iQTS244-230V CE 254 mm tegelzaag
Gebruikershandleiding

Utilisez le code QR pour télécharger le manuel
d’utilisation de l’iQTS244 dans votre langue.

Verwenden Sie den QR-Code, um das
iQTS244-Benutzerhandbuch in Ihrer
Sprache herunterzuladen.
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig
door en zorg dat u alle aanwijzingen hebt
begrepen voordat u deze machine gebruikt.

Utilizzare il codice QR per scaricare il manuale
dell’operatore iQTS244 nella propria lingua
Gebruik de QR-code om de iQTS244
bedieningshandleiding in uw taal te downloaden
Brug QR-kode til at downloade brugervejledningen til
iQTS244 på dit sprog

VERKLARING

Wij verklaren dat de apparatuur, de tegelzaag (iQ TS244-CE) waarop
deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de eisen van de volgende
normatieve documenten:

Dutch, NL

		Machinerichtlijn: 2006/42/EC
		EMC-richtlijn: 2014/30/EU

Jaar van de CE-markering: 2018
Handtekening:
Voornaam, achternaam: Paul Guth
Functie/naam: VP Product Development
Datum: 01-10-2018
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BELANGRIJKSTE SYMBOLEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Uitleg van waarschuwingsniveaus
Er zijn drie waarschuwingsniveaus.

WAARSCHUWING
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Gebruikt als er risico op ernstig of dodelijk letsel van
de bediener of materiële schade bestaat wanneer de
aanwijzingen in de handleiding niet worden opgevolgd.

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

Draag altijd gehoorbescherming

LET OP
Gebruikt als er risico op letsel van de bediener of materiële
schade bestaat wanneer de aanwijzingen in de handleiding
niet worden opgevolgd.
Draag altijd een beschermbril of een
masker

KENNISGEVING
Gebruikt als er risico op schade van materiaal of de machine
bestaat wanneer de aanwijzingen in de handleiding niet
worden opgevolgd.

Er komt laserstraling uit
deze opening.

Symbolen op de machine
WAARSCHUWING! Deze machine kan een
gevaarlijk werktuig zijn als hij verkeerd
of onoplettend wordt gebruikt, en kan in
dat geval ernstig of dodelijk letsel van de
bediener of andere personen veroorzaken.

-CE
250MM TILE SAW
Q-DRIVE ARBOR
230V~ 60Hz 15A 4000RPM

Hoogspanning. Risico van elektrische
schokken. Zet de machine uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u hem
verplaatst.

Mag niet worden aangeboden met
algemeen huishoudelijk afval, maar moet
afzonderlijk aangeboden worden voor
hergebruik of recycling.

WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID
LASERSTRALING – NIET
IN DE BUNDEL KIJKEN –
PRODUCTKLASSE 1M
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Houd handen en voeten uit de buurt van
het zaagblad.

Met CE-keur.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

BELANGRIJKSTE SYMBOLEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Andere symbolen/stickers op de
machine verwijzen naar speciale eisen
voor certificatie voor bepaalde markten.

1.	Draai het filter 3 keer rond nadat u
500 ft hebt gezaagd, of aan het einde
van elke werkdag. Draai het filter rond
voordat u de stofopvangbak leegt.
2. 	Leeg de stofopvangbak nadat u
500 ft hebt gezaagd, of aan het
einde van elke werkdag voordat u de
machine transporteert.
3. 	Leeg het stof in een zak of afsluitbare
bak en voer het op gepaste wijze af.

AANWIJZINGEN VOOR TRANSPORT
1. Zet de machine UIT.
	Trek de stekker uit het stopcontact en
berg het snoer veilig weg.
2. 	Vergrendel de zaagkop in de stand
omlaag.

Niet aan regen blootstellen.

Zaag nooit zonder een
bladbeschermer te gebruiken.
Dutch, NL

BEDIENING VAN HET
STOFAFZUIGSYSTEEM

Overige veiligheidswaarschuwingen

Onbedoeld starten van deze
machine kan letsel veroorzaken.
Niet gebruiken in een omgeving
waar kinderen aanwezig kunnen
zijn.
De ongebruikte tegelzaag kan
lichamelijk letsel veroorzaken –
Verwijder dit tegelzaagblad als u
andere hulpstukken gebruikt.

Gebruik altijd door de fabrikant
goedgekeurde zaagbladen.
Vervang het zaagblad als dit
beschadigd is voordat u de
machine gebruikt.

Gebruik deze machine alleen
met zaagbladen met een gladde
zaagrand, zonder openingen of
groeven.

3. 	Vergrendel de roltafel voor transport.
4. 	Ontgrendel de transportgreep en klap
deze uit voor gemakkelijk transport.

LASERSTRALING – NIET
IN DE BUNDEL KIJKEN –
PRODUCTKLASSE 1M

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften
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1. LAAT ALLE BESCHERMVOORZIENINGEN OP HUN PLAATS
ZITTEN en zorg dat ze in goede staat verkeren.
2. VERWIJDER ALLE VOOR HET AFSTELLEN GEBRUIKTE
SLEUTELS. Maak er een gewoonte van om altijd te controleren
of voor afstelling gebruikte sleutels verwijderd zijn voordat u
de machine aanzet.
3. HOUD DE WERKOMGEVING SCHOON. Rommel in de
omgeving en op werkbanken kan ongelukken veroorzaken.
4. NIET GEBRUIKEN IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING.
Gebruik elektrische gereedschappen nooit op vochtige of
natte locaties, en stel ze niet bloot aan regen. Zorg dat de
werkomgeving goed verlicht is.
5. HOUD KINDEREN UIT DE BUURT. Alle bezoekers moeten op
een veilige afstand van de werkomgeving blijven.
6. ZORG DAT KINDEREN DE WERKRUIMTE NIET KUNNEN
BETREDEN door gebruik te maken van hangsloten,
hoofdschakelaars en door startsleutels te verwijderen.
7. FORCEER HET GEREEDSCHAP NIET. Het zal beter en veiliger
werken met de snelheid waarvoor het ontworpen is.
8. GEBRUIK HET JUISTE GEREEDSCHAP. Gebruik het
gereedschap en hulpstukken niet voor taken waarvoor ze niet
bestemd zijn.
9. GEBRUIK EEN GOEDE VERLENGKABEL. Zorg dat de
verlengkabel in goede staat verkeert. Zorg bij gebruik
van een verlengkabel dat deze zwaar genoeg is voor
het stroomverbruik van het product. Een te kleine kabel
kan een daling van de lijnspanning veroorzaken, wat kan
leiden tot stroomuitval en oververhitting. In tabel A ziet u
de juiste maten, afhankelijk van de lengte en de nominale
stroomsterkte zoals vermeld op het naamplaatje. Gebruik in
geval van twijfel de zwaardere kabel. Hoe lager het gaugenummer, hoe zwaarder de kabel.
10. DRAAG DE JUISTE KLEDING. Draag geen loshangende
kleding, handschoenen, stropdas, ringen, armbanden of andere
sieraden die door bewegende onderdelen gegrepen kunnen
worden. Gebruik van schoenen met een antisliplaag wordt
aanbevolen. Draag een haarnetje om lang haar te beschermen.

12. ZET WERKSTUKKEN VAST. Gebruik klemmen of een
schroefklem waar dat mogelijk is. Dat is veiliger dan gebruik
van uw handen, en u hebt dan beide handen vrij om het
gereedschap te bedienen.
13. REIK NIET TE VER. Zorg altijd dat u stabiel staat en uw
evenwicht niet kunt verliezen.
14. ONDERHOUD GEREEDSCHAPPEN ZORGVULDIG. Houd
gereedschap scherp en schoon voor een optimale en
veilige werking. Volg de aanwijzingen voor het smeren en
vervangen van hulpstukken.
15. SCHAKEL GEREEDSCHAPPEN UIT voordat u onderhoud
verricht: bij het wisselen van hulpstukken zoals zaagbladen,
bits, snijgereedschappen enz.
16. BEPERK HET RISICO OP ONBEDOELD STARTEN.
Controleer altijd of de schakelaar op Uit staat voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.
17. GEBRUIK DE AANBEVOLEN HULPSTUKKEN. Raadpleeg
de eigenaarshandleiding voor de aanbevolen hulpstukken.
Gebruik van verkeerde hulpstukken kan risico van
lichamelijk letsel opleveren.
18. GA NOOIT OP DE MACHINE STAAN. Als de machine
kantelt of u onbedoeld in aanraking komt met het
snijgereedschap, kan dat ernstig letsel veroorzaken.
19. INSPECTEER BESCHADIGDE ONDERDELEN. Als een
beschermingsvoorziening of ander onderdeel beschadigd
is, moet u eerst zorgvuldig controleren of het goed werkt
en de beoogde taak goed uitvoert voordat u de machine
gebruikt. Let hierbij op de uitlijning van bewegende
onderdelen, eventueel aanlopen van bewegende
onderdelen, breuk van onderdelen, en andere problemen
die gevolgen kunnen hebben voor de werking. Beschadigde
beschermingsvoorzieningen of andere beschadigde
onderdelen moeten op juiste wijze gerepareerd of
vervangen worden.
20. AANVOERRICHTING. Het werkstuk mag alleen tegen
de draairichting van het zaag- of snijblad in aangevoerd
worden.
21. LAAT DE MACHINE NOOIT ONBEWAAKT DRAAIEN:
SCHAKEL DE STROOM UIT. Blijf bij de machine totdat deze
helemaal tot stilstand is gekomen.

11. DRAAG ALTIJD EEN BESCHERMBRIL. Gebruik tevens een
gezichts- of stofmasker als de zaagwerkzaamheden veel stof
veroorzaken. Een gewone bril heeft stootbestendige lenzen,
maar het is GEEN beschermbril.
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INLEIDING
Geachte klant,

Wij hier bij IQ Power Tools™ feliciteren u met de aanschaf
van deze iQTS244™ tegelzaag met stofopvang. Wij twijfelen
er niet aan dat u tevreden zult zijn met uw aankoop.
iQ Power Tools vervaardigt met trots de meeste innovatieve
gereedschappen en uitrusting in de branche.

Hebt u vragen over uw iQTS224™? Neem dan gerust
contact met ons op:
Telefoon: (888) 274-7744
E-mail: internationalsales@iqpowertools.com
Wij willen dat u tevreden bent met uw product en dat u
het lange tijd als waardevol gereedschap zult gebruiken.
Met de aankoop van onze producten krijgt u beschikking
over professionele hulp bij reparatie en onderhoud. Als de
verkoper van de machine niet een van onze geautoriseerde
leveranciers is, vraag dan om het adres van het
dichtstbijzijnde servicecentrum.
Deze gebruikershandleiding is een belangrijk document.
Zorg dat hij altijd in de werkomgeving voorhanden is. Door
de aanwijzingen (over gebruik, onderhoud, reparatie enz.)
te volgen, zorgt u dat de machine langer meegaat en ook
als occasion zijn waarde behoudt. Zorg er bij het uitlenen of
verkopen van de machine voor dat de lener/koper tevens
de gebruikershandleiding ontvangt, zodat hij weet hoe de
machine correct onderhouden en gebruikt moet worden.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar

De eigenaar/werkgever moet zorgen dat de
bediener weet hoe hij/zij deze machine veilig moet
gebruiken. Leidinggevenden en bedieners moeten de
gebruikershandleiding gelezen en begrepen hebben.
Ze moeten bekend zijn met:
•D
 e veiligheidsinstructies voor de machine.
•H
 et toepassingsbereik en de beperkingen van de
machine.
•D
 e wijze waarop de machine gebruikt en onderhouden
moet worden.
De plaatselijke wet- en regelgeving kan beperkingen
opleggen voor het gebruik van de machine. Zorg dat u
bekend bent met de plaatselijke wet- en regelgeving
voordat u de machine gaat gebruiken.
888-274-7744
www.iqpowertools.com

Na publicatie van deze handleiding kan iQ Power Tools
aanvullende informatie over veilige bediening van dit
product publiceren. Het is de plicht van de eigenaar om upto-date te blijven met de veiligste bedieningsmethoden.
iQ Power Tools werkt doorlopend aan productontwikkeling
en behoudt zich daarom het recht voor om het ontwerp en
uiterlijk zonder voorgaande kennisgeving te wijzigen.
Ga voor informatie en assistentie voor klanten naar onze
website: www.iQPowerTools.com

Ontwerp en functies

De producten van iQ Power Tools onderscheiden zich door
waarden zoals een uitstekende prestatie, betrouwbaarheid,
innovatieve technologie en milieu-overwegingen. Voor
een veilig gebruik van dit product moet de bediener
deze handleiding aandachtig lezen. Wendt u zich tot de
leverancier of iQ Power Tools als u nog meer informatie
wenst.

iQTS244
ONTWORPEN MET INGEBOUWD AFZUIGSYSTEEM,
FILTERSYSTEEM EN STOFOPVANG.
Dit innovatieve ontwerp (octrooi aangevraagd) combineert
de functies van een professionele tegelzaag met een
krachtig cycloon-afzuigsysteem en zaagt precies en
efficiënt zonder water of stof.
COMPACT EN MOBIEL ONTWERP
Dankzij de compacte afmetingen en ingebouwde wielen kan
de machine aan de ingebouwde uittrekgreep gemakkelijk
verplaatst worden.
GROOT ZAAGVERMOGEN
Voor diagonaal zagen van tegels van 24 inch x 24 inch
(610 mm x 610 mm) en 18 inch (450mm).
FUNCTIONELE ROLTAFEL MET UITSCHUIFBAAR
TAFELVERLENGSTUK.
De roltafel is extra lang voor betere ondersteuning tijdens
het zagen. Het tafelverlengstuk kan worden uitgeschoven
voor grotere tegels, en vervolgens worden ingeschoven
voor gemakkelijk transport.
iQTS244
Gebruikershandleiding

2.1

Dutch, NL

Bij correct gebruik zal de iQTS224™ vele jaren lang
uitstekend werken. Deze gebruikershandleiding bevat
informatie over het veilig en juist bedienen en onderhouden
van uw iQTS224™. Neem een paar minuten de tijd
om vertrouwd te raken met de iQTS224™ door deze
handleiding aandachtig door te lezen.

Voorbehoud van de fabrikant

ONDERDELEN VAN DE MACHINE
12

Voor

14

11

7
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8
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16

9

17

6
5

18

4

19

3

20
21

2
1

22

1 - Hefboom voor omhoogzetten van stofbak

13 - Laserschakelaar

2 - Transportgreepvergrendeling

14 - Zaagbladkap

3 - Transportgreep

15 - Bevestigingsknop stofkap

4 - Hefboom voor tafelverwijdering

16 - Stofkap

5 - Borgknop verlengtafel

17 - Verlengtafel

6 - Borgknop roltafel

18 - Afzuigers

7 - Zaaggeleider

19 - Draaiknop filter

8 - Roltafel

20 - Filterkap

9 - Zaagblad

21 - Wielen

10 - Knop zaagbladkap

22 - Stofbak

11 - Greep
12 - Stroomschakelaar
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ONDERDELEN VAN DE MACHINE
27

Zijkant

28

Voor- en zijkant
29
30

26

34
33
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25
24
23

32
31

23 - Afzuigmotor

31 - Snoer

24 - Voeding afzuigmotor

32 - Snoerhaak

25 - Netsnoer afzuigmotor

33 - Inbussleutel, 8 mm

26 - Steunarm

34 - Zaagbladsleutel

27 - Vergrendelingsknop
28 - Dieptestelknop

Achterkant

29 - Borgknop zaagbladas
30 - Zaagmotor

35

35 - Bovensleuf

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN OP DE MACHINE
Algemeen

In dit onderdeel worden de veiligheidsvoorzieningen op de
machine beschreven met hun doel, en hoe inspecties en
onderhoud uitgevoerd moeten worden voor een goede werking.
				GEBRUIK
NOOIT
WAARSCHUWING!
				MACHINES MET DEFECTE
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN.

Dutch, NL

ZAAGBLADKAP
				GEBRUIK
DE MACHINE
WAARSCHUWING!
				NOOIT ZONDER
BESCHERMINGSVOORZIENING OF MET DEFECTE
BESCHERMINGSVOORZIENINGEN. CONTROLEER ALTIJD OF DE
KAP GOED IS GEÏNSTALLEERD VOORDAT U DE MACHINE START.
HET BLAD MAG NIET VOOR MEER DAN 180 GRADEN ZONDER
AFSCHERMING WORDEN BLOOTGESTELD.

STROOMSCHAKELAAR ZAAG
De stroomschakelaar – / O moet worden gebruikt voor het
starten en stoppen van de machine.
CONTROLEREN VAN DE STROOMSCHAKELAAR VAN
DE ZAAG
De stroomschakelaar van de zaag start de zaagmotor en de
afzuigmotor tegelijkertijd.
Om de zaagmotor te starten, drukt u op het symbool –
(aan) op de STROOMSCHAKELAAR. Om de zaagmotor
te stoppen, drukt u op het symbool O (uit) op de
STROOMSCHAKELAAR.
Defecte schakelaars moeten bij een erkend
onderhoudscentrum vervangen worden.

De zaagbladkap dient om te voorkomen dat fragmenten
van het zaagblad of zaagsel in de richting van de bediener
worden uitgeworpen.
INSPECTEREN VAN DE ZAAGBLADKAP
Controleer de zaagbladkap op barsten of andere vormen van
schade. In geval van schade vervangen.
				SCHAKEL
DE MACHINE
WAARSCHUWING!
				
UIT EN TREK DE STEKKER
UIT HET STOPCONTACT.

ZAAGBLADKAP

STOFKAP

STOFKAP
De stofkap voorkomt dat stof van onder de achterkant
van het zaagblad ontsnapt. De stofkap moet regelmatig
op schade geïnspecteerd worden. De stofkap moet
onbelemmerd over het snijmateriaal heen kunnen schuiven.
ZAAGBLADKAP

LASERSCHAKELAAR
Deze tegelzaag heeft een lasergeleider voor uitrichting.
Om de lasergeleider in te schakelen, drukt u op het symbool
– (aan) op de LASERSCHAKELAAR. Om de lasergeleider
uit te schakelen drukt u op het symbool O (uit) op de
LASERSCHAKELAAR.
BORGKNOP ROLTAFEL
De borgknop dient om de roltafel te vergrendelen tijdens
transport. Vergeet niet om de roltafel voor transport te
vergrendelen, om letsel te voorkomen.

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

De iQTS244 droogzaagbladen van 254mm met Q-Drive
asgat is verkrijgbaar bij de plaatselijke leverancier
van iQ Power Tools of direct bij iQ Power Tools:
bel hiervoor 888-274-7744 of ga naar onze website,
www.iQpowertools.com

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

De iQTS244 droge tegelzaag wordt geleverd met het
speciaal ontwerpen combinatie-droogzaagblad van
254mm met Q-Drive asgat, dat speciaal is ontworpen
voor het verzagen van diverse materialen zoals porselein,
marmer, graniet, keramiek en natuursteen.
Voor de iQTS244 met Q-Drive asgat is ook een
droogzaagblad van 254mm voor hard materiaal
verkrijgbaar.
Voor de iQTS244 met Q-Drive asgat is ook een
droogzaagblad van 254mm voor zacht materiaal
verkrijgbaar.
Het zaagblad moet geselecteerd worden op basis van het
te verzagen materiaal: de plaatselijke leverancier kan u
helpen bij de keuze van het juiste product.
ZAAGBLADTRILLING
• Het zaagblad kan onrond worden en gaan trillen
als de aanvoerdruk te hoog is.
• Het trillen zal waarschijnlijk stoppen als u
een lagere aanvoerdruk gebruikt.
Is dat niet het geval, dan moet het zaagblad
vervangen worden.

Het Q-Drive asgat met de meegeleverde bus past ook
op een standaard ronde bladas van 16 mm.
Het Q-Drive asgat zonder bus past ook op een
standaard ronde bladas van 25 mm.

Standaard
ronde
zaagas van
16mm

Standaard
ronde zaagas
van 25mm

MET BUSHING

ZONDER BUSHING

888-274-7744
www.iqpowertools.com

SLIJPEN VAN DIAMANTBLADEN
• Gebruik altijd een scherp diamantblad.
• Diamantbladen kunnen bot worden als de
verkeerde aanvoerdruk wordt gebruikt of
bij het zagen van zeer hard materiaal. Een
bot diamantblad veroorzaakt oververhitting,
waardoor de diamantsegmenten los kunnen
komen.
• Slijp het zaagblad met een slijpsteen of door
zandsteen of zachte baksteen te verzagen.
TRANSPORT EN OPSLAG
• Verwijder het zaagblad voordat u de machine
transporteert of opbergt.
• Bewaar het zaagblad op een droge plaats.
• Inspecteer nieuwe zaagbladen op eventueel
tijdens transport of opslag opgelopen schade.

iQTS244
Gebruikershandleiding
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Op de iQTS244 droge tegelzaag worden een
speciaal ontworpen diamantblad met Q-Drive
asgat gebruikt. Op het Q-Drive droge zaagblad van
254mm is een geoctrooieerde samenstelling van
diamantconcentratie, metaaltype en flensdikte
gebruikt voor een blad dat koel zaagt met minder trilling
of beweging. Het speciaal ontworpen zaagblad werkt in
combinatie met de afzuigstroom om het zaagblad en
materiaal tijdens het zagen koel te houden.

Zaagbladen voor verschillende soorten
materiaal

MONTAGE

Dutch, NL

HET UIT DE DOOS HALEN EN MONTEREN
Open de bovenkant van de doos. Verwijder de bovenste
laag schuim met onderdelen en zet deze opzij.
Verwijder de hoofdframeconstructie en plaats op een
plat horizontaal en stabiel oppervlak (bij voorkeur een
werkbank) om te voorkomen dat de apparatuur tijdens
het monteren kantelt of glijdt.

Installeer stroomkabel in de steunarm.

SELECTIE EN MONTAGE VAN DE STROOMKABEL
Dit elektrisch gereedschap wordt geleverd met 3
verschillende stroomkabel kabels om uit te kiezen. Kies
de stroomkabel die voldoen aan uw eis.
Verlengkabels groot genoeg voor elektrisch
vermogen, aansluiting op het net door een
H07-RNF-kabel van de volgende Grootte: 3 X
2.5mm2 tot 50m voor 230V.

Sluit de stroomkabel aan in de steunarm.

TYPE F

Plaats kabel reliëf in de gleuf.

TYPE G

TYPE I
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MONTAGE
Installeer kabel grip.

UITPAKKEN EN MONTEREN
Open de doos aan de bovenkant. Verwijder de bovenste
laag schuimplastic met de onderdelen, en leeg deze opzij.
Haal het hoofdframe uit de doos en zet het op een vlak,
horizontaal en stabiel oppervlak (bij voorkeur een werkbank)
om te voorkomen dat de apparatuur tijdens montage omvalt
of wegglijdt.

Installeer achterdekplaat.

Installeer de (4) allen schroeven.

Aanscherpen (4) alle schroeven met meegeleverde
Inbussleutel.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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MONTAGE VAN DE STEUNARM
Haal de steunarm/zaagmotorkop uit de doos en de
verpakking. Installeer de steunarm op de montagelocatie
voor de steunarm linksachter door de pennen in lijn te
zetten.

MONTAGE
MONTEREN VAN HET TAFELVERLENGSTUK
Haal het tafelverlengstuk uit de verpakking. Steek de
verlengstukassen in de rechterkant van de roltafel.

Druk de kabelhouder dicht om de kabel vast te zetten.

Schroef met een kruiskopschroevendraaier de schroeven
in de uiteinden van de assen van het verlengstuk om het
verlengstuk vast te zetten.

Dutch, NL

AANSLUITEN VAN DE VOEDING VAN DE AFZUIGMOTOR
De voedingskabel voor de afzuigmotor op de steunarm moet
door de kabelhouder geleid worden.

Steek de stekker van de voedingskabel voor de afzuigmotor
in het contact voor voeding van de afzuigmotor.
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MONTAGE
INSTALLEREN VAN DE ROLTAFEL
Zet de afneembare borggreep voor de tafel omlaag. Nu kunt
u de roltafel installeren of verwijderen.

		
		
ALS DE AFNEEMBARE
WAARSCHUWING!
				BORGGREEP VOOR DE
TAFEL ONBEDOELD OMLAAG BLIJFT STAAN, KAN DAT SCHADE
EN/OF LETSEL VEROORZAKEN.

Houd de tafel voor u en zet aan de linkerkant van de tafel de
wielrol in de 1e uitsparing in lijn met de geleiderail. Schuif de
tafel langs de geleiderail totdat de wielrollen in de 2e en 3e
uitsparing over de geleiderail lopen.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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Zet de afneembare borggreep voor de tafel omhoog. Bij
normaal bedrijf moet de afneembare borggreep voor de tafel
omhoog staan. De afneembare borggreep voor de tafel mag
alleen voor verwijdering en onderhoud van de tafel omlaag
gezet worden.

INSTALLEREN VAN HET ZAAGBLAD
Verwijder de asmoer en de buitenste flensring.

Dutch, NL

INSTALLEREN VAN HET ZAAGBLAD
Druk de greep van de zaagkop omlaag, draai de
dieptestelknop los en trek de vergrendelingsknop uit. Laat
de zaagkop helemaal omhoog komen.

U ziet dat de bladas de Q-Drive-vorm heeft. De iQTS244
moet worden gebruikt met het speciaal ontwerpen droge
zaagblad van 254mm met Q-Drive asgat.
Draai de bout van de zaagbladkap los.

Open de buitenste zaagbladkap door deze naar achteren te
klappen zodat de asmoer en flensring zichtbaar worden.

Standaard
ronde
zaagas van
16mm

Standaard
ronde
zaagas van
25mm

MET
BUS

ZONDER
BUS

(NB: Het Q-Drive asgat met de meegeleverde bus past ook
op een standaard ronde bladas van 16mm. Het Q-Drive asgat
zonder bus past ook op een standaard ronde bladas van
25mm.)
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INSTALLEREN VAN DE STOFKAP
Haal het zaagblad uit de verpakking en verwijder de bus
als deze in het Q-Drive asgat is geïnstalleerd. Installeer het
zaagblad door het Q-Drive asgat uit te lijnen met de Q-Drive
bladas.

INSTALLEER DE STOFKAP.
Opmerking: het zaagblad moet vóór de installatie van de
stofkap geïnstalleerd worden.
Ontgrendel het handvat van de motorkop zodat het naar de
up positie kan bewegen. Trek de afstelclip terug, plaats de
stofkap op de schouderschroeven en duw omhoog.
(Opmerking: het lemmet moet ook in de rij staan met een
gleuf in de stofkap.)
Dutch, NL

Installeer de flensring en moer op de buitenkant van het
zaagblad. Draai de zaagbladmoer met de meegeleverde
sleutel rechtsom (met de klok mee) aan terwijl u de borgknop
van de bladas ingedrukt houdt. Draai de moer stevig aan.

Zodra de stofkap zo ver mogelijk omhoog is, laat de clip los.
Het hoofd kan naar beneden komen en vergrendeld worden.

Sluit de buitenste zaagbladkap en zet deze vast door de bout
aan te draaien.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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VEILIGHEID
Algemeen

Dutch, NL

Gebruik de machine alleen als u hulp kunt inroepen als er
een ongeluk gebeurt. Zorg dat er altijd een EHBO-pakket bij
de hand is.
				ELEKTRISCHE
WAARSCHUWING!
				GEREEDSCHAPPEN EN
ZAGEN KUNNEN VONKEN VEROORZAKEN. ZORG DAT ER ALTIJD
EEN BRANDBLUSAPPARAAT BIJ DE HAND IS.

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

				PRODUCTEN ZOALS SNIJOF SLIJPMACHINES EN BOREN DIE MATERIAAL SCHUREN OF
VORMEN, KAN STOF EN DAMPEN MET SCHADELIJKE CHEMISCHE
STOFFEN VEROORZAKEN. BESTUDEER DE AARD VAN HET
MATERIAAL DAT U GAAT BEWERKEN EN DRAAG EEN GEPAST
ADEMMASKER.
				LANGDURIGE
VOORZICHTIG!
				BLOOTSTELLING AAN
LAWAAI KAN ONHERSTELBARE GEHOORSCHADE VEROORZAKEN,
DUS DRAAG ALTIJD GESCHIKTE GEHOORBESCHERMING.

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

				RISICO OP PLETTEN BIJ
HET WERKEN MET PRODUCTEN MET BEWEGENDE ONDERDELEN.
DRAAG BESCHERMENDE HANDSCHOENEN OM LETSEL TE
VERMIJDEN.

Draag altijd:
• Gehoorbescherming
• Goedgekeurde oogbescherming
Als u een gelaatsscherm draagt, moet u tevens
een goedgekeurde beschermbril dragen.
Goedgekeurde beschermbrillen moeten
voldoen aan de eisen van norm ANSI Z87.1 in
de VS of norm EN 166 in de Europese Unie.
Maskers moeten voldoen aan de eisen van
norm EN 1731.
• Ademmasker.
• Handschoenen.
• Haarnet of voorzieningen voor het opbinden van
lang haar, bijv. Hair Ties For Guys.
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Kleding moet nauw passend zijn zonder de
bewegingsvrijheid te belemmeren. Wees voorzichtig omdat
kleding, lang haar en sieraden door bewegende onderdelen
gegrepen kunnen worden.
ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
In dit gedeelte worden de elementaire
veiligheidsmaatregelen voor gebruik van de machine
beschreven. Deze informatie vormt geenszins een
vervanging voor professionele vaardigheden en ervaring.
• Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door
en zorg dat u alle aanwijzingen hebt begrepen
voordat u deze machine gebruikt. Bewaar alle
waarschuwingen en instructies voor later gebruik.
• Denk eraan dat de bediener verantwoordelijk is
voor ongelukken of gevaren voor andere personen
en hun bezittingen.
• Alle bedieners moeten een opleiding in het gebruik
van de machine gevolgd hebben.
De eigenaar moet ervoor zorgen dat de bedieners opgeleid
zijn.
• De machine moet schoon worden gehouden. Alle
etiketten en stickers moeten goed leesbaar zijn.
				
DEZE MACHINE KAN
WAARSCHUWING!

				EEN GEVAARLIJK
WERKTUIG ZIJN ALS HIJ VERKEERD OF ONOPLETTEND WORDT
GEBRUIKT, EN KAN IN DAT GEVAL ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL
VAN DE BEDIENER OF ANDERE PERSONEN VEROORZAKEN.

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

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

Wijzig of gebruik dit product niet als het door anderen
gewijzigd lijkt te zijn. Gebruik nooit machines die defect
zijn. Verricht alle veiligheidsinspecties, onderhoudsen servicewerkzaamheden die in deze handleiding
worden beschreven. Sommige onderhouds- en
servicewerkzaamheden mogen alleen door daartoe
opgeleide en gekwalificeerde specialisten worden
uitgevoerd. Zie de aanwijzingen in het onderdeel Onderhoud.
Gebruik altijd originele hulpstukken. Neem contact op met de
leverancier voor meer informatie.
888-274-7744
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VEILIGHEID
HOUD ALTIJD REKENING MET UW WERKOMGEVING EN
GEBRUIK UW GEZONDE VERSTAND.
Het is niet mogelijk om hier alle situaties te beschrijven
waarmee u te maken zou kunnen krijgen. Wees altijd
voorzichtig en gebruik uw gezonde verstand. Stop en roep
het advies van een expert in als u in een situatie belandt die
volgens u onveilig is. Neem contact op met uw leverancier,
service-agent of een ervaren gebruiker. Verricht taken of
bewerkingen niet als u eraan twijfelt of deze wel veilig zijn.

De stekker mag niet gewijzigd worden. Als de stekker niet
in het stopcontact past, moet u door een elektricien een
geschikt stopcontact laten installeren. Zorg dat hierbij aan
de plaatselijke installatievoorschriften wordt voldaan.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN IN VERBAND MET
ELEKTRICITEIT
WAARSCHUWING! Bij elektrische apparatuur bestaat
altijd gevaar van stroomschokken. Vermijd slechte
weersomstandigheden en lichamelijk contact met
bliksemafleiders en metalen voorwerpen. Volg altijd de
aanwijzingen in de gebruikershandleiding om schade te
voorkomen.

VERLENGSNOEREN EN K
 ABELS
De op de verlengkabel aangegeven classificatie moet
hetzelfde zijn als, of hoger zijn dan de waarde die op het
naamplaatje van de motor vermeld staat.
• Gebruik bij gebruik van elektrisch gereedschap
buiten een verlengkabel die geschikt is voor
gebruik buiten. Door gebruik van een snoer dat
geschikt is voor gebruik buiten vermindert u het
risico op elektrocutie.
• Houd de verbinding met de verlengkabel droog en
van de grond.
• Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen en bewegende onderdelen.
Een beschadigde of in de knoop geraakte kabel
vergroot het risico op elektrocutie.
• Zorg dat het snoer en de verlengkabel in goede
staat verkeren. Gebruik de machine nooit als er
een kabel of stekker beschadigd is. Breng hem in
dat geval naar een erkend reparatiecentrum ter
reparatie.
• Gebruik de verlengkabel niet terwijl hij opgerold is,
om oververhitting te voorkomen.
• Gebruik bij gebruik van een verlengkabel alleen een
goedgekeurde verlengkabel van voldoende lengte.

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

• Sluit de machine nooit aan op een
wandcontactdoos als de stekker of het snoer
beschadigd is.
• Controleer of de netspanning overeenstemt met
de spanning op het naamplaatje van de machine.
• Inspecties en/of onderhoudswerkzaamheden
moeten worden uitgevoerd terwijl de motor is
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact
is getrokken.
• Schakel de machine altijd uit voordat u de stekker
uit het stopcontact trekt.
•S
 leep de machine nooit aan het snoer en trek de
stekker nooit uit het stopcontact door aan het
snoer te trekken. Houd de stekker vast om deze
uit het stopcontact te trekken.
• Gebruik de machine nooit als er een kabel of
stekker beschadigd is: breng hem in dat geval
naar een erkend reparatiecentrum voor reparatie.
• Gebruik de machine nooit als er een kabel of
stekker beschadigd is: breng hem in dat geval
naar een erkend reparatiecentrum voor reparatie.
• Voorkom dat de motor onbedoeld gestart
kan worden. Zorg dat de stroomschakelaar
op UIT staat voordat u de machine op een
stroomvoorziening aansluit.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

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

AANBEVOLEN AFMETINGEN KABEL
25FT

50FT

100FT

150FT

AWG

AWG

AWG

AWG

12

10

NIET AANBEVOLEN

NIET AANBEVOLEN

			
VOOR EEN GOEDE WERKING VAN DE
LET OP!
			
MOTOR MOET DE SPANNING
JUIST ZIJN. VERLENGKABELS DIE TE LANG ZIJN OF MET EEN
KOPERDOORSNEDE DIE ONVOLDOENDE IS RESULTEREN IN
ONVOLDOENDE STROOMTOEVOER NAAR DE BELASTE MOTOR,
WAT KAN RESULTEREN IN EEN VERMINDERDE PRODUCTIE OF
STORINGEN.
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ZORG BIJ HET
WAARSCHUWING!

				
ONJUISTE AANSLUITING
WAARSCHUWING!

Dutch, NL

VEILIGHEID
VEILIGHEID IN DE WERKOMGEVING
• Houd de werkomgeving schoon en goed verlicht.
Op plaatsen met veel rommel of weinig licht is de
kans op ongelukken groter.
• Mensen en dieren kunnen u afleiden waardoor u
de macht over de machine verliest. Concentreer u
daarom altijd goed op het werk dat u doet.
• Gebruik de machine niet bij slecht weer zoals
dichte mist, zware regen, sterke wind, grote kou
enz.
• Ga nooit met de machine werken voordat uw
werkomgeving is opgeruimd en u een stabiele
ondergrond hebt.
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
Gebruik de machine nooit als u moe bent, of onder de
invloed bent van alcohol of drugs, geneesmiddelen of
andere zaken die uw zicht, oplettendheid, coördinatie of
oordeelsvermogen zouden kunnen beïnvloeden.
•C
 ontroleer of er geen gereedschappen of andere
voorwerpen op de machine zijn blijven liggen.
•S
 ta nooit toe dat iemand die hier niet voor opgeleid
is de machine gebruikt.
• Schakel de machine altijd uit tijdens langere
werkonderbrekingen.
• Werk nooit in uw eentje: zorg dat er altijd iemand in
de omgeving is.
• Leer hoe u de machine en bedieningselementen
veilig gebruikt en hoe u de machine snel
kunt stoppen. Zorg tevens dat u weet wat de
veiligheidsstickers betekenen.
• Houd alle grepen droog, schoon en vrij van olie en
vet.
• Reik niet te ver. Zorg altijd dat u stabiel staat en uw
evenwicht niet kunt verliezen.
•G
 a nooit op de machine staan.

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

Zorg dat u rechtop staat.
Houd een veilige afstand
tussen uw gezicht en het
zaagblad. Plaats beide
handen op het werkstuk, zo
ver mogelijk van het zaagblad
vandaan. Plaats een hand op
de zaaggreep als u de zaag
insteekt.
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STARTEN EN STOPPEN
Voordat u aan de slag gaat
				
LEES DEZE
WAARSCHUWING!

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

STARTEN VAN DE MACHINE
De stroomschakelaar van de zaag start de zaagmotor en de
afzuigmotor tegelijkertijd. Om de zaagmotor te starten, drukt
u op het symbool – (aan) op de STROOMSCHAKELAAR.
Defecte schakelaars moeten bij een erkend
onderhoudscentrum vervangen worden.

AANWIJZINGEN VOOR TRANSPORT
Zorg dat de tafelvergrendeling is vastgezet voordat u de tegelzaag verplaatst.
Als de tafel niet wordt vergrendeld, kan hij van de tegelzaag glijden en ernstig letsel
veroorzaken.
1. Z
 et de machine UIT. Trek de stekker uit het stopcontact en berg het snoer
veilig weg.
2. Vergrendel de zaagkop in de stand omlaag.
3. Vergrendel de roltafel om letsel tijdens transport te voorkomen.
4. Ontgrendel de transportgreep en klap deze uit voor gemakkelijk transport.

ALGEMEEN
Zet de motor af en trek het snoer uit het stopcontact
voordat u de machine optilt of verplaatst.
• Zet de machine tijdens transport goed vast om
transportschade en ongelukken te voorkomen.
• Zorg dat de roltafel vergrendeld is en dat de
verlengkabel binnenin is vastgezet.
• Bewaar de apparatuur op een plaats die
kan worden afgesloten zodat kinderen en
onbevoegden er niet bij kunnen.
• Zie het onderdeel ‘Zaagbladen’ voor informatie
over transport en opslag van zaagbladen.
• Til de machine aan de korte uiteinden op.
TRANSPORT

B

STOPPEN VAN DE MACHINE
Om de zaagmotor te stoppen, drukt u op het symbool O (uit)
op de STROOMSCHAKELAAR.
				
WACHT TOTDAT HET
WAARSCHUWING!

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

LASERSCHAKELAAR
Deze tegelzaag heeft een lasergeleider voor uitrichting. Om
de lasergeleider in te schakelen, drukt u op het symbool
– (aan) op de LASERSCHAKELAAR. Om de lasergeleider
uit te schakelen, drukt u op het symbool O (uit) op de
LASERSCHAKELAAR.

LASERSTRALING – NIET
IN DE BUNDEL KIJKEN –
PRODUCTKLASSE 1M

888-274-7744
www.iqpowertools.com

A

Zet de transportgreep
omhoog door de borgpen (A)
van de transportgreep uit te
trekken en de transportgreep
(B) omhoog te zetten.

U kunt de machine nu
naar voren kantelen zodat
hij op de wielen rust voor
eenvoudig transport.

WAARSCHUWING!
VERGEET NIET OM DE
ROLTAFEL EN ZAAGKOP TE
VERGRENDELEN VOORDAT
U DE MACHINE VERPLAATST
OF TRANSPORTEERT, OM
APPARATUURSCHADE EN
LICHAMELIJK LETSEL TE
VOORKOMEN.
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Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie
de aanwijzingen in het onderdeel ‘Persoonlijke
beschermingsmiddelen’. Zorg dat er geen onbevoegden
in de werkomgeving aanwezig zijn om het risico op
ernstig lichamelijk letsel te voorkomen. Voorkom dat
de motor onbedoeld gestart kan worden. Zorg dat de
stroomschakelaar op UIT staat voordat u de machine op de
stroomvoorziening aansluit.
Controleer of de machine goed gemonteerd is en geen
tekenen van beschadiging vertoont. Zie de aanwijzingen in
het onderdeel ‘Montage en afstelling’.
• Verricht de dagelijkse
onderhoudswerkzaamheden. Zie de aanwijzingen
in het onderdeel ‘Onderhoud’.

Transport en opslag

BEDIENING
Onderhoud

Elementaire werkmethoden

ALGEMEEN

DE EERSTE SNEDE
Bij het maken van de eerste snede zult u zien dat het
zaagblad in de plastic lamellen zaagt. Dit is normaal, en
onderdeel van het ontwerp.

				
LEES DEZE
WAARSCHUWING!

Dutch, NL

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

Om onbedoeld starten te voorkomen, moeten de in dit
hoofdstuk beschreven stappen worden uitgevoerd terwijl de
motor is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
getrokken, tenzij anders vermeld.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie
de aanwijzingen in het onderdeel ‘Persoonlijke
beschermingsmiddelen’. De machine zal minder lang
meegaan en het risico op ongelukken neemt toe als het
machineonderhoud niet goed wordt uitgevoerd en de
service/reparaties niet professioneel worden uitgevoerd.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde servicedealer voor
meer informatie.
DAGELIJKS ONDERHOUD
• Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen
op de machine in goede staat verkeren. Zie
hiervoor de aanwijzingen in het onderdeel
‘Veiligheidsvoorzieningen op de machine’.
• Maak de buitenkant van de machine schoon.
Gebruik geen water onder hoge druk om de
tegelzaag schoon te maken.
• Open de zaagbladkap. Maak zowel de binnen- als
buitenkant schoon en sluit de zaagbladkap.
				
MAAK DE MOTOR EN
WAARSCHUWING!
				ELEKTRISCHE
ONDERDELEN NOOIT MET WATER SCHOON.

				
HOUD HET OPPERVLAK
LET OP!

				VAN DE ROLTAFEL VRIJ
VAN TEGELSCHERVEN EN GROOT VUIL.

NORMAAL ZAGEN
Bij normale zaagwerkzaamheden moet de zaagkop in de
vergrendelde stand omlaag blijven staan.
				
ALS DE MACHINE WORDT
WAARSCHUWING!

				GEBRUIKT ONDER
OMSTANDIGHEDEN WAAR DE STOFAFVOER LANGDURIG
BEPERKT IS, KAN DAT EEN STOFFIGE EN MOGELIJK GEVAARLIJKE
WERKOMGEVING VOOR DE BEDIENER EN ANDERE PERSONEN IN
DE NABIJHEID VEROORZAKEN.

Als de dieptestelknop is gebruikt om de diepte van het
zaagblad tot boven het tafelblad in te stellen, zal de
stofafvoer beperkt zijn.
VERSTEK ZAGEN (optioneel hulpstuk)*
Bevestig de verstekzaaggeleider op de roltafel voor verstek
zagen.
INSTEEKZAGEN
De zaagarm is veerbelast en kan omhoog en omlaag
versteld worden.
• Draai de borgknop los voor diepteaanpassing.
Met de greep op de zaagarm kunt u het zaagblad
omhoog en omlaag verstellen om het in het
werkstuk te steken.
				
DE AANVANKELIJKE
WAARSCHUWING!

				
HOUD DE LAMELLEN
LET OP!

				STOFAFVOER IS BEPERKT
TOTDAT HET ZAAGBLAD DE TEGEL HEEFT DOORGEZAAGD ZODAT
HET STOF IN HET VACUÜMSYSTEEM OMLAAG GEZOGEN KAN
WORDEN.

				
ALS U DE LAMELLEN
LET OP

GROTERE TEGELS ZAGEN
Er is een Uitbreidingstafel accessoire beschikbaar voor het
snijden van tegels of materialen langer dan 610 mm. Dit
accessoire maakt het mogelijk om 1220 mm lang materiaal
te snijden.

				VOOR STOFOPVANG EN DE
BOVENSTE SLEUF VRIJ VAN TEGELSCHERVEN EN GROOT VUIL.

				VOOR STOFOPVANG EN
DE BOVENSTE SLEUF NIET VRIJHOUDT VAN TEGELSCHERVEN
EN GROOT VUIL, KAN DAT ERTOE LEIDEN DAT DE ROLTAFEL
TEGEN DE BOVENSTE SLEUF AAN STOOT EN MACHINESCHADE
VEROORZAAKT.
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*Hulpstukken zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke leverancier van iQ Power Tools.
Bel 888-274-7744 of ga naar www.iqpowertools.com om een leverancier bij u in de omgeving
te vinden.
888-274-7744
www.iqpowertools.com

ONDERHOUD VAN AFZUIGINSTALLATIE EN FILTER
FILTERSYSTEEM
Het filtersysteem van de iQTS244 is zo ontworpen dat het
automatisch met de tegelzaag wordt ingeschakeld. De
afzuigmotor start zodra de zaagmotor wordt gestart. Het
systeem is ontworpen voor werking gedurende een hele
werkdag, of zaagwerkzaamheden over een afstand van
152 metres, voordat het filter schoongemaakt of de stofbak
geleegd hoeft te worden.

Zet de ontgrendelingshendel van de stofbak naar links.

Dutch, NL

BEDIENING VAN HET
STOFAFZUIGSYSTEEM
1.	Draai het filter 3 keer rond nadat u
500 ft hebt gezaagd, of aan het einde
van elke werkdag. Draai het filter rond
voordat u de stofopvangbak leegt.

Schuif de stofbak naar buiten

2. 	Leeg de stofopvangbak nadat u
500 ft hebt gezaagd, of aan het
einde van elke werkdag voordat u de
machine transporteert.
3. 	Leeg het stof in een zak of afsluitbare
bak en voer het op gepaste wijze af.

SCHOONMAKEN VAN HET FILTER EN LEGEN VAN DE STOFBAK
Draai het filter drie keer rond nadat u 152 metres hebt
gezaagd, of aan het einde van elke werkdag. Draai het filter
rond voordat u de stofopvangbak leegt.

Leeg het stof in een zak of afsluitbare bak en voer het op
gepaste wijze af.

Leeg de stofopvangbak nadat u 152 metres hebt gezaagd,
of aan het einde van elke werkdag voordat u de machine
transporteert.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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ONDERHOUD VAN AFZUIGINSTALLATIE EN FILTER
				
WACHT TOTDAT HET
WAARSCHUWING!

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

Dutch, NL

VERVANGEN VAN HET FILTER EN DE FILTERREINIGINGSLIP
Het filter en de reinigingslip moeten elk jaar worden
vervangen, ongeacht de mate van gebruik.

				
TIJDENS ONDERHOUD VAN
WAARSCHUWING!

				DEZE MACHINE KUNT U
BLOOTGESTELD WORDEN AAN STOF DAT SCHADELIJK MATERIAAL
ZOU KUNNEN BEVATTEN. BESCHERM UZELF DOOR EEN GOED
ADEMMASKER TE DRAGEN.

Verwijder de filterreinigingslip en vervang hem. Druk de houder
(A) omlaag en schuif de filterreinigingslip (B) uit de beugel
voor de filterreinigingslip.

Verwijder de draaiknop van het filter.

A
B

Schuif een nieuwe filterreinigingslip in de beugel.
Draai de schroeven los en verwijder het filterdeksel.

Verwijder het filter.
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Installeer een nieuw filter in het filterhuis. Draai het filter
iets terwijl u het over de filterdoorn schuift. Installeer het
filterdeksel en de schroeven. Installeer de filterdraaiknop.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

INSPECTEREN EN VERVANGEN VAN DE KOOLBORSTELS
				
WACHT TOTDAT HET
WAARSCHUWING!

Inspecteer de koolborstel en vervang deze zo nodig.

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

Dutch, NL

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

Installeer de koolborstel en lijn hierbij de lippen goed uit in de
sleuven.

Verwijder de bevestigingsdop van de koolborstel.

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

Verwijder de koolborstel.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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VERVANGEN VAN DE LAMELLEN
De kunststof lamellen moeten af en toe vervangen worden. De kunststof lamellen bestaan uit drie delen. De twee voorste
delen zijn identiek maar het achterste deel is anders.

IDENTIEK

Dutch, NL

ANDERS

VERWIJDEREN VAN DE LAMELLEN
Om de lamellen te vervangen, verwijdert u de tafel en zet
u deze op een stabiel oppervlak met de wielen omhoog.
Elk deel van de kunststof lamel heeft een bevestigingslus
die over een uitsteeksel op de tafellamellen schuif. Trek de
kunststof lus voorzichtig omhoog en druk hem omlaag om
hem los te halen. Herhaal dit op het uiteinde van elke lamel.
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VERVANGEN VAN DE LAMELLEN
Begin met de achterste kunststof lamel. Zet de tafel
rechtop, lijn de kunststof lamellen uit met de tafellamellen
en druk ze onder een hoek van 45° aan zodat ze op hun
plaats vallen.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

AFSTELLINGEN
AFSTELLEN VAN DE BOVENSTE SLEUF
NB: De afstelling van de bovenste sleuf is in de fabriek
verricht, zodat hij alleen versteld zal moeten worden na
langdurig gebruik of nadat er onderdelen vervangen zijn.

AFSTELLEN VAN DE BOVENSTE ROL VAN DE ROLTAFEL

			
EEN GOEDE AFSTAND TUSSEN
LET OP!
			
DE BOVENSTE SLEUF EN DE
LAMELLEN VAN DE ROLTAFEL IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE
WERKING VAN HET AFZUIGSYSTEEM EN STOFOPVANG.

A

W

Dutch, NL

De afstand tussen de bovenste sleuf en de lamellen van de
roltafel moet worden ingesteld op .8mm (A). De bovenste
sleuf en de lamellen van de roltafel mogen tijdens beweging
van de tafel elkaar niet aanraken of tegen elkaar aanlopen. Is
dat wel het geval, dan is afstelling vereist.

V

1. Houd de asnokschroef (V) met een inbussleutel tegen en
draai de asmoer (W) los.
2. Draai de asnokschroef met de inbussleutel totdat u lichte
weerstand voelt als u de bovenste rol met de hand draait.

3. Houd de asnokschroef met de inbussleutel op hun plaats
en draai de asmoer aan om het geheel vast te zetten.

4. Volg deze procedure voor de zes bovenste rollen.
DE ROLTAFEL AFSTELLEN EN KANTEN
NB: De roltafel is in de fabriek haaks op de zaagknop
afgesteld met een in de branche onovertroffen
nauwkeurigheidsgraad van .40mm.
Afstelling is alleen nodig na langdurig gebruik of na het
vervangen van onderdelen.
888-274-7744
www.iqpowertools.com
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AFSTELLINGEN

A
VERSIE 1 - MET VERSTELSCHROEVEN
Plaats de stelschroeven van de rail (Y) totdat het blad
bij 90 °vierkant is ten opzichte van de snijhek (A) door
de volledige beweging van het rollen van de tafel voor
en achter.
Wanneer de geleidingrail in de juiste positie is, span
dan aan de zes montageschroeven (X).

Leg een vierkant van 90° plat op het oppervlak van de
roltafel met één kant tegen het snijhek (A).
Verplaats de roltafel door de volledige beweging van
voor naar achter. Als het lemmet niet 90° naar de
snijafrail is, moet het worden aangepast.

VERSIE 2 - ZONDER VERSTELSCHROEVEN
Stel de positie van de roltafel in totdat het blad bij
90 °vierkant is ten opzichte van de snijhek (A) door de
volledige beweging van het rollen van de tafel voor en
achter.

Maak de zes bevestigingsschroeven los (X).
(Schroefschroeven van onder de linkerrail.)

BUITENAANZICHT

Y
x

x

x

x

x

x

BINNENAANZICHT
x

x
Y
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x

x

x

x

Y

888-274-7744
www.iqpowertools.com

INSTALLEREN VAN DE X-STEUN (optioneel hulpstuk)
Uw plaatselijke iQ Power Tools-dealer kan deze hulpstukken
leveren. Bel 888-274-7744 of ga naar onze website:
iqpowertools.com.

3. Zet de transportgreep omlaag door de borgpen (A) van
de transportgreep uit te trekken en de transportgreep (B)
omlaag te klappen.

1. Laat de tegelzaag op de wielen en achterpoten rusten.
Houd de X-steun vast zoals afgebeeld. Installeer de
haken op de X-steun (A) op de bovenste dwarsstang van
het buizenframe van de zaag.

B
Dutch, NL

A
A

2. Druk licht op de transportgreep (A) terwijl u de X-steun
(B) omlaag drukt totdat de onderste dwarsstang van het
buizenframe van de zaag de borgpen van de X-steun pakt.

A

4. Zet de machine rechtop in de bedrijfsstand terwijl de
X-steun bevestigd is. Plaats uw linkervoet vlakbij de
zaagkop (A) zoals afgebeeld en til de greep van de
zaagkop met uw linkerhand op terwijl u de bovenwaartse
rotatie met uw rechterhand op de transportgreep (C)
leidt. NB: Zorg voor het optillen dat er circa 6 ft/2 m
ruimte beschikbaar is, en draai de machine naar de
bedrijfsstand rechtop.

C

B

3.2
B

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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X-STEUN

Dutch, NL

VERWIJDEREN VAN DE X-STEUN
1. Verwijderen van de optionele X-steun. Plaats
uw rechterhand op de transportgreep (C) en uw
linkerhand op de greep van de zaagkop (B) en draai
de machine terug.
NB: Zorg voordat u de machine laat zakken dat er
tenminste 4 ft/1,5 m ruimte is achter de machine om
deze op de vloer terug te zetten.

C

B

2. Zet de machine voorzichtig terug op de vloer.

				
VERGEET NIET OM
WAARSCHUWING!

				DE ROLTAFEL VOOR
TRANSPORT TE VERGRENDELEN OM APPARATUURSCHADE OF
LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN.
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X-STEUN
3. Zet de transportgreep omhoog door de borgpen (A) van
de transportgreep uit te trekken en de transportgreep (B)
omhoog te zetten.

5. Wanneer de borgpen van de X-steun is losgehaald, draait
u hem omhoog (A) en tilt u hem met uw linkerhand (B) op
zodat de X-steun loskomt van de machine.

B

Dutch, NL

B
A

A

4. Oefen lichte druk uit op de transportgreep (A) en duw
de borgpenknop van de X-steun (B) met de teen van
uw linkervoet omlaag, en trek de X-steun dan met uw
rechterhand omhoog (C).

6. U kunt de machine nu naar voren kantelen zodat hij op de
wielen rust voor eenvoudig transport.

A
C

B

B DETAIL

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

PROBLEEM! ZAAG START NIET.

Dutch, NL

WAT IS ER MIS?

OPLOSSING

1. Stekker niet in stopcontact gestoken.

1. Steek de stekker in het stopcontact.

2. Aardbeveiliging doorgeslagen.

2. Zet de schakelaar op Uit en druk op de Reset-knop op de
aardbeveiliging.

3. Z
 aag draait niet (stekker in stopcontact; schakelaar op
Aan).

3. Zet de schakelaar op Uit en druk op de Reset-knop op de
aardbeveiliging.

4. Zekering doorgesmolten of stroomonderbreker getript.

4. Zet de schakelaar op Uit en vervang de zekering of zet de
stroomonderbreker terug.

5. Snoer beschadigd.

5. Laat het snoer door een bevoegde servicemonteur
vervangen.

6. Koolborstels versleten.

6. Laat de koolborstels door een bevoegde servicemonteur
vervangen.

PROBLEEM! TEGELZAAG ZAAGT NIET GOED
WAT IS ER MIS?

OPLOSSING

1. Zaagblad is bot.

1. Vervang het zaagblad.

2. Zaagblad zaagt niet.

2. Controleer je krachtbron of probeer een ander zaagblad.

3. Afzetting op zaagblad.

3. Gebruik een slijpsteen om de afzetting te verwijderen.

4. Verkeerd zaagblad voor verrichte werkzaamheden.

4. Vervang het zaagblad.

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

OPLOSSING

1. K
 operdoorsnede verlengkabel onvoldoende of
verlengkabel te lang.

1. Vervang de kabel door een kabel van de juiste maat.

2. As zit los.

2. Draai de as aan.

3. Netspanning onvoldoende.

3. Neem contact op met het elektriciteitsbedrijf.

PROBLEEM! MACHINE TRILT STERK
WAT IS ER MIS?
1. Zaag niet goed op steun gemonteerd.

OPLOSSING
1. Corrigeer de positie van de steun.

2. Steun of werkbank staat op ongelijkmatige ondergrond. 2. Verplaats naar een vlakke ondergrond.
3. Zaagblad beschadigd.

3. Vervang het zaagblad.

PROBLEEM! ZAAGT NIET NAUWKEURIG
WAT IS ER MIS?

OPLOSSING

1. Zaaggeleider niet goed op zaagrail bevestigd.

1. Controleer en stel bij.

2. Zaagblad staat niet haaks op zaagrail.

2. Controleer en stel bij.

3. Zaagblad staat niet precies haaks op tafelblad.

3. Controleer en stel zaagrail bij.

4. Werkstuk beweegt.

4. Gebruik de randgeleider.

PROBLEEM! AFZUIGFUNCTIE VALT UIT
WAT IS ER MIS?

OPLOSSING

1. Afzuigmotor draait niet.

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

2. Filter verstopt.

2. Draai de knop voor filterreiniging.

3. Stofbak niet vergrendeld.

3. Vergrendel de stofbak in de stand omhoog.

4. Stofbak overvol.

4. Leeg de stofbak en verwijder het stof dat zich op het filter en
de afzuigers heeft afgezet.
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TECHNISCHE GEGEVENS
ZAAGMOTOR IQTS244, 120 V
VERMOGEN, WATTS

1640

SPANNING, V

230

FASEN

1

FREQUENTIE, HZ

50/60

BLADTOERENTAL, OMW/MIN

4000

SPANNING, V

230

FREQUENTIE, HZ

50/60

VERMOGEN, WATTS

360

dm^3/5

47

Dutch, NL

AFZUIGMOTOR

ZAAGMATERIEEL
ZAAGBLADAFMETINGEN – MAX, MM

254

SNIJDIEPTE – MAX, MM

25

SNIJDIEPTE BIJ 45° – MAX, MM

19

SNIJLENGTE – MAX, MM

610

ASCONFIGURATIE

Q-DRIVE

VERSTEKHOEKEN

45° EN 22,5°

AFMETINGEN
GEWICHT - KG

42

TRANSPORTGEWICHT - KG

50

AFMETINGEN (BXHXL), MM

685X711X864

TRANSPORTAFMETINGEN (BXHXL), MM

610X559X1067

GELUID
A-WEIGHTED SOUND PRESSURE LEVEL MEASURING
NO LOADING:

POSITION 1-5

LPA = 89.16 dB(A)

LOADING:

POSITION 1-5

LpA = 91.02 dB(A)

THE UNCERTAINTIES

KPA =4.0 dB
A-WEIGHTED SOUND POWER LEVEL MEASURING

NO LOADING:

CALCULATED

LWA = 102.6 dB(A)

LOADING:

CALCULATED

LWA = 104.4 dB(A)

THE UNCERTAINTIES

KWA = 2.5

TRILLING
TRILLING

888-274-7744
www.iqpowertools.com

2.5m/s2
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BEDRADINGSSCHEMA
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GARANTIE
Voor de nieuwe iQTS224™ droge tegelzaag, verkocht
door iQTS224 of een door iQ erkende leverancier,
geldt een garantie voor tekortkomingen in fabricage
bij normaal gebruik van een jaar vanaf de datum
van aankoop door de oorspronkelijke klant. De
garantieperiode voor verhuurde artikelen bedraagt
90 dagen.

Uit deze garantie voortvloeiende claims moeten
worden ingediend door de oorspronkelijke koper
binnen de hierboven vermelde garantieperiode, met
bewijs van aankoop. Tijdens de garantieperiode
bestaan de opties uit het voor de oorspronkelijke koper
kosteloos vervangen of repareren van onderdelen
of componenten die door iQ Power Tools defect zijn
bevonden. iQ Power Tools is niet aansprakelijk voor
en niet verplicht tot vergoeding van vracht- of andere
expeditiekosten in verband met defecte producten,
vervangende producten of componenten die aan
de vestiging van iQ Power Tools dan wel een erkend
reparatiecentrum zijn geretourneerd.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

iQ Power Tools betaalt de onderdelen en arbeid in
verband met garantiereparaties die door iQ Power
Tools of bij een erkend reparatiecentrum zijn
uitgevoerd. Vervangingsonderdelen die door andere
partijen worden geïnstalleerd, worden kosteloos
verstrekt, maar deze garantie dekt niet de bijkomende
arbeidskosten.
DE AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DEZE
GARANTIE BEDRAAGT NOOIT MEER DAN DE
VERVANGINGSKOSTEN VAN DE DEFECTE
PRODUCTEN/COMPONENTEN. IQ Power Tools
IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF
BIJKOMENDE SCHADE OF VOOR ANDERE SCHADE
OF VERLIEZEN DIE NIET UITDRUKKELIJK AANVAARD
WORDEN ZOALS HIERIN BESCHREVEN.
De bovenstaande garantievoorwaarden zijn de
enige garantievoorwaarden die worden geboden.
Deze garantievoorwaarden vervangen alle andere
uitdrukkelijke dan wel impliciete garanties.

iQTS244
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Voor een actieve en geldige garantie moeten alle iQproducten geregistreerd worden via onze website of
via inzending van de garantiekaart. Deze garantie geldt
niet voor onderdelen die zijn blootgesteld aan misbruik
of onjuiste service, tijdens verzending of verlading
beschadigd zijn geraakt, door onbevoegden gewijzigd
of gerepareerd zijn, of gebruikt zijn met een zaagblad
dat niet door iQ Power Tools wordt aanbevolen.

De onderdelen en arbeid voor onderhoud van de
producten alsmede het vervangen van componenten
vanwege normale slijtage zijn de verantwoordelijkheid
van de klant en worden niet door deze garantie gedekt.
Alle volgens deze garantie vervangen producten of
componenten worden eigendom van de fabrikant. Alle
vervangingsonderdelen worden als onderdeel van het
oorspronkelijke product beschouwd, en alle garanties
voor zulke onderdelen komen gelijktijdig met deze
oorspronkelijke garantie te vervallen.
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Gebruikershandleiding

Utilisez le code QR pour télécharger le manuel
d’utilisation de l’iQTS244 dans votre langue.

Use QR Code to download the iQTS244
Operator’s Manual in your language. Lees
deze gebruikershandleiding aandachtig door
en zorg dat u alle aanwijzingen hebt begrepen
voordat u deze machine gebruikt.

Utilizzare il codice QR per scaricare il manuale
dell’operatore iQTS244 nella propria lingua.

888-274-7744 | WWW.IQPOWERTOOLS.COM

Gebruik de QR-code om de iQTS244
bedieningshandleiding in uw taal te downloaden.
Brug QR-kode til at downloade brugervejledningen til
iQTS244 på dit sprog.
Verwenden Sie den QR-Code, um das iQTS244Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache herunterzuladen.

