iQTS244-CE 250 mm kakelsåg
Användarhandbok
Använd QR-koden för att hämta
användarhandboken för iQTS244 på ditt
språk. Läs igenom användarhandboken noga
och se till att du förstår anvisningarna innan
du använder maskinen.

DEKLARATION

Vi deklarerar under eget ansvar att kakelsåg iQ TS244-CE, för vilken
deklarationen gäller, överensstämmer med följande normativa dokument:
		Maskindirektiv: 2006/42/EC

Svenska

		EMC-direktiv: 2014/30/EU

Årtal för CE-märkning: 2018
Signatur:
Namn, Efternamn: Paul Guth
Befattning/Titel: VP Product Development
Datum: 2018-10-01

M-iQTS244CE-001-0M012018
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NYCKELSYMBOLER OCH SÄKERHETSRUTINER
Förklaringar avseende varningsnivåer
Varningarna är graderade i tre nivåer.

VARNING!

Svenska

Används om det finns en risk för allvarlig personskada,
dödsfall eller egendomsskada om anvisningarna i
handboken inte följs.

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

FÖRSIKTIG!
Används om det finns en risk för personskada eller
egendomsskada om anvisningarna i handboken inte följs.

OBS!
Används om det finns en risk för maskin- eller materialskada
om anvisningarna i handboken inte följs.

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

250 mm KAKELSÅG
Q-DRIVE SÅGSPINDEL | 4 000/min | 42 Kg
220-240 V~ | 50/60 Hz | 9 A | 2 000 W

VARNING! FÖR DIN SÄKERHET

Använd alltid skyddsglasögon
eller visir

Se aldrig direkt på enheten med optiska
instrument. Utsätt inte användare av
kikare eller teleskop.
Klass 1M laserprodukt
Högspänning. Risk för elchock. Slå
av maskinen och koppla ur den före
transport, underhåll, justering och/eller
bladbyte.

Maskinen ska inte kastas tillsammans
med hushållsavfall utan samlas in separat
för återanvändning.

LASERLJUS, SE ALDRIG
IN I LASERSTRÅLEN,
KLASS 1M PRODUKT

Håll händer och fötter borta från bladet.

IQPOWERTOOLS.COM · 888 274 7744
PO Box 4779 Moreno Valley, CA
2017 · Made in Taiwan

CE-godkänd
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NYCKELSYMBOLER OCH SÄKERHETSRUTINER
Andra symboler/dekaler på maskinen
avser speciella certifieringskrav för
vissa marknader.

VRID

1.

Vrid runt filtret 3 gånger efter
sågning av var 200:e meter
material eller efter varje
arbetsdag. Vrid runt filtret innan
du tömmer dammbehållaren.

2. Töm dammbehållaren efter
sågning av var 200:e meter
material eller efter varje arbetsdag
innan transport.
3. Töm sågdammet i en påse eller
tät behållare och kassera den på
rätt sätt.

TRANSPORTANVISNINGAR
1. Slå AV maskinen.
Ta ut elkontakten.
2. Lås skärhuvudet i nedre läget.

Utsätt inte enheten för regn.

Såga aldrig utan användning av
bladskyddet.
Svenska

ANVÄNDA VAKUUMSYSTEMET
FÖR DAMMUPPSAMLING

Ytterligare säkerhetsvarningar

Risk för personskada p.g.a.
oavsiktlig start. Använd inte
maskinen i ett område där det
kan finnas barn.

En kakelsåg som inte används
kan orsaka personskada – ta
bort sågbladet vid användning
av andra tillbehör.

Använd alltid sågblad som är
godkända av tillverkaren. Byt
alltid ut ett skadat sågblad
innan arbetet påbörjas.

Använd endast verktyget med
sågblad med mjuk kant utan
öppningar eller spår.

3. Lås sågbänken innan transport.
4. Lås upp transporthandtaget och fäll
ut det för enkel transport.

LASER
LASERLJUS, SE ALDRIG
IN I LASERSTRÅLEN,
KLASS 1M PRODUKT

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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SÄKERHETSRUTINER
Säkerhetsrutiner

Svenska

Varning! Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar,
illustrationer och specifikationer som tillhandahålls
med detta elverktyg. Underlåtenhet att följa alla
anvisningar som listas nedan kan resultera i elchock,
brand och/eller allvarlig skada.
Spara alla varningar och anvisningar för framtida
bruk.

1. SÄKERHET INOM ARBETSOMRÅDET
A) Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Stökiga
eller mörka områden inbjuder till olyckor.
B) Använd inte elverktyg i en explosiv atmosfär,
som i närheten av brandfarlig vätska, gas eller
damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända
damm eller ångor.
C) Håll barn och personer i omgivningen borta vid
användning av elverktyg. En distraktion kan medföra
att du förlorar kontrollen över verktyget.

2. ELSÄKERHET
A) Verktygets elkontakt måste passa i eluttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inga adapterkontakter med jordade elverktyg.
Risken för elchock ökar om en modifierad elkontakt
eller kontakt som inte matchar uttaget används.
B) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, som rör,
element, spisar och kylskåp. Risken för elchock ökar
om kroppen är jordad.
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C) Utsätt inte elverktyget för regn eller väta. Risken
för elchock ökar om vatten tränger in i ett elverktyg.
D) Säkerställ att strömkabeln inte skadas. Använd
aldrig strömkabeln för att bära, dra eller koppla ur
elverktyget. Utsätt inte kabeln för värme, olja, vassa
kanter eller rörliga delar. En skadad eller intrasslad
strömkabel ökar risken för elchock.
E) Vid användning av elverktyget utomhus ska en
förlängningssladd för utomhusbruk användas.
Risken för elchock minskar om en sladd för
utomhusbruk används.
F) Om det inte går att undvika användning av
elverktyget på en fuktig plats ska strömförsörjning
med en jordfelsbrytare användas. Användning av en
jordfelsbrytare minskar risken för elchock.

3. PERSONLIG SÄKERHET
A) Var uppmärksam, se på det du gör och använd
sunt förnuft vid användning av elverktyget. Använd
inte ett elverktyg om du är trött eller påverkad
av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet vid arbete med elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
B) Använd personlig skyddsutrustning. Använd
alltid skyddsglasögon. Skyddsutrustning som
dammskydd, halkfria säkerhetsskor, hjälm och
hörselskydd minskar risken för personskador.
C) Förhindra oavsiktlig start. Se till att
strömbrytaren är i avstängt läge innan maskinen
ansluts till strömförsörjningen och/eller batteriet,
och innan det lyfts upp eller bärs. Att bära
elverktyget med fingret på strömbrytaren eller att
ansluta ett verktyg till strömförsörjningen med
strömbrytaren aktiverad inbjuder till olyckor.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

SÄKERHETSRUTINER
D) Ta bort ett eventuellt justeringsdon eller nyckel
innan du slår på elverktyget. Ett justeringsdon eller
nyckel som lämnas på en roterande del kan resultera
i personskada.
E) Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid står
stabilt och har bra fotfäste. Det här möjliggör bättre
kontroll över elverktyget vid en oväntad situation.

G) Säkerställ att eventuell utrustning för
dammuppsamling som ska användas är ansluten och
används på rätt sätt. Användning av utrustning för
dammuppsamling kan minska dammrelaterade risker.
H) Glöm inte att alltid följa säkerhetsanvisningarna
och -rutinerna även om du har god erfarenhet av
att använda verktyget. Oförsiktighet kan resultera i
allvarlig kroppsskada på en sekund.

4. ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
A) Tryck inte ned verktyget för hårt. Använd rätt
elverktyg för arbetsuppgiften. Ett elverktyg fungerar
bättre och säkrare när det inte
överansträngs.
B) Använd inte verktyget om det inte startar när
strömbrytaren trycks in. Ett elverktyg måste repareras
om strömbrytaren är trasig, eftersom det då inte kan
regleras och är farligt att använda.
C) Koppla ur kontakten från eluttaget och/eller ta ut
batteriet ur verktyget innan eventuella justeringar,
byte av tillbehör eller förvaring. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken för att maskinen
startar oavsiktligt.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

E) Underhålla elverktygets tillbehör. Kontrollera att
alla rörliga delar sitter fast ordentligt och är rätt
uppriktade, att inga delar är trasiga och att det inte
förekommer några andra förhållanden som kan
påverka elverktygets funktion. Om någon skada
upptäcks ska verktyget repareras innan användning.
Många olyckor orsakas av dåligt underhåll av elverktyg.
F) Håll alla skärverktyg vassa och rena. Skärverktyg
som hålls vassa och underhålls på rätt sätt fastnar inte
så lätt och är också lättare att rengöra.
G) Använd elverktyget, tillbehören och delarna i
enlighet med dessa anvisningar och med hänsyn till
arbetsförhållandena och arbetet som ska utföras.
Annan användning av verktyget än för avsett syfte kan
resultera i att en farlig situation uppstår.
H) Håll handtagen torra, rena och fria från olja och
smörjmedel. Hala handtag och greppytor möjliggör inte
säker hantering och kontroll av verktyget i oväntade
situationer.
5. SERVICE
A) Se till att elverktyget endast underhålls av en
kvalificerad tekniker med användning av identiska
utbytesdelar. Det här säkerställer att elverktygets
säkerhet upprätthålls.
B) Kontakten eller strömkabeln ska alltid bytas ut av
verktygstillverkaren eller dennes serviceorganisation.
C) Utsätt inte verktygets delar och personer i
närheten för vätska.
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Svenska

F) Bär rätt typ av kläder. Använd inte löst sittande
kläder eller smycken. Håll hår och kläder ur vägen
från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och
långt hår kan fastna i rörliga delar.

D) Förvara elverktyg utom räckhåll för barn och låt
inte personer som inte har erfarenhet av användning
av det eller har läst dessa anvisningar använda
verktyget. Elverktyg är farliga om de hanteras av
outbildade användare.

INLEDNING
Kära kund

Svenska

Vi på IQ Power Tools™ vill gratulera dig till ditt val av
kakelsåg iQTS244™ med dammkontroll. Vi är säkra på att
du kommer att bli nöjd med köpet. Vi på iQ Power Tools
är stolta över att kunna tillhandahålla branschens mest
innovativa verktyg och utrustningar.
Om iQTS244™ används på rätt sätt kommer den
att ge dig många års felfri användning. Den här
användarhandboken innehåller information som behövs
för att använda och underhålla iQTS244™ på ett säkert
och korrekt sätt. Ta några minuter till att lära känna
iQTS244™ genom att läsa igenom handboken noga.
Om du har några frågor om iQTS244™, kontakta oss på
Telefon: (888) 274 7744
E-post: customer.service@iqpowertools.com
Vi hoppas att du blir nöjd med produkten och att den visar
sig bli ett värdefullt verktyg under lång tid. När du köper
någon av våra produkter får du tillgång till professionell
hjälp med reparationer och tjänster. Om återförsäljaren
du köpt maskinen av inte är någon av våra auktoriserade
återförsäljare kan du fråga dem om adressen till
närmaste serviceverkstad.
Den här användarhandboken är ett viktigt dokument.
Se till att alltid ha den tillgänglig på arbetsplatsen. Genom
att följa anvisningarna i handboken avseende användning,
service, underhåll, o.s.v., kan maskinens livslängd och
andrahandsvärde förlängas. Om du skulle låna ut eller
sälja den här maskinen ska du se till att den som lånar
eller köper den får med sig användarhandboken, så att de
också kan använda och underhålla maskinen på rätt sätt.

Ägarens ansvar

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

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

Konstruktion och funktioner

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

iQTS244
KONSTRUERAD MED ETT INBYGGT VAKUUMSYSTEM,
FILTERSYSTEM OCH DAMMUPPSAMLINGSSYSTEM
Den här innovativa, patentsökta konstruktionen
kombinerar funktionerna hos en professionell kakelsåg
med ett kraftfullt cyklonvakuumsystem som sågar rent
och effektivt utan vatten eller damm.
KOMPAKT OCH MOBIL KONSTRUKTION
Enheten har en kompakt storlek och inbyggda hjul, och det
inbyggda utdragshandtaget gör den enkel att transportera.
STOR SKÄRKAPACITET
Möjliggör sågning av 600 mm x 600 mm (24x24 tum)
och 18-tumskakel diagonalt.
PRAKTISK SÅGBÄNK MED RULLAR OCH
BORDSFÖRLÄNGNING
Sågbänken är extra lång för bättre stöd.
Bordsförlängningen kan fällas ut för större kakelplattor
och sedan fällas ihop för enkel transport.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

SÅGENS DELAR
12

Framsida

13

14

11

7

8

15

10

16

9

17
Svenska

6
5

18

4

19

3

20
21

2
1

22

1 - Dammbehållarens lyftspak

13 - Laserbrytare

2 - Transporthandtagets lås

14 - Bladskydd

3 - Transporthandtag

15 - Dammskyddets låsvred

4 - Sågbänkens låsspak

16 - Dammskydd

5 - Bordsförlängningens låsvred

17 - Bordsförlängning

6 - Sågbänkens låsvred

18 - Cyklonseparatorer

7 - Skärguide

19 - Filtervred

8 - Sågbänk

20 - Filterlock

9 - Sågblad

21 - Hjul

10 - Bladskydd

22 - Dammbehållare

11 - Handtag
12 - Strömbrytare

888-274-7744
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SÅGENS DELAR
Sidovy

27

28

Baksida och sida
29
30

Svenska

26

34
33

25
24
23

32
31

23 - Vakuummotor

31 - Strömkabel

24 - Vakuummotorns strömförsörjning

32 - Strömkabelförvaring

25 - Vakuummotorns strömkabel

33 - 8 mm insexnyckel

26 - Stödarm

34 - Bladnyckel

27 - Låsvred
28 - Djupjusteringsvred
29 - Knapp för bladaxellås
30 - Sågmotor

Baksida
35

35 - Övre spår
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MASKINENS SÄKERHETSUTRUSTNING
Allmänt

I det här avsnittet beskrivs maskinens säkerhetsanordningar,
deras funktion och hur kontroller och underhåll ska utföras
för att säkerställa att maskinen fungerar korrekt.

VARNING!

ANVÄND ALDRIG EN MASKIN SOM HAR
SÄKERHETSANORDNINGAR SOM INTE
FUNGERAR.

BLADSKYDD
ANVÄND ALDRIG MASKINEN UTAN ETT
SKYDD ELLER MED ETT TRASIGT SKYDD.
KONTROLLERA ALLTID ATT SKYDDET SITTER RÄTT INNAN DU
STARTAR MASKINEN.

KONTROLLERA SÅGENS STRÖMBRYTARE
Aktiveringsbrytaren startar sågmotorn och
vakuummotorn samtidigt.
Tryck på STRÖMBRYTAREN I för att starta sågmotorn.
Tryck på STRÖMBRYTAREN O för att stoppa sågmotorn.
Defekta brytare ska bytas ut av en auktoriserad
serviceverkstad.

BLADET FÅR INTE VARA EXPONERAT MER ÄN 180 GRADER
UTAN SKYDD.

Bladskyddet är avsett att förhindra att blad- eller
materialdelar kastas mot användaren.
KONTROLLERA BLADSKYDDET
Kontrollera att skyddet över bladet inte har några sprickor
eller andra skador. Byt ut skyddet om det är skadat.

VARNING!

STÄNG AV MASKINEN OCH DRA UR
STRÖMKABELN INNAN TRANSPORT,
UNDERHÅLL OCH BLADBYTE.

LASERBRYTARE
Den här kakelsågen har en laserguide för uppriktning av
skär.
Tryck på LASER-brytaren för att starta laserguiden.
Tryck på LASER-brytaren O för att stänga av laserguiden.
DAMMSKYDD
Dammskyddet är avsett att förhindra att damm sugs upp
från baksidan av bladet. Dammskyddet ska kontrolleras
regelbundet avseende skada. Dammskyddet ska kunna
glida sig fritt upp och över det sågade materialet.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

LÅSVRED, SÅGBÄNK
Låsvredet används för att låsa sågbänken för transport.
Se till att alltid låsa sågbänken innan transport för att
förhindra skador.
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Svenska

VARNING!

STRÖMBRYTARE
Strömbrytaren - / O ska användas för att starta och
stoppa maskinen.

BLAD
Allmänt

Blad för olika material

VARNING!

Svenska

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

iQTS244 kakelsåg för torrsågning har ett
specialkonstruerat diamantblad med ett Q-Drive
sågspindelhål. Q-Drive torrsågningsblad på 420
mm (10 tum) är en egenutvecklad konstruktion med
en kombination av diamant och olika metalltyper
som förhindrar överhettning av bladet, samtidigt
som det minimerar vibrationer och rörelser. Det
specialkonstruerade bladet arbetar tillsammans
med vakuumflödet i syfte att förhindra att bladet och
materialet överhettas vid sågning.
iQTS244 420 mm (10 tum) torrsågningsblad med
Q-Drive sågspindelhål kan köpas från din lokala
återförsäljare av iQ Power Tools eller direkt från
iQ Power Tools genom att ringa 888 274 7744, eller via
vår webbplats www.iQpowertools.com

Q-Drive sågspindelhål med medföljande bussning passar
även till en rund bladaxel på 5/8 tum för ökad flexibilitet.
Det Q-Drive-formade sågspindelhålet utan bussning
passar även en rund 1-tums bladaxel av standardtyp
för ökad flexibilitet.

Rund
5/8-tums
bladaxel av
standardtyp

MED BUSSNING

5.1
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VARNING!

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

iQTS244 kakelsåg för torrsågning levereras med ett
specialkonstruerat kombinationsblad med en diameter
på 420 mm (10 tum) för torrsågning med Q-Drive
sågspindelhål som är avsett för sågning i olika material,
som: porslin, marmor, granit, keramik och sten.

Ett blad på 420 mm (10 tum) för hårda materiad
finns också tillgängligt för iQTS244 med ett Q-Drive
sågspindelhål.

Bladvalet ska göras i enlighet med materialet som ska
sågas. Be din lokala återförsäljare om hjälp att välja
rätt produkt.
BLADVIBRATIONER
• Bladet kan vibrera och deformeras om
arbetsstycket trycks in med för stor kraft.
• Minska inmatningstrycket för att stoppa
vibrationerna. Byt annars ut bladet.
SKÄRPA DIAMANTBLAD
• Använd alltid ett vasst diamantblad.
• Diamantblad kan förlora skärpan om fel
inmatningstryck används eller t.ex. vid sågning
i mycket hårda material. Arbete med ett oskarpt
diamantblad orsakar överhettning, vilket kan
resultera i att diamantsegment lossnar.
• Vässa bladet med användning av en slipsten eller
genom att skära i ett mjukt material, som sandsten
eller mjuk tegelsten.
TRANSPORT OCH FÖRVARING
• Ta bort bladet före transport eller förvaring av
maskinen.
• Förvara bladet på en torr plats.
• Kontrollera alla nya blad avseende transport- eller
förvaringsskada.

Rund 1-tums
bladaxel av
standardtyp

UTAN BUSSNING
888-274-7744
www.iqpowertools.com

MONTERA
UPPACKNING OCH MONTERING
Öppna kartongens lock. Ta bort det översta frigolitskyddet
och lägg åt sidan. Ta ut huvudramen och placera den på
en plan, horisontell och stabil yta (helst en arbetsbänk)
för att förhindra att utrustningen tippar över eller glider i
samband med monteringen.

Sätt in strömkabeln i stödarmen.

TYP F

TYP G

Svenska

VÄLJ STRÖMKABEL OCH MONTERA MASKINEN
Elverktyget levereras med 3 olika strömkablar att välja
mellan. Välj den strömkabel som uppfyller dina krav.

Anslut strömkabeln till stödarmen.

För in kabelstödet i spåret.

TYP I

888-274-7744
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6.1

MONTERA
MONTERA STÖDARMEN
Ta upp stödarmen/sågmotorhuvudet ur kartongen och
förpackningen. Montera stödarmen på det vänstra bakre
stödarmsfästet genom att rikta in stiften.

Svenska

Montera kabelgreppet.

Montera den bakre skyddsplåten.

Sätt dit de (4) insexskruvarna. Fingerdra alla 4 skruvar.

Dra åt de (4) insexskruvarna med medföljande insexnyckel.

6.2
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MONTERA
MONTERA SÅGBÄNKENS FÖRLÄNGNING
Packa upp sågbänkens förlängning. För in
förlängningsstängerna på sågbänkens högra sida.

Lås fast kabeln genom att klämma åt kabelhållaren.

Skruva dit skruvarna på förlängningsstängernas
respektive ändar med en stjärnskruvmejsel.

Svenska

ANSLUT VAKUUMMOTORNS STRÖMFÖRSÖRJNING
Vakuummotorns strömkabel från stödarmen måste dras
genom kabelhållaren.

Anslut vakuummotorns strömsladd till motorns uttag.
MONTERA SÅGBÄNKEN
Fäll ned spaken för sågbänkslåsning. Det här möjliggör
montering och borttagning av sågbänken.

888-274-7744
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6.3

MONTERA
MONTERA SÅGBÄNKEN
Fäll ned spaken för sågbänkslåsning. Det här möjliggör
montering och borttagning av sågbänken.

VARNING!

OM SPAKEN FÖR SÅGBÄNKSLÅSNING
OAVSIKTLIGEN LÄMNAS I NEDFÄLLT
LÄGE KAN DET RESULTERA I PERSON- OCH/ELLER
UTRUSTNINGSSKADA.

Svenska

Fäll ned spaken för sågbänkslåsning. Spaken för
sågbänkslåsning ska vara uppfälld vid normal drift. Spaken
för sågbänkslåsning ska fällas ned endast vid borttagning
och underhåll.

Med bordet framför dig sitter den första rullen med
styrskenan till vänster om bordslinjen. Tryck bordet längs
styrskenan till den andra och tredje rullen befinner sig
på styrskenan.

6.4
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MONTERA SÅGBLADET
MONTERA SÅGBLADET
Tryck ner skärhuvudets handtag samtidigt som du lossar
djupjusteringsvredet och drar ut nedlåsningsvredet.
Låt skärhuvudet förflytta sig till fullt uppfällt läge.

Ta bort bladaxelns mutter och den yttre flänsbrickan.

Svenska
Observera den Q-Drive-formade bladaxeln. IQTS244 måste
användas med det specialkonstruerade torrsågningsbladet
på 420 mm (10 tum) med ett Q-Drive sågspindelhål.
Lossa bulten till bladskyddet.

Öppna det yttre bladskyddet genom att luta det tillbaka för
att frilägga bladaxelns mutter och flänsbrickan.

Rund
5/8-tums
bladaxel av
standardtyp

MED BUSSNING

Rund 1-tums
bladaxel av
standardtyp

UTAN BUSSNING

(OBS! Q-Drive sågspindelhål med medföljande bussning
passar även till en rund bladaxel på 5/8 tum för ökad
flexibilitet. Det Q-Drive-formade sågspindelhålet utan
bussning passar även en rund 1-tums bladaxel för
ökad flexibilitet).

888-274-7744
www.iqpowertools.com

iQTS244
Användarhandbok

6.5

MONTERA DAMMSKYDDET

Svenska

Ta ut bladet ur förpackningen, ta bort bussningen i
förekommande fall i Q-Drive sågspindelhålet. Montera bladet
och rikta in Q-Drive sågspindelhålet mot Q-Drive bladaxel.

MONTERA DAMMSKYDDET
OBS! Bladet ska monteras innan dammskyddet monteras.
Tryck ner skärhuvudets handtag samtidigt som du lossar
djupjusteringsvredet och drar ut nedlåsningsvredet.
Låt skärhuvudet förflytta sig till fullt uppfällt läge. Rikta
upp dammskyddets skena mot ansatsskruvarna med
dammskyddets fästklämma fullt utsträckt och tryck uppåt.
Observera att bladet också måste vara uppriktat mot ett
spår i dammskyddet.

Sätt dit den yttre bladflänsens bricka och mutter. Dra åt
bladets mutter med hjälp av medföljande bladnyckel genom
att vrida åt höger eller medurs samtidigt som du trycker ner
knappen för bladaxellås. Dra åt muttern ordentligt.

Håll dammskyddet i övre läget och lossa samtidigt
klämman och det nedre dammskyddet.

Stäng det yttre bladskyddet och lås genom att dra åt bulten.
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SÄKERHET
Allmänt

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

VARNING!

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

SÅGNING, BORRNING OCH
SLIPNING GER UPPHOV
TILL DAMM FRÅN DET SÅGADE MATERIALET,
VILKET OFTA INNEHÅLLER KISEL. KISEL ÄR
EN GRUNDLÄGGANDE BESTÅNDSDEL I SAND,
KVARTS, TEGELLERA, GRANIT OCH MÅNGA
ANDRA MINERALER OCH STENAR.
ANVÄND ALLTID DAMMKONTROLL OCH PERSONLIG
SKYDDSUTRUSTNING SOM ÄR LÄMPLIG FÖR DET
SÅGADE, BORRADE ELLER SLIPADE MATERIALET;
SE OSHA (29 CFR PART 1910.1200).
UTSÄTT ALDRIG DIG SJÄLV ELLER PERSONER
I OMGIVNINGEN FÖR FARLIGT DAMM SOM
ÖVERSKRIDER TILLÅTNA GRÄNSVÄRDEN,
I ENLIGHET MED LOKALA LAGAR OCH
FÖRORDNINGAR, T.EX. OSHA OCH CSST.

VARNING!

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

Lyssna efter varningssignaler eller rop när du använder
hörselskydd. Ta alltid av dig hörselskydden så fort
motorn stannar.
Använd alltid godkända skyddsglasögon
• Om du använder en ansiktsmask måste du även bära
godkända skyddsglasögon. Godkända skyddsglasögon
måste uppfylla standarden ANSI Z87.1 i USA eller
EN 166 i EU-länderna. Alla visir måste uppfylla
standarden EN 1731.
Rekommenderad personlig skyddsutrustning:
• Hörselskydd
• Andningsmask
• Skyddshandskar
• Hårnät eller annat som håller efter långt hår, d.v.s.:
Hårband för män

FÖRSIKTIG!

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

VARNING!

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

Kläderna ska normalt sitta åt utan att begränsa
rörelsefriheten. Var försiktig, eftersom kläder, långt hår
och smycken kan fastna i rörliga delar.

VARNING!

ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT KAN
UTSÄTTA ANVÄNDAREN FÖR MATERIAL
SOM, ENLIGT STATEN KALIFORNIEN, KAN ORSAKA CANCER
OCH/ELLER FOSTERSKADOR ELLER ANNAN REPRODUKTIV
SAKDA.

VARNING!

SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA FRÅN
ÖVEREXPONERING. SE LOKALA LAGAR
ELLER FÖRORDNINGAR, SOM T.EX. OSHA OCH CSST.

888-274-7744
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7.1

Svenska

VARNING!

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

SÄKERHET

Svenska

TÄNK ALLTID PÅ ARBETSMILJÖN OCH ANVÄND
SUNT FÖRNUFT.
Det går inte att förutse alla situationer användaren kan
ställas inför. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft.
Avbryt arbetet och sök expertråd om du ställs inför en
situation där du är osäker på hur du ska göra. Kontakta
återförsäljaren, servicestället eller en erfaren användare.
Försök inte utföra en uppgift eller åtgärd om du är osäker
på om det är säkert.
ELSÄKERHET
VARNING! Det finns alltid en risk för elchock vid
användning av elverktyg. Undvik användning vid
dåligt väder och kroppskontakt med åskledare
och metallföremål. Följ alltid anvisningarna i
användarhandboken för att undvika skada.

VARNING!

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

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

7.2
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Modifiera inte elkontakten. Se till att rätt typ av uttag
installeras av en kvalificerad elektriker om kontakten inte
passar i uttaget. Se till att lokala regler och förordningar följs.

VARNING!

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

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

OBS!

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

888-274-7744
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SÄKERHET

PERSONLIG SÄKERHET
- Använd aldrig maskinen om du är trött eller påverkad av
alkohol, droger, läkemedel, eller annat som kan påverka
din synförmåga, uppmärksamhet, koordination eller
omdömesförmåga.
• Kontrollera att inga verktyg eller andra föremål har
lämnats kvar på maskinen.
• Låt aldrig någon annan använda maskinen utan rätt
utbildning.
• Stäng alltid av maskinen vid längre arbetsuppehåll.
• Arbeta aldrig ensam, se alltid till att det finns en annan
person i närheten.
• Lär dig hur du använder maskinen och dess reglage på
ett säkert sätt, och hur du stänger av den snabbt.
Lär dig också känna igen säkerhetsdekalerna.
• Håll handtagen torra, rena och fria från olja och
smörjmedel.
• Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid står stabilt
och har bra fotfäste.
• Stå aldrig på maskinen.

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

Stå upprätt. Håll avståndet
mellan ansiktet och
sågbladet. Håll båda
händerna på arbetsstycket
så långt bort som möjligt
från sågbladet. Sätt en
hand på skärhandtaget
om en håltagningsfunktion
används.
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www.iqpowertools.com

iQTS244
Användarhandbok

7.3

Svenska

SÄKERHET INOM ARBETSOMRÅDET
• Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Stökiga eller
mörka områden inbjuder till olyckor.
• Människor och djur kan distrahera dig och göra
att du förlorar kontrollen över maskinen. Var alltid
koncentrerad och fokuserad på uppgiften.
• Använd inte maskinen i dåligt väder, som tät dimma,
kraftigt regn, stark vind, stark kyla, o.s.v.
• Börja aldrig arbeta med maskinen innan
arbetsområdet är fritt och du har en stabil arbetsyta.

STARTA OCH STOPPA MASKINEN
Innan arbetet påbörjas
VARNING!

Svenska

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

Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningarna
under rubriken ”Personlig skyddsutrustning”. Se till att
inga obehöriga personer befinner sig inom arbetsområdet.
Annars finns risk för allvarlig personskada. Förhindra
att motorn inte startar oavsiktligt. Säkerställ att
strömbrytaren är i läget OFF (AV) innan maskinen ansluts
till strömförsörjningen.
Kontrollera att maskinen är rätt sammansatt och inte
visar några tecken på skada. Se anvisningarna i avsnittet
”Montering och justering”.
• Utför dagligt underhåll. Se anvisningarna i avsnittet
”Underhåll”.
STARTA MASKINEN
Aktiveringsbrytaren startar sågmotorn och vakuummotorn
samtidigt. Tryck på STRÖMBRYTAREN för att starta
sågmotorn. Defekta brytare ska bytas ut av en
auktoriserad serviceverkstad.
STOPPA MASKINEN
Tryck på STRÖMBRYTAREN O för att stoppa sågmotorn.

VARNING!

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

LASERBRYTARE
Den här kakelsågen har en laserguide för uppriktning av
skär. Tryck på LASER-brytaren för att starta laserguiden.
Tryck på LASER-brytaren O för att stänga av laserguiden.

LASERLJUS, SE ALDRIG
IN I LASERSTRÅLEN,
KLASS 1M PRODUKT

8.1
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Transport och förvaring
TRANSPORTANVISNINGAR
Kontrollera att sågbänken är låst innan du transporterar sågen. Om bordet inte
låses kan det glida av sågen och orsaka allvarlig kroppsskada.
1. Slå AV maskinen. Ta ut elkontakten.
2. Lås skärhuvudet i nedre läget.
3. Lås sågbänken för att undvika skada under transport.
4. Lås upp transporthandtaget och fäll ut det för enkel transport.

ALLMÄNT
Stoppa motorn och koppla ifrån strömkabeln innan du
lyfter upp eller flyttar maskinen.
• Sätt fast utrustningen under transport för att undvika
transportskador och olyckor.
• Säkerställ att sågbänken är låst och att
bordsförlängningen är låst i infällt läge.
• Förvara utrustningen i ett låsbart utrymme utom
räckhåll för barn och obehöriga.
• Se avsnittet ”Blad” för transport och förvaring av blad.
• Lyft upp maskinen i kortändarna.
TRANSPORT

B
A

Lyft upp transporthandtaget
genom att dra i
transporthandtagets
låssprint (A) och dra sedan
upp transporthandtaget (B).

Maskinen kan nu lutas
framåt på hjulen för enkel
transport.

VARNING!
SE TILL ATT ALLTID
LÅSA SÅGBÄNKEN
OCH SKÄRHUVUDET
INNAN FÖRFLYTTNING
ELLER TRANSPORT AV
MASKINEN FÖR ATT
FÖRHINDRA PERSON- OCH
EGENDOMSSKADA.
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ANVÄNDA VERKTYGET
Underhåll

Grundläggande arbetsmetoder

ALLMÄNT

FÖRSTA SKÄRET
När du gör det första skäret märker du att bladet skär in i
plastgallren. Det här är normalt.

VARNING!

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

DAGLIGT UNDERHÅLL
• Kontrollera att maskinens säkerhetsutrustning inte
är skadad. Se anvisningarna i avsnittet ”Maskinens
säkerhetsutrustning”.
• Rengör utsidan av maskinen. Använd inte
högtryckstvätt för rengöring av sågen.
• Öppna bladskyddet. Rengör både insidan och utsidan,
och stäng sedan bladskyddet.

VARNING!

RENGÖR ALDRIG MOTORN OCH
ELKOMPONENTERNA MED VATTEN.

OBS!

HÅLL SÅGBÄNKENS YTA FRI FRÅN
MATERIALBITAR.

OBS!

HÅLL DAMMUPPSAMLINGSGALLREN
OCH DET ÖVRE SPÅRET FRITT FRÅN
KAKELBITAR.

DAMMUPPSAMLINGSGALLREN OCH
FÖRSIKTIG! OM
DET ÖVRE SPÅRET INTE HÅLLS FRIA
FRÅN MATERIALBITAR, KAN DET RESULTERA I ATT SÅGBÄNKEN
KLÄMS MOT DET ÖVRE SPÅRET OCH SKADAR MASKINEN.

Svenska

För att förhindra oavsiktlig start måste stegen som
beskrivs i det här kapitlet utföras med motorn avstängd och
elkontakten uttagen ur vägguttaget, om annat inte anges.
Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningarna
under rubriken ”Personlig skyddsutrustning”. Maskinens
livslängd kan minska och risken för olyckor öka om
underhållet inte utförs på rätt sätt eller om service
och/eller reparationer inte utförs på ett professionellt
sätt. Kontakta närmaste servicecenter om du behöver
ytterligare information.

NORMALT SÅGARBETE
Skärhuvudet ska lämnas i det nedre, låsta läget för normal
sågning i kakel.

VARNING!

ANVÄND INTE MASKINEN UNDER
LÄNGRE PERIODER DÄR MÖJLIGHETEN
TILL DAMMUPPSAMLING ÄR BEGRÄNSAD, EFTERSOM DETTA
KAN GE UPPHOV TILL EN DAMMIG OCH POTENTIELLT FARLIG
ARBETSMILJÖ FÖR ANVÄNDAREN OCH ANDRA PERSONER I
NÄRHETEN.

Om sågbladets djup ställs in så att det befinner sig
över sågbänkens yta med hjälp av djupjusteringsvredet
försämras dammuppsamlingen.
KAPSÅGNING OCH AVFASNINGSSÅGNING (tillval)*
Sätt fast kapsågstyrningen på sågbänken för kapsågning
eller avfasningssågning.
HÅLTAGNING
Skärarmen är fjäderbelastad och kan justeras uppåt
och nedåt.
• Lossa låsvredet för djupjustering. Skärbladet kan
justeras uppåt och nedåt med handtaget på skärarmen
för att uppnå önskad håltagning i arbetsstycket.

VARNING!

DAMMUPPSAMLINGEN ÄR BEGRÄNSAD
TILLS BLADET SKÄR IGENOM
KAKELPLATTAN OCH DAMMET BÖRJAR SUGAS NER I
VAKUUMSYSTEMET.

SÅGA STÖRRE KAKELPLATTOR
För sågning av kakelplattor som är större än 61 cm (24
tum) finns ett tillbehörsbord med inbyggt såganslag*. Det
här tillbehöret möjliggör sågning av 122 cm (48 tum) långa
materialstycken.

*Tillbehör tillhandahålls av din lokala återförsäljare av iQ Power Tools.
Ring 888 274 7744 eller besök www.iqpowertools.com för att hitta en återförsäljare
när dig.
888-274-7744
www.iqpowertools.com
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9.1

UNDERHÅLLA VAKUUMSYSTEMET OCH FILTRET
Vrid dammbehållarens låsspak åt vänster.

ANVÄNDA VAKUUMSYSTEMET
FÖR DAMMUPPSAMLING
1.
VRID

Svenska

FILTERSYSTEM
Filtersystemet i iQTS244 fungerar automatiskt med
kakelsågen. Vakuummotorn startar automatiskt samtidigt
med sågmotorn. Filtret ska rengöras och dammbehållaren
tömmas efter var 500:e längdmeter material som sågas
eller efter arbetsdagens slut.

Vrid runt filtret 3 gånger efter
sågning av var 200:e meter
material eller efter varje
arbetsdag. Vrid runt filtret innan
du tömmer dammbehållaren.

Skjut ut dammbehållaren.

2. Töm dammbehållaren efter
sågning av var 200:e meter
material eller efter varje arbetsdag
innan transport.
3. Töm sågdammet i en påse eller
tät behållare och kassera den på
rätt sätt.

RENGÖR FILTRET OCH TÖM DAMMBEHÅLLAREN
Vrid runt filtret 3 gånger efter sågning av var 200:e
längdmeter material som sågas eller efter varje arbetsdag.
Vrid runt filtret innan du tömmer dammbehållaren.

Töm sågdammet i en påse eller tät behållare och kassera
den på rätt sätt.

Töm dammbehållaren efter sågning av var 200:e längdmeter
material eller efter varje arbetsdag innan transport.
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UNDERHÅLLA VAKUUMSYSTEMET OCH FILTRET
VARNING!

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

BYTA UT FILTRET OCH FILTERRENGÖRINGSFLIKEN
Filtret och rengöringsfliken ska bytas en gång om året
oavsett användning.

VARNING!

I SAMBAND MED UNDERHÅLL AV
MASKINEN FINNS DET RISK FÖR
EXPONERING FÖR DAMM SOM KAN INNEHÅLLA FARLIGA ÄMNEN.
SKYDDA DIG GENOM ATT BÄRA EN LÄMPLIG ANDNINGSMASK.

Ta bort och byt ut filterrengöringsfliken. Tryck ner låset
(A) samtidigt som du drar ut filterrengöringsfliken (B) ur
flikhållaren
Svenska

Ta bort filtervredet.

A
B

Skjut in en ny filterrengöringsflik i flikhållaren.
Lossa skruvarna och ta bort filterlocket.

Ta bort filtret.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

Sätt dit ett nytt filter i filterinneslutningen. Vrid filtret
lite när du för in det över filtrets spindel. Sätt tillbaka
filterlocket och skruvarna. Sätt tillbaka filtervredet.

iQTS244
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10.2

KONTROLLERA OCH BYT UT KOLBORSTARNA

Svenska

VARNING!

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

Kontrollera kolborsten och byt ut vid behov.

Kolborstarna måste tas bort och kontrolleras regelbundet.
Veckovis om maskinen används dagligen. De här
anvisningarna gäller sågmotorn och vakuummotorn.
De båda kolborstarna (A) och (B) sitter på motorns
baksida respektive framsida. Lossa kolborsthållarens lock
med en spårskruvmejsel.

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

Ta bort kolborsthållaren.

Dra fast kolborsthållaren.

Ta bort kolborsten.

10.3

iQTS244
Användarhandbok

888-274-7744
www.iqpowertools.com

BYTA UT GALLREN
Plastgallren måste bytas ut med jämna mellanrum. Plastgallren är tillverkade i tre sektioner. De två främre delarna
är likadana.

OLIKA

SAMMA
Svenska

TA BORT GALLREN
För att byta ut gallren tar du bort sågbänken och placerar
den på en säker plats med hjulen uppåt. Varje del av
plastgallret har en fästögla som förs över en flik på
bordets galler. Lyft upp plastöglan med ett lätt tryck och
tryck ned för att frigöra. Upprepa processen på bägge
ändar av varje galler.

888-274-7744
www.iqpowertools.com

BYT UR GALLREN
Börja med det bakre gallret. Rikta in plastgallren mot
sågbänkens galler med bordets högra sida uppåt, tryck
ner i 45° och snäpp på plats.

iQTS244
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10.4

JUSTERING
JUSTERA DET ÖVRE SPÅRET
OBS! Det övre spåret är injusterat från fabriken och
behöver justeras först efter en längre tids användning eller
vid byte av delar.

JUSTERA SÅGBÄNKENS ÖVRE RULLAR

OBS!

Svenska

RÄTT AVSTÅND MELLAN DET ÖVRE
SPÅRET I SÅGBÄNKENS GALLER ÄR
AVGÖRANDE FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA RÄTT VAKUUM OCH
EFFEKTIV DAMMUPPSAMLING.

Mellanrummet mellan det övre spåret och sågbänkens
galler ska ställas in på max. 0,8 mm (1/32 tum) (A).
Det övre spåret och sågbänkens galler ska inte komma i
kontakt med varandra när bordet rör sig. Om de kommer i
kontakt med varandra krävs justering.

W
V
1. H
 åll fast axelkammens skruv (V) med insexnyckeln och
lossa axelmuttern (W).

A

2. V
 rid axelkammens skruv med insexnyckeln tills det
känns ett visst motstånd när du vrider den övre rullen
för hand.
3. H
 åll fast insexnyckeln och axelkammens skruv i läge
och dra åt axelmuttern.

4. F
 ölj samma procedur för alla sex övre rullar.

JUSTERA OCH RIKTA UPP SÅGBÄNKEN
OBS! Sågbänken är uppriktad mot skärhuvudet från
fabriken och är certifierad för en noggrannhet på
0,38 mm (0,015 tum / 1/64 tum).
Utrustningen behöver justeras först efter en längre tids
användning eller vid byte av delar.
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JUSTERING

Svenska

A

Lägg en 90° plan metallkvadrat på sågbänken med ena
sidan mot såganslaget (A).
Flytta sågbänken genom hela dess rörelseomfång från
framsidan och bakåt. Om bladet inte befinner sig i 90°
vinkel mot såganslaget måste styrskenan justeras.
Lossa de sex skruvarna som håller fast skenan (X).
(Skruvarna nås från vänstra skenans undersida.

VERSION 1 – MED JUSTERKAM
Vrid på skruvarna till styrskenans justerkam (Y)
tills bladet är uppriktat mot såganslaget (A) genom
sågbänkens hela rörelseomfång från framsidan och
bakåt. Dra åt de sex skruvarna som håller styrskenan (X)
när den befinner sig i rätt läge.
VERSION 2 – UTAN JUSTERKAM
Justera sågbänkens läge tills bladet är uppriktat mot
såganslaget (A) genom sågbänkens hela rörelseomfång
från framsidan och bakåt.

VY UTIFRÅN

Y
x

x

x

x

x

x

VY INIFRÅN
x

x
Y

888-274-7744
www.iqpowertools.com

x

x

x

x

Y
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11.2

MONTERA X-STÄLLET (tillval)
Tillbehör tillhandahålls av din lokala återförsäljare av
iQ Power Tools. Ring 888 274 7744 eller besök vår
webbplats på iqpowertools.com.

3. S
 änk ner transporthandtaget genom att dra i
transporthandtagets låssprint (A), och tryck sedan ner
transporthandtaget (B).

1. Med sågen vilande på hjulen och de bakre stödbenen.
Håll i X-stället så som visas. Anslut krokarna på X-stället
(A) över sågramens övre tvärbalk.
Svenska

B

A
A

2. Tryck lätt på transporthandtaget (A) och tryck samtidigt
ned X-stället (B) tills sågramens nedre tvärbalk tar emot
X-ställets låssprint.

A

4. L
 yft maskinen till upprätt driftläge med X-stället
anslutet. Håll vänster fot nära skärhuvudet (A) så
som visas nedan och lyft upp skärhuvudets handtag
med vänster hand, samtidigt som du vägleder
uppåt i en vridande rörelse med höger hand på
transporthandtaget (C). OBS! Se till att det finns
tillräckligt med utrymme för sågen innan du fäller upp
sågen och fäll sedan upp den i upprätt driftläge.

C

B

3.2
B
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A
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X-STÄLL
DEMONTERA X-STÄLLET
1. D
 emontera X-stället som finns som tillbehör.
Fäll maskinen bakåt med högra handen på
transporthandtaget (C) och vänstra handen på
skärhuvudets handtag (B).
	
OBS! Kontrollera innan du fäller ner maskinen på
golvet att det finns ett fritt utrymme på ca 1,5 m
(4 fot) bakom den.
Svenska

C

B

2. Följ med maskinen tillbaka tills den vilar mjukt
på golvet.

VARNING!

VARNING! SE TILL ATT ALLTID LÅSA
SÅGBÄNKEN INNAN TRANSPORT FÖR
ATT FÖRHINDRA PERSON- OCH EGENDOMSSKADA.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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12.2

X-STÄLL
3. Lyft upp transporthandtaget genom att dra i
transporthandtagets låssprint (A) och dra sedan upp
transporthandtaget (B)

5. När X-ställets låssprint är frigjord fäller du upp (A) och
lyfter sedan upp med vänster hand (B) så att X-ställets
hakas av från maskinen.

Svenska

B

B
A

A

4. Tryck lätt mot transporthandtaget (A) med spetsen av
vänster fot nedtryckt på X-ställets låsvred (B) och dra
upp med höger hand (C).

6. Maskinen kan nu lutas framåt på hjulen för
enkel transport.

A
C

B

B NÄRBILD
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FELSÖKNINGSGUIDE
FÖLJ ALLA SÄKERHETSRUTINER OCH -ANVISNINGAR
MÅNGA VANLIGA PROBLEM KAN LÖSAS ENKELT GENOM ATT ANVÄNDA DIAGRAMMET NEDAN.
KONTAKTA IQ POWER TOOLS PÅ 1 888 274 7744 FÖR SVÅRARE PROBLEM.

FEL SÅGEN STARTAR INTE
VAD ÄR FEL?

ÅTGÄRD
1. Anslut sågen till nätuttaget

2. Sågen fungerar inte (ej inkopplad; påslagen)

2. S
 täll brytaren i avstängt läge och tryck på
återställningsknappen på GFCI-enheten

3. Säkringen eller jordfelsbrytaren har löst ut

3. S
 lå av strömbrytaren och byt säkring eller återställ
jordfelsbrytaren.

4. Strömkabeln skadad

4. L
 ämna in enheten till ett auktoriserat servicecenter för
byte av strömkabel.

5. Borstarna utslitna

5. L
 ämna in enheten hos ett auktoriserat servicecenter för
byte av borstar.

FEL MASKINEN SÅGAR DÅLIGT
VAD ÄR FEL?

ÅTGÄRD

1. Sågbladet är oskarpt

1. Byt ut sågbladet

2. Bladet skär inte

2. Slipa bladet med en slipsten

3. Beläggningar byggs upp på sågbladet

3. Ta bort beläggningen med hjälp av en slipsten

4. Fel sågblad för materialet som bearbetas

4. Byt till ett lämpligt blad

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

ÅTGÄRD

1. Förlängningssladden har för liten diameter eller är
för lång

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

2. Sågspindeln lös

2. Dra åt sågspindeln

3. För låg nätspänning

3. Kontakta elbolaget

FEL MASKINEN VIBRERAR KRAFTIGT
VAD ÄR FEL?

ÅTGÄRD

1. Sågen sitter inte ordentligt och säkert fast på stället

1. Flytta stället

2. Stället eller bänken står på ett ojämnt underlag

2. Placera det på ett jämnt underlag

3. Skadat sågblad

3. Byt ut sågbladet

FEL MASKINEN SÅGAR INTE RAKT
VAD ÄR FEL?

ÅTGÄRD

1. Skärguiden sitter inte fast i såganslaget

1. Kontrollera och justera

2. Sågbladet sitter inte rätt i förhållande till såganslaget 2. Kontrollera och justera
3. Sågbladet befinner sig inte i rät vinkel mot bordsytan

3. Kontrollera och justera såganslaget

4. Arbetsstycket rör sig

4. Använda kantstyrningen.

FEL INGET VAKUUM
VAD ÄR FEL?

ÅTGÄRD

1. Vakuummotorn fungerar inte

1. Kontrollera vakuummotorns och sågmotorns kontakt

2. Filtret igensatt

2. Vrid på filterrengöringsvredet

3. Dammbehållaren olåst

3. Lås dammbehållaren i övre läget

4. Dammbehållaren överfull

4. T
 öm dammbehållaren och ta bort dammuppbyggnad runt
filtret och cyklonseparatorerna.

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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13.1

Svenska

1. Sågen är inte ansluten till strömförsörjningen

TEKNISKA DATA

Svenska

SÅGMOTOR IQTS244
EFFEKT, A/W

6,5/1 440

SPÄNNING, V

220-240~

FASER

1

FREKVENS, HZ

50/60

BLADHASTIGHET, V/MIN

4 000

VAKUUMMOTOR
EFFEKT, A/W

1,7/360

FREKVENS, HZ

50/60

SPÄNNING

220-240~

CFM / dm^3/S

100/47

SKÄRUTRUSTNING
BLADSTORLEK – MAX, TUM/MM

10/254

SÅGDJUP – MAX, TUM/MM

1/25,4

SÅGDJUP VID 45° - MAX, TUM/MM

0,75/19

SÅGLÄNGD – MAX, TUM/MM

24/610

SÅGSPINDEL

Q-DRIVE

VINKELSÅGNING

45° OCH 22,5°

MÅTT
VIKT (LB/KG)

93/42

FRAKTVIKT (LB/KG)

110/50

STORLEK (LXBXH), TUM/MM

34X27X28 / 864X685X711

FRAKTMÅTT (LXBXH), TUM/MM

42X24X22 / 1085X610X560

LJUD
A-VIKTAD LJUDTRYCKSNIVÅ
UTAN BELASTNING:

POSITION 1-5

LPA = 89,16

dB (A)

MED BELASTNING:

POSITION 1-5

LpA = 91,02

dB (A)

LPA = 4,0

dB

OSÄKERHET
A-VIKTAD LJUDTRYCKSNIVÅ
UTAN BELASTNING:

BERÄKNAD

LWA = 102,6 dB(A)

MED BELASTNING:

BERÄKNAD

LWA = 104,4 dB(A)

OSÄKERHET

KWA = 2,5

VIBRATIONER
VIBRATIONER
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2,5m/s2

888-274-7744
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KRETSSCHEMA

Svenska

888-274-7744
www.iqpowertools.com
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15.1

GARANTI

Svenska

Den nya kakelsågen iQTS244™ för torrsågning,
som säljs av iQ Power Tools eller en iQ-auktoriserad
återförsäljare, garanteras vara fri från tillverkningsfel
vid normal drift under ett år efter datum för inköp
av den ursprungliga köparen. Garantiperioden för
hyresmaskiner är 90 dagar.
Alla iQ-produkter måste registreras endera via
webbplatsen eller genom att skicka in garantikortet
för att garantin ska gälla. Denna garanti gäller
inte några delar som använts felaktigt eller som
inte underhållits på rätt sätt, delar som skadats
vid transport eller hantering, modifierats eller
reparerats av obehöriga representanter, eller
använts med sågblad som inte rekommenderas av
iQ Power Tools.
Eventuella krav enligt denna garanti måste ställas
av den ursprungliga köparen inom ovan angiven
garantiperiod och måste inkludera inköpsbevis.
Inom garantiperioden kan delar eller komponenter
som av iQ Power Tools befunnits vara defekta,
endera bytas ut eller repareras utan kostnad
för den ursprungliga köparen. iQ Power Tools är
inte ansvariga eller skyldiga att betala för frakt
eller andra transportrelaterade kostnader eller
utgifter i samband med några defekta produkter,
ersättningsprodukter eller komponenter som
återsänds till iQ Power Tools anläggning eller en
auktoriserad reparationsverkstad.
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Delar och arbete som krävs för underhåll av produkter
och utbyte av komponenter p.g.a. normalt slitage, är
köparens ansvar och omfattas inte av denna garanti.
Tillverkaren övertar ägarskapet för alla produkter
och komponenter som byts ut enligt garantin. En
utbytesdel anses vara del av originalprodukten och
en garanti på en sådan del upphör att gälla samtidigt
med denna ursprungliga garanti.
iQ Power Tools betalar för delar och arbete kopplade
till garantireparationer som utförs av iQ Power Tools
eller något av dess auktoriserade reparationscenter.
Utbytesdelar som monteras av någon annan
tillhandahålls utan avgift men denna garanti gäller
inte för arbetskostnaderna i samband med detta.
INGEN ANSVARSSKYLDIGHET SKA ENLIGT DENNA
GARANTI UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER
ÖVERSTIGA ERSÄTTNINGSKOSTNADEN FÖR NÅGON
DEFEKT PRODUKT ELLER KOMPONENT SOM
OMFATTAS AV GARANTIN. iQ POWER TOOLS ÄR
INTE ANSVARSSKYLDIGA FÖR OAVSIKTLIG ELLER
EFTERFÖLJANDE SKADA ELLER FÖR NÅGON ANNAN
SKADA ELLER FÖRLUST SOM INTE UTTRYCKLIGEN
FÖRUTSES ENLIGT VAD SOM ANGES HÄRI.
De garantivillkor som anges ovan är den enda
garanti som utställs. Denna begränsade garanti
gäller uttryckligen före alla andra eventuella
garantier, uttryckta eller underförstådda.

888-274-7744
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Användarhandbok
Använd QR-koden för att hämta
användarhandboken för iQTS244 på ditt
språk. Läs igenom användarhandboken noga
och se till att du förstår anvisningarna innan
du använder maskinen.
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