamista, siirtämistä tai pistorasiasta irrottamista
varten. Pidä virtajohto poissa kuumista paikoista,
öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot voivat
kasvattaa sähköiskun vaaraa.
E) Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
sopivan jatkojohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
F) Jos sähkötyökalun käyttämistä
kosteissa olosuhteissa ei voi välttää, käytä
jäännösvirtasuojattua (RCD) virtalähdettä. RCD
vähentää sähköiskun vaaraa.

3. HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
A) Pysy valppaana, tarkkaile omaa tekemistäsi
ja käytä tervettä järkeä sähkötyökalujen kanssa.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt tai
huumausaineiden, alkoholin tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena. Hetkellinen herpaantuminen
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan
henkilövamman.
B) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.
Käytä aina silmäsuojaimia. Olosuhteiden mukaan
käytettävät suojavarusteet, kuten pölymaski,
liukuestekengät, kypärä tai kuulonsuojaimet,
vähentävät henkilövahinkojen vaaraa.
C) Estä koneen käynnistäminen vahingossa.
Varmista, että virtakytkin on pois päältä, ennen
kuin liität työkalun virtalähteeseen ja/tai akustoon
tai siirrät tai kannat työkalua. Sähkötyökalujen
kantaminen sormi kytkimellä tai käynnistäminen
virtakytkimen ollessa päällä saavat helposti aikaan
onnettomuuksia.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
D) Poista säätötyökalut ja kiintoavaimet ennen
sähkötyökalun kytkemistä päälle. Sähkötyökalun
pyörivässä osassa kiinni oleva säätötyökalu tai
kiintoavain voi aiheuttaa henkilövahingon.

F) Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet poissa
liikkuvien osien läheltä. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat takertua kiinni liikkuviin osiin.

E) Pidä sähkötyökalut hyvässä kunnossa. Tarkista
liikkuvien osien kohdistus tai kiinnitys, mahdollisesti
rikkoutuneet osat ja muu kunto, joka voi vaikuttaa
sähkötyökalun toimintaan. Jos sähkötyökalu on
vahingoittunut, toimita se korjattavaksi ennen käyttöä.
Monet onnettomuudet johtuvat huonosti ylläpidetyistä
sähkötyökaluista.

G) Jos pölyn poiston ja talteenoton liitäntää varten
on olemassa tarvittavat laitteet, varmista, että ne
on liitetty ja niitä käytetään asianmukaisella tavalla.
Pölyn talteenotto voi vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.

F) Pidä katkaisutyökalut terävinä ja puhtaina.
Asianmukaisesti ylläpidetyt katkaisutyökalut, joissa
on terävät leikkaussärmät, aiheuttavat pienemmällä
todennäköisyydellä kiinni juuttumisia ja ovat helpompia
puhdistaa.

H) Älä anna työkalun säännöllisen käytön mukanaan
tuoman tuttuuden tunteen tehdä sinua varomattomaksi
ja laiminlyömään työkalun turvallisuusperiaatteita.
Varomaton toiminta voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen sekunnin murto-osassa.

G) Käytä sähkötyökaluja, varusteita ja teriä
näiden ohjeiden mukaisesti ottamalla huomioon
työskentelyolosuhteet sekä suoritettava työ.
Sähkötyökalun käyttäminen muuhun kuin sille
tarkoitettuun työhön voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

4. SÄHKÖTYÖKALUN KÄYTTÖ JA HOITO
A) Älä käytä sähkötyökalua pakottamalla. Käytä
oikeaa sähkötyökalua käyttötarkoituksen mukaan.
Oikea sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin
silloin, kun sitä käytetään
suunniteltujen arvojen mukaisesti.
B) Älä käytä sähkötyökalua, jos virtakytkin ei kytke
sitä päälle tai pois. Mikä tahansa sähkötyökalu, jota ei
voi ohjata kytkimellä, on vaarallinen ja korjattava.
C) Irrota sähkötyökalun pistoke virtalähteestä ja/
tai poista akusto, jos se on poistettavissa, ennen
kuin teet mitään säätöjä, muutat varusteita tai
laitat työkalun säilytykseen. Tämä ehkäisevä
turvatoimenpide vähentää virransyötön tahattoman
käynnistyksen riskiä.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

H) Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina,
öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat ja
tartuntapinnat eivät salli työkalun turvallista käsittelyä ja
hallintaa odottamattomissa tilanteissa.
5. HUOLTO
A) Sähkötyökalua saa huoltaa vain pätevä mekaanikko,
joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Tämä
takaa sen, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.
B) Pistokkeen tai virtajohdon saa vaihtaa vain työkalun
valmistaja tai valtuutettu huoltoedustaja.
C) Älä tuo nesteitä työkalun osien lähelle äläkä
anna työskentelyalueella olevien henkilöiden pitää
hallussaan nesteitä.

iQTS244
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E) Älä kurota koneelle. Pidä tukeva asento ja
tasapaino kaiken aikaa. Tämä mahdollistaa
sähkötyökalun paremman ohjaamisen
odottamattomissa tilanteissa.

D) Säilytä käyttövalmiudessa oleva sähkötyökalu
poissa lasten ulottuvilta äläkä anna työkalua
tuntemattomien tai näistä ohjeista tietämättömien
henkilöiden käyttää sähkötyökalua. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.

JOHDANTO
Arvoisa asiakas

Finnish, FI

IQ Power Tools onnittelee sinua pölyn talteenottavan
iQTS244-laattasahan valinnasta. Olemme vakuuttuneita
siitä, että tulet olemaan tyytyväinen hankintaasi. iQ Power
Tools valmistaa kaikkein innovatiivisimpia työkaluja ja
laitteita teollisuuden tarpeisiin.
Asianmukaisessa käytössä iQTS244™ tarjoaa sinulle
korkeaa valmistuksen laatua vuosiksi eteenpäin. Tämä
käyttöopas sisältää tietoja, joita tarvitset iQTS244™sahan turvallista ja oikeaa käyttöä varten. Tutustu
huolellisesti uuden iQTS244™-sahan toimintaan lukemalla
tämä käyttöopas.
Jos sinulla on iQTS244™-sahaa koskevia kysymyksiä, ota
meihin yhteyttä seuraavien yhteystietojen avulla:
Puhelin: (888) 274-7744
S-posti: internationalsales@iqpowertools.com
Toivomme, että tulet olemaan tyytyväinen tuotteeseen
ja saat siitä lisäarvoa pitkälle tulevaisuuteen. Hankittuasi
tuotteemme saat ammattilaisen apua korjauksiin
ja huoltoihin. Mikäli koneesi myynyt liike ei ole
valtuutettu jälleenmyyjämme, pyydä heiltä lähimmän
huoltoliikkeemme osoite.
Tämä käyttöopas on arvokas asiakirja. Varmista, että se
on aina saatavissa työpaikallasi. Voit pidentää koneesi
käyttöikää ja parantaa jälleenmyyntiarvoa noudattamalla
ohjeita (käyttö, huolto, ylläpito jne.) täsmällisesti.
Jos myöhemmin lainaat tätä konetta tai myyt sen, muista
luovuttaa lainaajalle tai ostajalle myös käyttöopas, jotta
hekin voivat ylläpitää ja käyttää konetta asianmukaisella
tavalla.

Omistajan vastuu

Omistajan/työnantajan velvollisuutena on varmistaa,
että käyttäjällä on riittävät tiedot ja osaaminen koneen
turvalliseen käyttöön. Esimiesten ja käyttäjien on luettava
ja ymmärrettävä käyttöoppaan sisältö. Heidän tulee hallita
seuraavat asiat:
• koneen turvallisuusohjeet
• koneen käyttöalue ja rajoitukset
• koneen käytön ja ylläpidon toimenpiteet
Paikalliset määräykset voivat rajoittaa tämän koneen
käyttöä. Selvitä ennen koneen käytön aloittamista, mitä
määräyksiä sovelletaan sinun työpaikallasi.

2.1

iQTS244
Käyttöopas

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin
Tämän käyttöoppaan julkaisemisen jälkeen IQ Power Tools
voi antaa lisätietoja tämän tuotteen turvallista käyttöä
varten. Omistajan velvollisuutena on noudattaa kaikkein
turvallisimpia käyttömenetelmiä.
iQ Power Tools toteuttaa jatkuvaa tuotekehitystä ja
pidättää sen vuoksi itsellään oikeuden tehdä tuotteeseen
rakenteellisia ja ulkoisia muutoksia tästä etukäteen
ilmoittamatta.
Tietoja ja ohjeita asiakkaille on sivustollamme:
www.iQPowerTools.com

Rakenne ja ominaisuudet

iQ Power Tools korostaa tuotteissaan arvoja, kuten
korkeaa suorituskykyä, luotettavuutta, innovatiivista
tekniikkaa ja ympäristön huomiointia. Tuotteen turvallinen
käyttäminen edellyttää käyttäjältä tämän käyttöoppaan
huolellista lukemista. Jos haluat lisätietoja, kysy
jälleenmyyjältäsi tai suoraan iQ Power Tools -yhtiöstä.

iQTS244
TUOTE SISÄLTÄÄ INTEGROIDUN IMUJÄRJESTELMÄN,
SUODATTIMEN JA PÖLYSÄILIÖN.
Tämä innovatiivinen ja patentin hyväksymistä odottava
rakenne yhdistää ammattikäyttöön tarkoitetun laattasahan
suorituskyvyn ja tehokkaan jaksoimujärjestelmän, minkä
tuloksena se pystyy sahaamaan siististi ja tehokkaasti
ilman vettä ja ilman pölyä.
KOMPAKTI JA HELPOSTI SIIRRETTÄVÄ RAKENNE
Kun varusteena ovat pienikokoiset ja sisäänrakennetut
pyörät, kiinteä vetokahva auttaa siirtämistä.
SUURI LEIKKAUSKAPASITEETTI
Mahdollistaa 24" x 24" (610 mm x 610 mm) kokoisen ja 18"
(450mm) paksun laatan katkaisemisen diagonaalisesti.
TOIMINNALLINEN RULLAPÖYTÄ JATKETTAVALLA
PÖYDÄN LISÄOSALLA
Rullapöytä on erittäin pitkä antaen parempaa tukea
leikkaamiseen. Pöydän lisäosaa voidaan laajentaa
suuremmille laatoille ja sen jälkeen painaa kasaan
helpompaa kuljetusta varten.
888-274-7744
www.iqpowertools.com

MIKÄ MIKÄKIN ON?
12

Etupuoli

13

14

11

7

8

15

10
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9

17
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6
5

18

4

19

3

20
21

2
1

22

1 - Pölykaukalon nostovipu

13 - Laserkytkin

2 - Kuljetuskahvan lukko

14 - Teräsuojus

3 - Kuljetuskahva

15 - Pölysuojuksen pidätysnuppi

4 - Pöydän irrotusvipu

16 - Pölysuojus

5 - Pöydän lisäosan lukitusnuppi

17 - Pöydän lisäosa

6 - Rullapöydän lukitusnuppi

18 - Syklonit

7 - Leikkausohjain

19 - Suodattimen kiertonuppi

8 - Rullapöytä

20 - Suodattimen kansi

9 - Terä

21 - Pyörät

10 - Teräsuojuksen pultti

22 - Pölykaukalo

11 - Kahva
12 - Virtakytkin

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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27

Sivu

28

Takapuoli ja sivu
29
30
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26

34
33

25
24
23

32
31

23 - Imumoottori

31 - Virtajohto

24 - Imumoottorin virtalähde

32 - Virtajohdon säilytystila

25 - Imumoottorin virtajohto

33 - 8 mm kuusiokoloavain

26 - Tukivarsi

34 - Teräavain

27 - Lukitusnuppi
28 - Syvyyssäätönuppi

Takapuoli

29 - Terän varren lukituspainike
30 - Sahamoottori

35

35 - Ylärailo
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KONEEN TURVALAITTEET
Yleistä

Tässä kappaleessa esitetään koneen turvalaitteet, niiden
tarkoitus ja ohjeet sille, kuinka tarkistukset ja huollot tulee
suorittaa asianmukaisen toiminnan takaamiseksi.

VAROITUS!

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ VIALLISTA
TURVALAITETTA.

VAROITUS!

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KONETTA
ILMAN SUOJUSTA ÄLÄKÄ
VIALLISELLA SUOJUKSELLA. TARKISTA AINA ENNEN KONEEN
KÄYNNISTÄMISTÄ, ETTÄ SUOJUS ON OIKEIN ASENNETTU.

SAHAN VIRTAKYTKIMEN TARKISTUS
Sahan virtakytkin käynnistää sahan moottorin ja imurin
moottorin samanaikaisesti.
Käynnistä sahan moottori painamalla virtakytkintä I
tai ON-symbolia . Pysäytä sahan moottori painamalla
virtakytkintä O tai OFF-symbolia.
Vialliset kytkimet saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.

TERÄÄ EI SAA OTTAA NÄKYVIIN ENEMPÄÄ KUIN 180 ASTETTA
ILMAN SEN SUOJAAMISTA.

Teräsuojuksen tarkoituksena on estää terästä tai
leikattavasta materiaalista irtoavien sirpaleiden lentäminen
käyttäjää kohti.
TARKISTA TERÄN SUOJUS
Tarkista, että terän päällä oleva suojus ei ole särkynyt
tai vahingoittunut millään tavoin. Vaihda, jos se on
vahingoittunut.

VAROITUS!

SAMMUTA KONE JA IRROTA
VIRTAPISTOKE ENNEN TYÖKALUN
SIIRTÄMISTÄ, HUOLTOA JA TERÄN VAIHTAMISTA.

TERÄN SUOJUS

PÖLYSUOJUS
PÖLYSUOJUS
Pölysuojuksen tarkoituksena on estää pölyn kulkeutuminen
ylöspäin terän takaa. Pölysuojus on tarkastettava
säännöllisesti vahinkojen varalta. Pölysuojuksen tulee
liikkua vapaasti niin, että se liukuu ylöspäin ja leikattavan
materiaalin päälle.

LASERKYTKIN
Tämä laattasaha on varustettu laserohjaimella leikkausten
linjaamiseksi.
Kytke laserohjain päälle painamalla laserkytkintä I tai
ON-symbolia . Kytke laserohjain pois päältä painamalla
laserkytkintä O tai OFF-symbolia.
LUKITUSNUPPI, RULLAPÖYTÄ
Lukitusnuppia käytetään rullapöydän lukitsemiseksi
paikalleen kuljetuksen yhteydessä. Muista lukita
rullapöytä ennen kuljettamista loukkaantumisen
välttämiseksi.

TERÄN SUOJUS

PÖLYSUOJUS

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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Finnish, FI

TERÄSUOJUS

SAHAN VIRTAKYTKIN
Kone tulee käynnistää ja pysäyttää painamalla
virtakytkintä I / O.

TERÄT
Yleistä
VAROITUS!

Finnish, FI

TERÄT VOIVAT RIKKOUTUA JA AIHEUTTAA
VAKAVIA VAHINKOJA KÄYTTÄJÄLLE.
TIMANTTITERÄT VOIVAT TULLA HYVIN KUUMIKSI, KUN NIITÄ
EI KÄYTETÄ OIKEIN. YLIKUUMENTUNUT TERÄ VOI AIHEUTTAA
TERÄN VÄÄNTYMISEN JA SITÄ KAUTTA VAHINKOJA JA
LOUKKAANTUMISIA.

Kuivaleikkaava iQTS244™-laattasaha käyttää
erikoisvalmisteista timanttiterää, jossa on Q-Drivetuurnareikä. 254mm Q-Drive-kuivaleikkausterässä
käytetään erityisen timanttikonsentraation ja
metallityypin sisältävää yhdistettä ja oikeaa laipan
paksuutta, joka mahdollistaa terän pysymisen
viileänä sekä vähentää värähtelyä ja sivuliikkeitä.
Erityisvalmisteinen terä toimii imuvirtauksella, joka
pitää terän ja materiaalin viileänä leikkauksen aikana.
Q-Drive-tuurnareiällä varustettuja 254mm iQTS244kuivaleikkausteriä saat paikalliselta
iQ Power Tools -jälleenmyyjältä tai suoraan iQ Power
Tools -yhtiöstä soittamalla puhelinnumeroon
888-274-7744 tai tilaamalla sivustoltamme
osoitteessa www.iQpowertools.com.

Terät erilaisia työkappaleen
materiaaleja varten
VAROITUS!

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ TERÄÄ MUILLE
MATERIAALEILLE KUIN MILLE SE ON
TARKOITETTU. MUOVIN LEIKKAAMINEN TIMANTTITERÄLLÄ
VOI AIHEUTTAA TAKAPOTKUN, KUN MATERIAALI SULAA
YLIKUUMENEMISEN SEURAUKSENA JA LIIMAUTUU KIINNI
TERÄÄN. ÄLÄ KOSKAAN LEIKKAA MUOVIMATERIAALEJA
TIMANTTITERÄLLÄ!

Kuivaleikkaava iiQTS244-laattasaha toimitetaan
erikoisvalmisteisella kuivaleikkaukseen tarkoitetulla
254mm yhdistelmäterällä, joka on suunniteltu
leikkaamaan mm. posliinia, marmoria, graniittia,
keramiikkaa ja kiveä.

254mm kokoista kovan materiaalin kuivaleikkausterää
voidaan käyttää iQTS244-sahassa, jossa on
Q-Drive-tuurnareikä.

Terän valinta tulee tehdä leikattavan materiaalin mukaan.
Pyydä jälleenmyyjältä apua oikean tuotteen valintaan.
TERÄN VÄRÄHTELYT
• Terään voi muodostua ympyrämäisyysheittoja ja
se voi alkaa värähdellä, jos käytetään liian suurta
syöttöpainetta.
• Pienempi syöttöpaine voi lopettaa värähtelyn.
Muussa tapauksessa vaihda terä.

Q-Drive-tuurnareiän holkki sopii myös vakiomalliseen
16mm pyöröteräakseliin, mikä tuo lisää joustavuutta
sen käyttöön.
Q-Drive-tuurnareiän holkiton muoto sopii
vakiomalliseen 25mm pyöröteräakseliin, mikä tuo
lisää joustavuutta sen käyttöön.

Standardi 16mm
pyöröteräakseli

HOLKILLA

5.1
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Standardi
25mm
pyöröteräakseli

TIMANTTITERIEN TEROITUS
• Käytä aina terävää timanttiterää.
• Timanttiterät voivat tylsyä, jos käytetään väärää
syöttöpainetta tai leikataan tiettyjä materiaaleja,
kuten erittäin kovaa ainesta. Tylsällä terällä
sahaaminen aiheuttaa ylikuumenemista, minkä
seurauksena timanttisegmentit voivat löystyä.
• Teroita terää käyttämällä teroituskiveä tai
leikkaamalla pehmeää materiaalia, kuten
hiekkakiveä tai pehmeää tiiltä.
KULJETUS JA SÄILYTYS
• Poista terä ennen koneen kuljetusta tai varastointia.
• Säilytä terää kuivassa paikassa.
• Tarkasta uudet terät kuljetuksessa tai
varastoinnissa syntyneiden vahinkojen osalta.

ILMAN HOLKKIA
888-274-7744
www.iqpowertools.com

KOKOONPANO
PURKAMINEN PAKKAUKSESTA JA KOKOONPANO
Avaa laatikon yläosa. Poista päällimmäinen
vaahtomuovikerros siinä olevien osien kanssa ja laita
sivuun. Nosta päärunkokokoonpano ulos ja sijoita
tasaiselle, vaakasuoralle ja vakaalle alustalle (mieluiten
työpenkille) estääksesi laitteen kaatuminen tai
liukuminen kokoonpanon aikana.

Asenna virtajohto tukivarteen.

Jatkojohdon koko riittävä sähkö -, yhteys
sähköverkkoon, jonka H07-RNF tyyppi kaapeli
seuraavista koko: 3 X 2.5mm2 jopa 50m
230V.

Finnish, FI

VIRTAKAAPELIN VALINTA JA VALMISTELU
Tämä sähkötyökalu toimitetaan kolmella erilaisella
virtakaapelilla, joista valitaan sopiva. Valitse virtakaapeli,
joka täyttää vaatimuksesi.

Liitä virtajohto tukivarteen.

TYPE F

Paina virtajohdon vedonkevennysosa loveen.

TYPE G

TYPE I

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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KOKOONPANO
TUKIVARREN KIINNITYS
Poista tukivarsi/sahamoottorin pää laatikosta ja
pakkauksestaan. Asenna tukivarsi vasemmanpuoleisen
takatukivarren kiinnityspintaan kohdistamalla tapit.

Finnish, FI

Asenna kaapelikiristin.

Asenna takakannen levy.

Asenna 4 kuusiokoloruuvia. Kiristä kaikki 4 ruuvia
sormikireydelle.

Kiristä 4 kuusioruuvia tiukasti mukana toimitetun
kuusiokoloavaimen avulla.

6.2
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KOKOONPANO
PÖYDÄN LISÄOSAN ASENNUS
Poista pöydän lisäosa pakkauksestaan. Työnnä jatkovarret
rullapöydän oikealle puolelle.

Napsauta kaapeli kiinni kaapelipidikkeeseen.

Asenna ruuvit jatkovarren kumpaankin päähän ja kiristä
ristipääruuvimeisselillä

Finnish, FI

IMUMOOTTORIN VIRTAJOHDON LIITÄNTÄ
Imuvirtalähteen tukivarresta tuleva kaapeli on vietävä
kaapelipidikkeen kautta.

Liitä imuvirtakaapeli imuvirtalähteen pistukkaan.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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KOKOONPANO
RULLAPÖYDÄN ASENNUS
Aseta pöydän poistolukitusvipu ala-asentoon. Tämä
mahdollistaa rullapöydän asentamisen ja poistamisen.

VAROITUS!

JOS PÖYDÄN POISTOLUKITUSVIPU
JÄTETÄÄN VAHINGOSSA ALA-ASENTOON,
SEURAUKSENA VOI OLLA KONEEN VAHINGOITTUMINEN JA/TAI
LOUKKAANTUMINEN.

Finnish, FI

Aseta pöydän poistolukitusvipu yläasentoon.
Pöydän poistolukitusvivun tulee pysyä yläasennossa
normaalikäyttöä varten. Pöydän poistolukitusvivun saa
laittaa ala-asentoon vain pöydän poistamista ja huoltoa
varten.

Pidä pöytää edessäsi, jolloin pöydän vasemmalla sivulla
on ensimmäinen urarulla ja ohjauskisko. Työnnä pöytää
ohjauskiskolla, kunnes toinen ja kolmas urarulla ovat
ohjauskiskolla.

6.4
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TERÄN ASENNUS
TERÄN ASENNUS
Samalla kun painat leikkauspään kahvaa alaspäin, löysää
syvyydensäätönuppia ja vedä lukitusnuppi ulos. Anna
leikkauspään liikkua kokonaan yläasentoon.

Irrota terän akselimutteri ja ulkopuolinen laipan aluslevy.

Finnish, FI

Huomioi Q-Drive-muototerän varsi. IQTS244-sahassa
on käytettävä erikoisvalmisteista, Q-Drive-tuurnareiällä
varustettua 254mm kuivaleikkausterää.
Löysää teräsuojuksen pultti.

Avaa ulkopuolinen teräsuojus kallistamalla sitä taaksepäin,
jolloin terän akselimutteri ja laipan aluslevy tulevat näkyviin.

Standardi 16mm
pyöröteräakseli

HOLKILLA

Standardi 25mm
pyöröteräakseli

ILMAN HOLKKIA

(Huomaa: Q-Drive-tuurnareiän holkki sopii myös
vakiomalliseen 16mm pyöröteräakseliin, mikä tuo lisää
joustavuutta sen käyttöön. Q-Drive-tuurnareiän holkiton
muoto sopii myös vakiomalliseen 25mm pyöröteräakseliin,
mikä parantaa myöskin joustavuutta.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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PÖLYSUOJUKSEN ASENNUS
Poista terä pakkauksesta ja irrota holkki, jos se
on asennettu Q-Drive-tuurnareikään. Asenna terä
kohdistamalla Q-Drive-tuurnareikä Q-Drive-teräakseliin.

PÖLYSUOJUKSEN ASENNUS

Huomaa: Terä on asennettava ennen pölysuojuksen
asentamista.

Finnish, FI

Anna moottoripään kahvan nousta. Vedä takaisin
syvyysohjauspidike. aseta pölysuoja lapavartiossa
oleviin ruuveihin ja työnnä ylös. (Huom. terän on myös
oltava samassa linjassa pölysuojuksessa olevan aukon
kanssa.)

Asenna ulkopuolinen terälaipan aluslevy ja mutteri.
Kiristä terän mutteri kiertämällä teräavainta oikealle
tai myötäpäivään, kun samalla painat teränakselin
lukituspainiketta. Kiristä, kunnes se lukittuu.

Samalla kun pidät pölysuojusta yläasennossa, vapauta
kiinnike ja laske pölysuojus alas.

Sulje ulkopuolinen teräsuojus ja lukitse kiristämällä
suojuksen pultti.
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TURVALLISUUS
Yleistä

Älä käytä konetta, ellet pysty soittamaan apua tarvittaessa
tapaturman sattuessa. Pidä aina ensiapuvälineet lähettyvillä.

VAROITUS!

SÄHKÖTYÖKALUT JA LEIKKURIT VOIVAT
SYNNYTTÄÄ KIPINÖITÄ. PIDÄ AINA
PALONSAMMUTIN HELPOSTI SAATAVILLA.

SAHAUKSESSA,
PORAUKSESSA JA
HIONNASSA MUODOSTUU PÖLYÄ, JOKA ON
LÄHTÖISIN USEIN PIIDIOKSIDIA SISÄLTÄVÄSTÄ
MATERIAALISTA. PIIDIOKSIDI ON HIEKAN, KVARTSIN,
TIILISAVEN, GRANIITIN JA MONIEN MUIDEN
MINERAALIEN JA KIVIEN PERUSTAVA AINESOSA.
KÄYTÄ AINA TARKOITUKSEEN VALMISTETTUJA
PÖLYNSUOJAUKSEN JA HENKILÖSUOJAUKSEN
LAITTEITA, JOTKA SOVELTUVAT SAHATTAVALLE,
PORATTAVALLE TAI HIOTTAVALLE MATERIAALILLE;
KATSO OSHA (29 CFR PART 1910.1200).
ÄLÄ KOSKAAN ALTISTA ITSEÄSI TAI MUITA
PAIKALLA OLEVIA IHMISIÄ VAARALLISELLE
PÖLYLLE, JOKA YLITTÄÄ SALLITUT ALTISTUSRAJAT
(PEL), JOTKA PAIKALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ TAI
TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN ON ASETTANUT,
KUTEN OSHA, CSST.

VAROITUS!

MATERIAALIA HIERTÄVIEN TAI
MUOVAAVIEN TUOTTEIDEN, KUTEN
LEIKKUREIDEN, HIOMAKONEIDEN JA PORIEN, KÄYTÖSSÄ VOI
MUODOSTUA VAARALLISIA KEMIKAALEJA SISÄLTÄVÄÄ PÖLYÄ JA
TOMUA. TARKISTA KÄSITELTÄVÄN MATERIAALIN KOOSTUMUS
JA KÄYTÄ SEN MUKAISTA HENGITYSSUOJAINTA.

VAROITUS!

TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖ VOI
AIHEUTTAA ALTISTUMISEN
MATERIAALILLE, JOKA KALIFORNIAN OSAVALTION TIETOJEN
MUKAAN AIHEUTTAA SYÖPÄÄ JA/TAI SYNNYNNÄISIÄ
EPÄMUODOSTUMIA TAI MUUTA LISÄÄNTYMISEEN LIITTYVÄÄ
HAITTAA.

Kuulostele varoitussignaaleja tai ääniä, kun käytät
kuulonsuojaimia. Riisu kuulonsuojaimet heti, kun moottori
pysähtyy.
Käytä aina hyväksyttyjä silmäsuojaimia.
• Jos käytät kasvonaamaria, silloin on käytettävä myös
hyväksyttyjä suojalaseja. Hyväksyttyjen suojalasien
on täytettävä Yhdysvalloissa standardin ANSI
Z87.1 vaatimukset ja EU-maissa standardin EN 166
vaatimukset. Visiirien on täytettävä standardin EN
1731 vaatimukset.
Suositeltavat henkilökohtaiset suojavarusteet:
• kuulonsuojaimet
• hengitysnaamari
• suojakäsineet
• hiussuojus tai pitkät hiukset peittävä muu varuste
esim: hiuspanta

HUOMIO!

PITKÄAIKAINEN ALTISTUMINEN
MELULLE VOI AIHEUTTAA PYSYVÄÄ
KUULON HEIKENTYMISTÄ, JOTEN KÄYTÄ AINA HYVÄKSYTTYJÄ
KUULONSUOJAIMIA.

VAROITUS!

AINA KUN TYÖSKENNELLÄÄN LIIKKUVIA
OSIA SISÄLTÄVILLÄ TYÖKALUILLA,
ON OLEMASSA RUHJEVAMMOJEN VAARA. KÄYTÄ AINA
SUOJAKÄSINEITÄ VAMMOJEN VÄLTTÄMISEKSI.

Yleisesti ottaen on käytettävä tyköistuvia vaatteita, jotka
eivät rajoita liikkeitä. Varo, etteivät vaatekappaleet, pitkät
hiukset tai korut takerru liikkuviin osiin.

VAROITUS!

SUOJAA ITSESI JA MUUT HENKILÖT
YLIALTISTUMISTA VASTAAN. TUTUSTU
PAIKALLISEEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN TAI TOIMIVALTAISEN
VIRANOMAISEN MÄÄRÄYKSIIN, KUTEN OSHA, CSST.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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Finnish, FI

VAROITUS!

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Sinun on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita
aina koneen käytön yhteydessä. Henkilökohtaiset
suojavarusteet eivät poista loukkaantumisen vaaraa,
vaan vähentävät sen se Vedä takaisin syvyysohjauspidike.
urauksia, mikäli onnettomuus tapahtuu.

Finnish, FI

TURVALLISUUS
AJATTELE AINA TYÖYMPÄRISTÖÄSI JA KÄYTÄ
TERVETTÄ JÄRKEÄ.
Mikäli mahdollista, huomioi kaikki mahdolliset tilanteet,
joita voi tulla eteen. Ole aina huolellinen ja käytä
tervettä järkeä. Jos joudut tilanteeseen, jossa tunnet
turvallisuuden olevan uhattuna, pysäytä kone ja pyydä
asiantuntijan apua. Ota yhteyttä jälleenmyyjään,
huoltoliikkeeseen tai kokeneeseen käyttäjään. Älä yritä
tehdä mitään sellaista tehtävää tai toimenpidettä, jonka
turvallisuuden suhteen koet epävarmuutta.
SÄHKÖTEKNINEN TURVALLISUUS
VAROITUS! Sähkökäyttöisten koneiden kohdalla on aina
sähköiskujen vaara. Vältä epäsuotuisia sääolosuhteita
ja kehonosien kosketuksia ukkosenjohdattimiin ja
metalliesineisiin. Noudata aina käyttöoppaan ohjeita
vahinkojen välttämiseksi.

VAROITUS!

KUN PUHDISTAT KONETTA,
HUOLEHDI, ETTEI VETTÄ PÄÄSE
SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN JA MOOTTORIYKSIKKÖÖN. VESI VOI
PÄÄSTÄ VAHINGOITTAMAAN KONETTA JA AIHEUTTAMAAN
OIKOSULUN.

• Älä koskaan yhdistä konetta pistorasiaan, jos pistoke
tai virtajohto on vahingoittunut.
• Tarkista, että verkkojännite vastaa koneen arvokilven
merkintöjä.
• Tarkastus ja/tai huoltotehtävä on suoritettava koneen
ollessa kytkettynä pois päältä ja pistoke irrotettuna
pistorasiasta.
• Sammuta kone aina ennen virtapistokkeen
irrottamista.
• Älä koskaan vedä konetta virtajohdosta äläkä koskaan
irrota pistoketta pistoasiasta vetämällä johdosta. Ota
kiinni pistokkeesta virtajohdon irrottamiseksi.
• Älä koskaan käytä konetta, jos jokin kaapeli tai pistoke
on vahingoittunut, vaan toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen korjausta varten.
• Älä koskaan käytä konetta, jos jokin kaapeli tai pistoke
on vahingoittunut, vaan toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen korjausta varten.
• Estä koneen käynnistäminen vahingossa. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa ennen koneen
yhdistämistä virtalähteeseen.

7.2
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Älä tee muutoksia pistokkeeseen. Jos se ei sovi
pistorasiaan, pyydä valtuutettu sähköasentaja
asentamaan oikea pistorasia. Varmista, että paikallisia
määräyksiä ja säännöksiä noudatetaan.

VAROITUS!

VIRHEELLINEN LIITÄNTÄ VOI AIHEUTTAA
SÄHKÖISKUN VAARAN. JOS EPÄILET,
ETTEI KONE OLE ASIANMUKAISESTI MAADOITETTU, OTA
YHTEYTTÄ VALTUUTETTUUN SÄHKÖASENTAJAAN.

JATKOJOHDOT JA -KAAPELIT
Jatkojohdossa on oltava sama tai korkeampi arvomerkintä
kuin koneen arvokilvessä.
• Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön sopivan jatkojohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
• Pidä jatkojohdon liitoskohta kuivana ja irti maasta.
• Pidä johto poissa kuumista paikoista, öljystä, terävistä
reunoista tai liikkuvista osista. Vahingoittunut tai
sotkeutunut johto voi kasvattaa sähköiskun vaaraa.
• Tarkista, että jatkojohto tai -kaapeli on ehjä ja hyvässä
kunnossa. Älä koskaan käytä konetta, jos johto,
kaapeli tai pistoke on vahingoittunut. Toimita se
valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
• Ylikuumenemisen välttämiseksi älä käytä jatkojohtoa
sen ollessa rullattu kiepille.
• Kun käytät jatkojohtoa, käytä vain sertifioitua tyyppiä,
jonka ulottuma on riittävä.

HUOMAUTUS!

MOOTTORIN SUORITUSKYKY RIIPPUU
OIKEASTA JÄNNITTEESTÄ. LIIAN PITKÄT
JATKOJOHDOT JA/TAI LIIAN PIENI JOHDINTEN POIKKILEIKKAUS
PIENENTÄÄ MOOTTORIN TEHOA KUORMITUKSEN AIKANA
AIHEUTTAEN HEIKENTYNYTTÄ SUORITUSKYKYÄ TAI
VIKATOIMINTOJA.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

TURVALLISUUS

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
Älä koskaan käytä konetta, jos olet väsynyt tai
huumausaineiden, alkoholin, lääkkeiden tai minkään
sellaisen hoidon vaikutuksen alaisena, joka voi
vaikuttaa näkökykyyn, valppauteen tai koordinaatio- tai
arviointikykyyn.
• Tarkista, ettei koneen päälle ole jätetty mitään
työkaluja tai muita esineitä.
• Älä koskaan anna kenenkään muun käyttää konetta
ilman koulutusta.
• Sammuta kone aina pitkien työtaukojen ajaksi.
• Älä koskaan työskentele yksin, vaan varmista, että joku
toinen henkilö on aina lähettyvillä.
• Opettele, kuinka konetta ja sen ohjaimia käytetään
turvallisesti ja opettele sen pysäyttäminen nopeasti.
Opettele myös tunnistamaan turvakilvet.
• Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja
rasvattomina.
• Älä kurota koneelle. Pidä tukeva asento ja tasapaino
kaiken aikaa.
• Älä koskaan seiso koneella.

KONEEN KÄYTTÖ JA HOITO
• Tämä kone on suunniteltu ja tarkoitettu tiilien ja
kivien katkaisemiseen. Kaikki muu käyttäminen on
epäasianmukaista.
• Kokemus on hyvin tärkeässä asemassa konetta
käytettäessä. Suosittelemme ammattitaitoista
käyttäjää.
• Kone on tarkoitettu kokeneita käyttäjiä ja teollisuuden
käyttösovelluksia varten.
• Tarkista, että kone on asennettu asianmukaisesti eikä
siinä ole vahinkojen merkkejä.
• Suorita aina päivittäisen ylläpidon toimenpiteet ennen
koneen käynnistämistä. Katso ohjeet kappaleessa
"Ylläpito".
• Älä ylikuormita konetta. Ylikuormitus voi vahingoittaa
konetta.
• Terän tulee olla tarkoitettu leikattavalle materiaalille.
• Jos et ole varma, mitä terää tulee käyttää, ota
yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.
• Pidä työkalut terävinä ja puhtaina turvallisen työn
takaamiseksi.
• Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa varmistaaksesi,
että kaikki kiinnittimet ovat oikealla kireydellä. Vaihda
kaikki kuluneet tai vahingoittuneet kilvet.
• Älä koskaan jätä koneen moottoria käyntiin ilman
valvontaa.
• Syötä työkappaletta vain terän pyörintäsuuntaa
vastaan!
• Ole varovainen nostaessasi. Koneella käsitellään
painavia osia, mikä aiheuttaa puristus- tai muiden
vammojen riskin.

Seiso pystyasennossa.
Pidä turvallinen etäisyys
kasvojesi ja leikkaavan terän
välillä. Pidä molemmat kädet
kiinni työkappaleessa ja
mahdollisimman kaukana
terästä. Jos käytät
upotustoimintoa, aseta yksi
käsi leikkauskahvaan.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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Finnish, FI

TYÖALUEEN TURVALLISUUS
• Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäsiistit tai
hämärät alueet saavat helposti aikaan onnettomuuksia.
• Ihmiset ja eläimet voivat häiritä sinua niin, että
menetät koneen hallinnan. Työskentele sen vuoksi aina
keskittyneesti ja tehtävään paneutuen.
• Älä käytä konetta huonolla säällä, kuten tiheässä
sumussa, rankkasateessa, voimakkaassa tuulessa tai
erittäin kylmässä jne.
• Älä koskaan aloita koneen käyttöä, ennen kuin
työskentelyalue on vapaa ja työtaso vakaa.

KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS
Ennen käynnistystä
VAROITUS!

Finnish, FI

LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI JA
VARMISTA, ETTÄ YMMÄRRÄT OHJEET
ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ.

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso ohjeet
kohdassa "Henkilökohtaiset suojavarusteet". Varmista,
ettei kukaan luvaton henkilö ole työskentelyalueella,
muussa tapauksessa on olemassa vakavan
henkilövahingon vaara. Estä koneen käynnistäminen
vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa
ennen koneen yhdistämistä virtalähteeseen.
Tarkista, että kone on asennettu asianmukaisesti eikä
siinä ole vahinkojen merkkejä. Katso ohjeet kappaleessa
"Kokoonpano ja säädöt".
• Suorita päivittäiset ylläpitotehtävät. Katso ohjeet
kappaleessa "Ylläpito".
KONEEN KÄYNNISTYS
Sahan virtakytkin käynnistää sahan moottorin ja imurin
moottorin samanaikaisesti. Käynnistä sahan moottori
painamalla virtakytkintä I tai ON-symbolia. Vialliset
kytkimet saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
KONEEN PYSÄYTYS
Pysäytä sahan moottori painamalla virtakytkintä O tai
OFF-symbolia.

Kuljetus ja säilytys
KULJETUSOHJEET

Varmista, että pöytälukko on lukittuna ennen sahan kuljettamista. Pöydän
lukitsematta jättäminen voi aiheuttaa sen siirtymisen pois sahasta ja aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen.
1. Kytke kone POIS PÄÄLTÄ. Irrota pistoke ja lukitse virtajohto.
2. Lukitse leikkauspää ala-asentoon.
3. Lukitse rullapöytä loukkaantumisen välttämiseksi kuljetuksen aikana.
4. Vapauta kuljetuskahva ja pidennä se kuljettamisen helpottamiseksi.

YLEISTÄ
Sammuta moottori ja irrota virtakaapeli ennen koneen
nostamista ja siirtämistä.
• Lukitse laitteet kuljetuksen ajaksi kuljetusvahinkojen
ja onnettomuuksien välttämiseksi.
• Varmista, että rullapöytä on lukittu ja myös pöydän
lisäosa on lukittu sisäasentoon.
• Säilytä laitteita lukitussa tilassa niin, etteivät lapset ja
luvattomat henkilöt pääse käsittelemään niitä.
• Katso terien kuljetusta ja varastointia koskevat tiedot
kappaleessa "Terät".
• Nosta konetta lyhyestä päädystä.
KULJETUS

B

VAROITUS!

VARMISTA, ETTÄ LEIKKUUTERÄ ON
TÄYSIN PYSÄHTYNEENÄ, ENNEN KUIN
TEET MITÄÄN HUOLTO- TAI KULJETUSTEHTÄVIÄ.

LASERKYTKIN
Tämä laattasaha on varustettu laserohjaimella leikkausten
linjaamiseksi. Kytke laserohjain päälle painamalla
laserkytkintä I tai ON-symbolia . Kytke laserohjain pois
päältä painamalla laserkytkintä O tai OFF-symbolia.

LASERSÄTEILYÄ – ÄLÄ
KATSO SUORAAN
SÄTEESEEN, LUOKAN 1M
TUOTE

8.1
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Nosta kuljetuskahvaa
vetämällä sen lukkotappi (A)
ulos ja sen jälkeen vetämällä
kuljetuskahva (B) ylös.

A

Kone voidaan nyt kallistaa
eteenpäin pyörien varaan
helppoa kuljettamista varten.

VAROITUS!
MUISTA LUKITA RULLAPÖYTÄ
JA LEIKKAUSPÄÄ
ENNEN KULJETTAMISTA
LAITEVAHINGON TAI
LOUKKAANTUMISEN
VÄLTTÄMISEKSI.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

KÄYTTÖ
Ylläpito

Perustavat työskentelymenetelmät

YLEISTÄ

ENSIMMÄINEN LEIKKAUS
Kun teet ensimmäisen leikkauksen, huomaat heti, että terä
leikkaa muovisäleikköjen sisään. Tämä on normaalia ja osa
rakennetta.

VAROITUS!

LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI JA
VARMISTA, ETTÄ YMMÄRRÄT OHJEET
ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ.

PÄIVITTÄINEN YLLÄPITO
• Tarkista, että koneen turvalaitteet ovat
vahingoittumattomat. Katso ohjeet kappaleessa
"Koneen turvalaitteet".
• Puhdista kone ulkopuolelta. Älä käytä painepesuria
sahan puhdistamiseen.
• Avaa teräsuojus. Puhdista sekä sisäpuolelta että
ulkopuolelta ja sulje teräsuojus.

VAROITUS!

HUOMAUTUS!

ÄLÄ KOSKAAN PUHDISTA MOOTTORIA
JA SÄHKÖOSIA VEDELLÄ.

PIDÄ RULLAPÖYDÄN PINTA PUHTAANA
LAATTALASTUISTA JA SUUREMMISTA
ROSKISTA.

Finnish, FI

Koneen luvattoman käynnistyksen estämiseksi on
suoritettava tässä luvussa esitetyt toimenpiteet moottorin
ollessa pois päältä ja virtajohdon ollessa irti pistorasiasta,
ellei toisin mainita.
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso ohjeet
kohdassa "Henkilökohtaiset suojavarusteet". Jos konetta ei
ylläpidetä oikein ja jos huoltoja ja/tai korjauksia ei suoriteta
ammattitaitoisesti, koneen käyttöikä saattaa lyhentyä ja
onnettomuuksien riski kasvaa. Jos tarvitset muita tietoja,
ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.

TYYPILLINEN LEIKKAUSTOIMENPIDE
Leikkauspää tulee jättää alas lukittuun asentoon tyypillistä
laatan leikkausta varten.

VAROITUS!

KONEEN KÄYTTÄMINEN TILANTEISSA,
JOISSA PÖLYN KERUU ON RAJOITTUNUT
PITKÄKSI AIKAA, VOI AIHEUTTAA PÖLYISEN JA MAHDOLLISESTI
VAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN KÄYTTÄJÄLLE JA MUILLE
LÄHELLÄ OLEVILLE HENKILÖILLE.

Jos terän leikkaussyvyys säädetään pöydän yläpuolelle
syvyyssäätönupin avulla, pölyn talteenotto on rajoitettua.
JIIRISAHAUS TAI VIISTEEN LEIKKAUS (lisävaruste)*
Kiinnitä jiiriohjain rullapöytään jiiriin sahaamista tai viisteen
leikkausta varten.
PISTOLEIKKAUS
Leikkausvarsi on jousitoiminen ja säädettävissä ylös ja alas.
• Löysää lukkonuppi syvyyssäätöä varten. Leikkausterää
voidaan säätää leikkausvarren kahvalla ylös ja alas
työkappaleen pistoleikkausta varten.

VAROITUS!

HUOMAUTUS!

PIDÄ PÖLYNKERUUSÄLEIKÖT JA
YLÄRAILO PUHTAINA TIILILASTUISTA
JA SUURISTA ROSKISTA.

PÖLYN TALTEENOTTO ON ALUKSI
RAJOITETTUA, KUNNES TERÄ LEIKKAA
LAATAN LÄPI JA MAHDOLLISTAA PÖLYN LASKEUTUMISEN ALAS
IMUJÄRJESTELMÄÄN.

SUURIEN LAATTOJEN LEIKKAUS

HUOMIO

JOS PÖLYNKERUUSÄLEIKKÖJÄ JA
YLÄRAILOA EI PIDETÄ PUHTAINA
TIILILASTUISTA JA SUURISTA ROSKISTA, SEURAUKSENA VOI
OLLA RULLAPÖYDÄN JUUTTUMINEN KIINNI YLÄRAILOA VASTEN
JA KONEEN VAHINGOITTUMINEN.

Leikkaamiseen laatat tai paloja yli 610mm on
kiinnitettävissä apupöytä, jossa on integroitu rip aidan
leikkaus* on käytettävissä. Tämä asuste sallii 1220 mm:
n pituisen viillon.

*Tarvikkeita on saatavana paikalliselta iQ Power Tools -jälleenmyyjältä.
Soita 888-274-7744 tai hae lähellä oleva jälleenmyyjä osoitteesta www.iqpowertools.com.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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IMUJÄRJESTELMÄN JA SUODATTIMEN YLLÄPITO

Finnish, FI

SUODATUSJÄRJESTELMÄ
IQTS244-suodatusjärjestelmä on suunniteltu toimimaan
automaattisesti laattasahan käytön aikana. Imumoottori
käynnistyy automaattisesti sahamoottorin käynnistyessä.
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan yhden työpäivän tai
leikkaamaan 152m, ennen kuin suodatin puhdistetaan tai
pölykaukalo tyhjennetään.

Kierrä pölykaukalon vapautusvipu vasemmalle.

PÖLYNIMURIN
TOIMINTA
KIERTO

1.

Kierrä suodatinta kolme kertaa
152m leikkauspituuden välein tai
jokaisen työpäivän päätteeksi.
Kierrä suodatinta ennen
pölykaukalon tyhjentämistä.

Työnnä pölykaukalo ulos.

2. Tyhjennä pölykaukalo noin
152m leikkauspituuden välein tai
jokaisen työpäivän lopussa ennen
koneen siirtämistä.
3. Tyhjennä pöly jätesäkkiin tai
tiiviiseen säiliöön ja hävitä
asianmukaisella tavalla.

SUODATTIMEN PUHDISTUS JA PÖLYKAUKALON TYHJENNYS
Kierrä suodatinta kolme kertaa 152m leikkauspituuden
välein tai jokaisen työpäivän päätteeksi. Kierrä suodatinta
ennen pölykaukalon tyhjentämistä.

Tyhjennä pöly jätesäkkiin tai tiiviiseen säiliöön ja hävitä
asianmukaisella tavalla.

Tyhjennä pölykaukalo noin 152m leikkauspituuden välein tai
jokaisen työpäivän lopussa ennen koneen siirtämistä.

10.1
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IMUJÄRJESTELMÄN JA SUODATTIMEN YLLÄPITO
VAROITUS!

VARMISTA, ETTÄ LEIKKUUTERÄ ON TÄYSIN
PYSÄHTYNEENÄ, ENNEN KUIN TEET
MITÄÄN HUOLTO- TAI KULJETUSTEHTÄVIÄ.

SUODATTIMEN JA SUODATTIMEN PUHDISTUSLIUSKAN
VAIHTO
Suodatin ja suodattimen puhdistusliuska on vaihdettava
kerran vuodessa käytöstä riippumatta.

VAROITUS!

TÄMÄN KONEEN YLLÄPITOTÖIDEN
SUORITTAMISEN YHTEYDESSÄ ON
OLEMASSA ALTISTUMISEN VAARA PÖLYLLE, JOKA VOI SISÄLTÄÄ
VAARALLISTA MATERIAALIA. SUOJAA ITSESI KÄYTTÄMÄLLÄ
SOPIVAA HENGITYSNAAMARIA.

Poista ja vaihda suodattimen puhdistusliuska. Samalla kun
painat alas pidätintä (A), vedä suodattimen puhdistusliuska
ulos (B) suodattimen puhdistusliuskan kiinnitysalustasta.
Finnish, FI

Poista suodattimen kiertonuppi.

A
B

Paina uusi suodattimen puhdistusliuska suodattimen
puhdistusliuskan kiinnitysalustaan.
Löysää ruuvit ja poista suodattimen kansi.

Poista suodatin.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

Asenna uusi suodatin suodatinkoteloon. Kierrä suodatinta
hieman samalla, kun se asettuu suodattimen karan yli.
Asenna suodattimen kansi ja ruuvit. Asenna suodattimen
kiertonuppi.

iQTS244
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HIILIHARJOJEN TARKASTUS JA VAIHTO
VAROITUS!

Finnish, FI

VARMISTA, ETTÄ LEIKKUUTERÄ ON TÄYSIN
PYSÄHTYNEENÄ, ENNEN KUIN TEET
MITÄÄN HUOLTO- TAI KULJETUSTEHTÄVIÄ.

Tarkasta hiiliharja ja vaihda tarvittaessa.

Hiiliharjat on poistettava ja tarkastettava säännöllisesti.
Viikoittain, jos konetta käytetään päivittäin. Nämä ohjeet
koskevat sahamoottoria ja imumoottoria. Kaksi hiiliharjaa
(A) ja (B) sijaitsevat moottorin edessä ja takana. Löysää
hiiliharjan pidätinkupu talttapääruuvimeisselillä.

Asenna hiiliharja varmistaen, että kielekkeet kohdistuvat
loviin.

Poista hiiliharjan pidätinkupu.

Kiristä hiiliharjan pidätinkupu lukitsemiseksi.

Poista hiiliharja

10.3
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SÄLEIKKÖJEN VAIHTO
Säleiköt on vaihdettava säännöllisesti. Muovisäleiköt on tehty kolmesta osasta. Kaksi etukappaletta ovat samat, kun taas
takakappale on erilainen.

ERILAINEN

SAMA
Finnish, FI

SÄLEIKKÖJEN POISTO
Vaihda säleiköt poistamalla ensin pöytä ja asettamalla
se turvalliselle pinnalle pyörät ylöspäin. Jokaisessa
muovisäleikön osassa on silmukkapidätin, joka kääntyy
pöytäsäleikköjen kielekkeen päälle. Nosta ensin
muovilenkkiä kevyellä voimalla ylöspäin ja paina alas
vapauttaaksesi sen. Toista tämä prosessi jokaisen
säleikön päässä.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

SÄLEIKKÖJEN ASETUS TAKAISIN PAIKOILLEEN
Aloita takamuovisäleiköstä. Kun pöydän oikea puoli on
ylhäällä, sovita muovisäleiköt pöytäsäleikköihin, paina
vinosti alas 45° kulmassa ja napsauta paikalleen.

iQTS244
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SÄÄDÖT
YLÄRAILON SÄÄTÖ
Huomaa: Ylärailo on säädetty tehtaalla, joten sitä tarvitsee
säätää uudelleen vain pitkäaikaisemman käytön tai osien
vaihtamisen jälkeen.

RULLAPÖYDÄN YLÄRULLAN SÄÄTÖ

JA RULLAPÖYDÄN
HUOMAUTUS! YLÄRAILON
SÄLEIKKÖJEN VÄLINEN RAKO ON

Finnish, FI

TÄRKEÄ IMUN YLLÄPITÄMISTÄ JA HYVÄÄ PÖLYN KERUUTA
VARTEN.

W
Ylärailon ja rullapöydän säleikköjen välisen raon tulee
olla .8mm (A). Ylärailo ja rullapöydän säleiköt eivät saa
koskettaa tai hangata pöydän liikkeen aikana. Jos ne
hankaavat, tarvitaan säätöä.

V
1. S
 amalla kun pidät kiinni akselin nokkaruuvista (V)
kuusiokoloavaimella, löysää akselimutteri (W).

A

2. Kierrä akselin nokkaruuvia, kunnes ylärullan käsin
pyörittämisen yhteydessä esiintyy pieni vastus.
3. Samalla kun pidät kuusiokoloavainta ja akselin
nokkaruuvia paikallaan, kiristä akselimutteri sen
lukitsemiseksi.

4. Noudata samoja toimenpiteitä kaikille kuudelle
ylärullalle.

RULLAPÖYDÄN SÄÄTÖ JA KOHTISUORISTUS
Huomaa: Rullapöytä on asetettu tehtaalla kohtisuoraan
leikkauspään suhteen ja sertifioitu pysymään teollisuuden
tiukimman standardin vaatimusten .40mm rajoissa.
Säädön saa suorittaa vasta pitkäaikaisen käytön jälkeen
tai osien vaihtamisen yhteydessä.
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SÄÄDÖT

Finnish, FI

A

Sijoita 90° suorakulma rullapöydälle niin, että toinen sivu
on ohjauspalkkia (A) vasten.
Siirrä rullapöytä koko liikepituudellaan edestä taakse.
Jos terä ei ole 90° kulmassa ohjauspalkin suhteen,
ohjauskisko täytyy säätää.
Löysää kuusi kiskonkiinnitysruuvia (X). Ruuveihin pääsee
käsiksi vasemman sivukiskon alapuolelta.

VERSIO 1 - SÄÄTÖNOKALLA
Säädä ohjauskiskon säätöruuveja (Y), kunnes terä on
kohtisuorassa ohjauspalkin (A) suhteen rullapöydän koko
liikepituudella edestä taakse. Kun ohjauskisko on oikeassa
asennossa, kiristä kuutta kiskonkiinnitysruuvia (X).
VERSIO 2 - ILMAN SÄÄTÖNOKKAA
Säädä rullapöydän asentoa, kunnes terä on kohtisuorassa
ohjauspalkin (A) suhteen rullapöydän koko liikepituudella
edestä taakse.

KUVA ULKOPUOLELTA

Y
x

x

x

x

x

x

KUVA SISÄPUOLELTA
x

x
Y

888-274-7744
www.iqpowertools.com

x

x

x

x

Y
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X-JALUSTAN ASENNUS (lisävaruste)
Tarvikkeita on saatavana paikalliselta iQ Power Tools
-jälleenmyyjältä. Soita puhelinnumeroon 888-274-7744 tai
tilaa sivustoltamme osoitteessa iqpowertools.com.

3. Laske kuljetuskahva vetämällä sen lukkotappi (A) ulos
ja sen jälkeen painamalla kuljetuskahva (B) alas.

B

Finnish, FI

1. S
 aha seisoo pyörien ja takajalkojen varassa. Pidä
X-jalustaa kuvan mukaisesti. Kiinnitä X-jalustan (A)
koukut sahan putkikehikon yläpoikkipalkin päälle.

A
A

2. Paina kevyesti kuljetuskahvasta (A) alaspäin, kun
samalla työnnät X-jalustaa alas (B) niin, että sahan
putkirungon alapoikkipalkki lukittuu X-jalustan
lukkotappiin.

A

4. Koneen nostaminen pystysuoraan käyttöasentoon
X-jalustan ollessa kiinnitettynä. Kuten alla oleva kuva
esittää, sijoita vasen jalka leikkauspään (A) viereen ja
nosta vasemmalla kädellä leikkauspään kahvasta, kun
samalla ohjaat pystyyn kääntämistä oikealla kädellä
kuljetuskahvasta (C) kiinni pitäen. Huomaa: Varmista,
että vapaata tilaa on noin 2 m koneen nostamiseksi
pystysuoraan käyttöasentoon.

C

B

3.2
B
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X-JALUSTA
X-JALUSTAN POISTAMINEN
1. Lisävarusteiden X-jalustan poistaminen. Käännä
kone takaisin pitämällä oikealla kädellä kiinni
kuljetuskahvasta (C) ja vasemmalla kädellä
leikkauspään kahvasta (B).
	
Huomaa: Ennen laskemista alas varmista, että
koneen takana on noin 1,5 m tilaa koneen lattialle
kääntämistä varten.
Finnish, FI

C

B

2. Sijoita kone varovasti makaamaan lattialle.

VAROITUS!

VAROITUS! MUISTA LUKITA
RULLAPÖYTÄ ENNEN KULJETTAMISTA
LAITEVAHINGON TAI LOUKKAANTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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X-JALUSTA
3. Nosta kuljetuskahvaa vetämällä sen lukkotappi (A) ulos
ja sen jälkeen vetämällä kuljetuskahva (B) ylös.

5. Kun X-jalustan lukkotappi on vapautettuna, käännä
ylös (A) ja nosta sitten vasemmalla kädellä (B), jolloin
X-jalusta irtoaa koneesta.

Finnish, FI

B

B
A
A

4. Työnnä kevyesti kuljetuskahvasta (A), paina jalalla
X-jalustan lukkotapin nuppia (B) ja vedä ylöspäin
oikealla kädelläsi (C).

6. Kone voidaan nyt kallistaa eteenpäin pyörien varaan
helppoa kuljettamista varten.

A
C

B

KOHTA B
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VIANETSINTÄOHJEET
NOUDATA TURVALLISUUSSÄÄNTÖJÄ JA -OHJEITA
MONET YLEISET ONGELMAT VOIDAAN RATKAISTA HELPOSTI ALLA OLEVAN TAULUKON AVULLA.
VAKAVIEN JA JATKUVASTI TOISTUVIEN ONGELMIEN ESIINTYESSÄ OTA YHTEYTTÄ IQ POWER TOOLS -YHTIÖÖN
PUHELINNUMEROON 1 - (888) 274-7744.

ONGELMA! SAHA EI KÄYNNISTY
MIKÄ ON VIKANA?

MITÄ TEHDÄ
1. Liitä saha virtalähteeseen

2. Saha ei käy (pistoke pistorasiassa, kytkin päällä)

2. Paina kytkin OFF-asentoon ja paina GFCI-katkaisijan
uudelleenasetuspainiketta.

3. Sulake on palanut tai piirikatkaisija on lauennut.

3. Paina kytkin OFF-asentoon ja vaihda sulake tai piirikatkaisija.

4. Virtajohto vahingoittunut

4. Pyydä valtuutettua huoltoliikettä vaihtamaan virtajohto.

5. Harjat kuluneet

5. Pyydä valtuutettua huoltoliikettä vaihtamaan harjat.

ONGELMA! SAHA EI TEE TYYDYTTÄVIÄ LEIKKAUKSIA
MIKÄ ON VIKANA?

MITÄ TEHDÄ

1. Tylsä leikkuuterä

1. Vaihda leikkuuterä

2. Terä ei leikkaa

2. Käytä teroituskiveä

3. Terälaikassa on keräytymiä

3. Poista keräytymät teroituskivellä

4. Väärä terälaikka tehtävään työhön

4. Vaihda terälaikka

ONGELMA! TERÄLAIKKA EI SAA NOPEUTTA
MIKÄ ON VIKANA?

MITÄ TEHDÄ

1. Jatkojohdon poikkileikkausala on liian pieni tai se on
liian pitkä.

1. Vaihda riittävän kokoiseen johtoon

2. Tuurna on löystynyt

2. Kiristä tuurna

3. Verkkojännite liian matala

3. Ota yhteys sähköyhtiöön

ONGELMA! KONE VÄRÄHTELEE LIIKAA
MIKÄ ON VIKANA?

MITÄ TEHDÄ

1. Sahaa ei ole lukittu kunnolla jalustaansa

1. Sijoita jalusta uudelleen.

2. Jalusta tai penkki epätasaisella lattiapinnalla

2. Sijoita uudelleen tasaiselle pinnalle

3. Vahingoittunut terälaikka

3. Vaihda terälaikka

ONGELMA! LEIKKAUKSET EIVÄT OLE TARKKOJA
MIKÄ ON VIKANA?

MITÄ TEHDÄ

1. Ohjauskisko ei ole kiinni palkissa

1. Tarkista ja säädä

2. Terälaikka ei ole kohtisuorassa palkin suhteen

2. Tarkista ja säädä

3. Terälaikka ei ole kohtisuorassa pöydän pinnan suhteen

3. Tarkista ja säädä palkki

4. Työkappale liikkuu

4. Käytä reunaohjainta.

ONGELMA! ALIPAINEHÄVIÖ
MIKÄ ON VIKANA?

MITÄ TEHDÄ

1. Imumoottori ei pyöri

1. Tarkista imu ja moottorin pistoke

2. Suodatin tukossa

2. Kierrä suodattimen puhdistusnuppia

3. Pölykaukalo on lukitsemattomassa asennossa

3. Lukitse pölykaukalo yläasentoon

4. Pölykaukalo on täynnä pölyä

4. Tyhjennä pölykaukalo ja poista pölykeräytymät
suodattimen ja syklonien ympäriltä.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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1. Sahaa ei ole liitetty virtalähteeseen

TEKNISET TIEDOT

Finnish, FI

SAHAMOOTTORI IQTS244
TEHO, W

1640

JÄNNITE, V

230

VAIHEET

1

TAAJUUS, HZ

50/60

TERÄN NOPEUS, R/MIN

4000

IMUMOOTTORI
TEHO, W

360

TAAJUUS, HZ

50/60

JÄNNITE, V

230

dm^3/5

47

LEIKKAUSVÄLINEET
TERÄN KOKO - MAKSIMI, MM

254

SAHAN SYVYYS - MAKSIMI, MM

25

LEIKKAUSSYVYYS 45° KULMASSA - MAKSIMI, MM

19

LEIKKAUSPITUUS - MAKSIMI, MM

610

TUURNAN RAKENNE

Q-DRIVE

KULMALEIKKAUS

45° JA 22,5°

MITAT
PAINO, KG

42

LÄHETYSPAINO, KG

50

KOKO (L X K X P), MM

685 X 711 X 864

LÄHETYSMITAT (L X K X P), MM

610 X 559 X 1067

ÄÄNI
A-PAINOTETUN ÄÄNENPAINETASON MITTAUS
EI KUORMITUSTA:

ASENTO 1-5

LPA = 89,16 dB(A)

KUORMITUS:

ASENTO 1-5

LpA = 91,02 dB(A)

EPÄVARMUUSTEKIJÄT

KPA = 4,0 dB
A-PAINOTETUN ÄÄNITEHOTASON MITTAUS

EI KUORMITUSTA:

LASKETTU

LPA = 102,6 dB(A)

KUORMITUS:

LASKETTU

LPA = 104,4 dB(A)

EPÄVARMUUSTEKIJÄT

KWA = 2,5

VÄRÄHTELY
VÄRÄHTELY

14.1
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2,5 m/s2

888-274-7744
www.iqpowertools.com

JOHDOTUSKAAVIO

Finnish, FI
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TAKUU

Finnish, FI

iQ Power Tools -yhtiö tai valtuutettu iQ-jälleenmyyjä
on myynyt tämän uuden pölyn talteenottavan
iQTS244™-laattasahan ja antanut alkuperäiselle
asiakkaalle takuun, jonka mukaan koneessa ei ole
valmistusvikoja normaalikäytössä yhden vuoden
aikana ostopäivästä lukien. Vuokrakoneiden
takuuaika on 90 päivää.
Kaikki iQ-tuotteet on rekisteröitävä joko
internetsivustomme kautta tai lähettämällä
takuukortti postitse, jotta takuu aktivoituu ja on
voimassa. Tämä takuu ei koske mitään osaa, jota
on käytetty tai huollettu väärin, vahingoitettu
kuljetuksen tai käsittelyn aikana, muutettu tai
korjattu luvattoman henkilön toimesta tai käytetty
terällä, jota iQ Power Tools ei ole suositellut.
Alkuperäisen ostajan on lähetettävä mikä tahansa
tämän takuun nojalla esitettävä vaatimus edellä
mainitun takuujakson aikana ja osoitettava todiste
hankinnastaan. Takuujakson aikana iQ Power Tools
-yhtiöllä on mahdollisuus joko vaihtaa tai korjata mikä
tahansa vialliseksi toteamansa osa tai komponentti.
iQ Power Tools ei ole velvollinen korvaamaan
rahtikustannuksia tai muita kuljetukseen liittyviä
kustannuksia tai maksuja, jotka koskevat iQ Power
Tools -yhtiön toimipaikkaan tai muuhun valtuutettuun
korjausliikkeeseen palautettavia viallisia tuotteita,
vaihto-osia tai komponentteja.

16.1
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Ostaja vastaa itse tuotteiden ylläpitoon vaadittavista
osista ja työkustannuksista sekä komponenttien
normaalin kulumisen aiheuttamista komponenttien
vaihdoista, joten ne eivät kuulu takuun piiriin. Kaikki
takuun nojalla vaihdetut tuotteet tai komponentit
tulevat olemaan valmistajan omaisuutta. Kaikki
vaihto-osat tulevat olemaan osa alkuperäistä
tuotetta, ja näiden osien takuuaika päättyy
alkuperäisen takuun mukana.
iQ Power Tools maksaa takuukorjausten yhteydessä
vaihdettavat osat ja työt, jotka toteuttaa iQ Power
Tools tai sen valtuuttama korjausliike. Tämä takuu
korvaa vaihto-osat myös silloin, kun jokin muu taho
suorittaa niiden asennuksen, mutta takuu ei korvaa
siihen liittyviä työkustannuksia.
TÄMÄN TAKUUN MUKAINEN VASTUU EI MISSÄÄN
TAPAUKSESSA YLITÄ MINKÄÄN VIALLISEN
TUOTTEEN TAI KOMPONENTIN VAIHTAMISEN
KUSTANNUKSIA. iQ POWER TOOLS EI VASTAA
MISTÄÄN SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA
TAI MENETYKSISTÄ, ELLEI NIITÄ OLE TÄSSÄ
NIMENOMAISESTI HYVÄKSYTTY.
Tämän takuun ehdot ovat ainoa takuu. Tämä
rajoitettu takuu kumoaa kaikki muut suoraan tai
epäsuoraan esitetyt takuut.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

Käyttöopas
Käytä QR-koodia ladataksesi
iQTS244-sahan käyttöoppaan omalla
kielelläsi. Lue käyttöopas huolellisesti
ja varmista, että ymmärrät ohjeet
ennen koneen käyttämistä.

888-274-7744 | WWW.IQPOWERTOOLS.COM
PO BOX 7449 MORENO VALLEY CA, 92552 USA

