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Strømforsyning 16A

Spenning 220-240V

Nominell hastighet/ min-1      n=3900 min -1    
Sagbladdiameter  405mm
Aksel  25.4mm

Maks skjæredybde 150mm

Vekt 9.6kg (10.kg med styreruller) 

SPECIFICATIONS

Vanntilførselsdyse

Bladbeskyttelse låsehendel
Sidehåndtak Brytersperre

Hovedhåndtak

Hovedbryter

Vanntilførselsventil

Vannkobling

Børstedeksel

Styrehjul

Vingebolt  
Aksellåseknapp

Lampe for over- 
belastning

Bladdeksel

Bladdekselbørste

Diamantblad

Støvsugeråpning

Akselbolt

Ytre flens

Sprutbeskyttelse

Hanclips

Hunclips 

Vinkellåser
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   GENERELLE SIKKERHETSADVARSEL FOR ELEKTRISK VERKTØY

ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Forsømmelse av å følge advarslene og 
instruksjonene kan føre til elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlige skader. Behold alle advarsler og og 
instruksjoner for fremtidig referanse. Begrepet elektrisk verktøy som brukes i sikkerhetsinstruksjonene, 
gjelder elektriske verktøy tilsluttet lysnettet (med en nettkabel) og batteridrevne elektriske verktøy (uten 
nettkabel). 

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk verktøy - Sikkerhet på arbeidsstedet

a. Hold arbeidsstedet rent og godt belyst. Uryddige eller dårlig opplyste arbeidssteder kan
føre til ulykker

b. Ikke bruk det elektriske verktøyet i områder der det kan være fare for eksplosjon på grunn av 
brennbare væsker, gasser eller støvpartikler. Gnister fra verktøyet kan antenne støv eller damp.

c. Sørg for at barn og andre personer holdes på trygg avstand når du bruker det elektriske 
verktøyet. Hvis du distraheres, kan du miste kontrollen over verktøyet.

 Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk verktøy - Elektrisk sikkerhet

a. Støpselet på det elektriske verktøyet må passe i stikkontakten. Støpselet må ikke på noen måte 
forandres. Ikke bruk adapterstøpsel sammen med jordede elektriske verktøy. Uforandrede 
støpsler og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.

b. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, varmeelementer, el-ovner og kjøleskap. 
Det er økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.

c. Beskytt elektriske verktøy mot regn og fuktighet. Vannintrengning i et elektrisk verktøy øker 
risikoen for elektrisk støt.

d. Ikke bruk kabelen til å bære eller henge opp verktøyet i eller til å trekke støpselet ut av 
stikkontakten. Hold kabelen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige verktøydeler. 
Ødelagte eller skadde kabler øker risikoen for elektrisk støt.

e. Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er tilpasset utendørs 
bruk. Bruk av en skjøteledning tilpasset utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.

f. Hvis det er umulig å unngå bruk av det elektriske verktøyet i et fuktig miljø, sørg for at 
personvernbryter installeres. Bruk av personvernbryter reduserer risikoen for elektrisk støt.

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk verktøy  - Personlig sikkerhet

a. Vær på vakt og konsentrert om det du gjør, og bruk sunn fornuft når du arbeider med 
elektriske verktøy. Ikke bruk elektriske verktøy når du er trett eller påvirket av stoff, alkohol 
eller medisiner. Et øyeblikks uforsiktighet ved bruk av et elektrisk verktøy kan føre til alvorlige skader.

b. Bruk personlig beskyttelsesutstyr og ha alltid på vernebriller. Bruk av korrekt personlig 
beskyttelsesutstyr tilpasset de aktuelle forholdene, så som støvmaske, vernesko, hjelm og/eller 
hørselvern vil redusere risikoen for skader.

c. Unngå å starte det elektriske verktøyet uforvarende. Sørg for at verktøyet er avslått får du tar 
det opp, bærer det eller kobler det til strømnettet og/eller setter i det oppladbare batteriet. 
Hvis du bærer verktøyet med fingeren på bryteren, eller verktøyet er slått på når du kobler det til 
strømnettet, kan det skje ulykker.
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d. Fjern justeringsverktøy og skiftenøkler før du slår på det elektriske verktøyet. Et verktøy eller 
en nøkkel festet til det roterende verktøyet kan forårsake personskader.

e. Ikke overstrekk deg. Sørg for at du står støtt og holder balansen hele tiden. Det vil sikre at du 
kan kontrollere det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.

f. Ha på deg passende klær. Ikke bær løstsittende klær eller smykker. Hold håret, klærne og 
hanskene borte fra de bevegelige delene. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan fanges opp 
av bevegelige deler.

g. Hvis det finnes utstyr for støvavsug og -oppsamlingsutstyr, sørg for at de er korrekt montert 
og brukes riktig. Bruk av støvavsug kan redusere riskene knyttet til støv. 

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk verktøy  - Bruk og stell

a. Ikke overbelast verktøyet. Bruk korrekt verktøy for arbeidet. Bruk av korrekt elektrisk verktøy 

setter deg i stand til å utføre arbeidet bedre og tryggere i det spesifikke effektområdet.

b. Ikke bruk verktøy med ødelagt bryter. Ethvert elektrisk verktøy som ikke lenger kan slås av og på 

er farlig og må repareres.

c. Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern det oppladbare batteriet før du justerer 
verktøyet, bytter ut tilbehør eller legger bort verktøyet. Disse sikkerhetstiltakene forhindrer at 

det elektriske verktøyet starter uforvarende.

d. Når verktøyet ikke er i bruk skal det lagres utenfor barns rekkevidde. Ikke tillat noen å bruke 
verktøyet hvis de ikke er kjent med det eller ikke har lest disse instruksjonene. Elektriske 

verktøy er farlige i hendene på uøvde personer.

e. Ta skikkelig vare på elektriske verktøy. Kontroller at bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke 
kiler seg; kontroller om deler er defekte eller ødelagt og derved gjør at verktøyet ikke fungerer 
ordentlig. Sørg for at ødelagte deler repareres før du bruker verktøyet. Dårlig vedlikehold av 

verktøy forårsaker mange uhell.

f. Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skikkelig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe kanter kiler 

seg ikke så lett og er lettere å bruke.

g. Følg disse instruksjonene når du bruker det elektriske verktøyet, tilbehør og verktøybits. Ta 
hensyn til arbeidsforholdene og den aktuelle arbeidsoppgaven. Å bruke et elektrisk verktøy for 

en annen applikasjon enn den det er utviklet for, kan føre til farlige situasjoner.

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk verktøy - Service
a. Kun kvalifisert og faglært personell skal tillates å reparere verktøyet, og kun med originale deler.

Det garanterer at sikkerheten ved bruk av det elektriske verktøyet ivaretas.

Symboler som brukes i denne veiledningen

V…….......volt

A…….......ampere

Hz……......hertz

W……......watt

~………....vekselstrøm

n0………......Nominell hastighet
min-1….........omdreininger eller sykler per minutt
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KAPPEOPERASJONER 

 Sikkerhetsadvarsel for kappemaskiner 

a. Beskyttelsesanordningen som leveres med verktøyet må festes skikkelig til verktøyet og 
plasseres slik at det gir best mulig beskyttelse, slik at minst mulig av bladet eksponeres mot 
operatøren. Sørg for at du selv og eventuelle andre personer ikke står i plan med det roterende 
bladet. Beskyttelsen hjelper til med å verne operatøren mot ødelagte bladfragmenter og uforvarende 
kontakt med bladet. 

b. Bruk bare diamantblader for verktøyet. At det er mulig å feste tilbehør til verktøyet betyr ikke 
nødvendigvis at det er trygt å bruke. 

c. Nominell hastighet for tilbehøret må minst være lik maksimal hastighet angitt på verktøyet. 
Tilbehør som går raskere enn deres nominelle hastighet kan ryke og fly i biter. 

d. Blader må brukes kun for anbefalte bruksområder. For eksempel: Ikke slip med siden av et 
skjæreverktøy. Kappeskiver er beregnet på periferisk sliping, og press fra siden vil ødelegge dem. 

e. Bruk alltid ubeskadigede bladflenser med korrekt diameter for skiven du har valgt. Korrekte 
bladflenser støtter bladet og reduserer risikoen for å ødelegge det. 

f. Utvendig diameter og tykkelsen på tilbehøret må være innenfor kapasitetsgraden for det 
elektriske verktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan ikke beskyttes eller kontrolleres i tilstrekkelig grad. 

g. Senterhull på blader og flenser må passe til spindelen på verktøyet. Blader og flenser med 
senterhull som ikke passer til monteringsanordningen på det elektriske verktøyet vil være ute av 
balanse, vibrere kraftig og vil kunne føre til at du mister kontrollen

h. Ikke bruk defekte blader. Sjekk bladene for avskalling og sprekker før bruk. Hvis

.........Jording

.........Advarsel om generell fare

........Bruk hjelm, vernebriller og hørselvern

.........Arbeidsklær

.........Les instruksjonene

.........Koble fra strømmen før du begynner å arbeide med verktøyet 

........FARE! Hold hendene borte fra skjæreområdet og bladet

........Ikke kast elektriske verktøy, tilbehør og emballasje
        sammen med husholdningsavfall.

........Bruk vernesko

........Bruk hansker

........Bruk maske

Typeplate

Sikkerhetsetikett
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verktøyet eller bladet mistes i gulvet, må de sjekkes for skader eller erstattes med et ubeskadiget 
blad.   Etter inspeksjon og installasjon av bladet, sørg for at du selv og eventuelle andre personer 
ikke står i linje med det roterende bladet og kjør verktøyet på makshastighet uten belastning i ett 
minutt. Defekte blader vil normalt ryke innen denne testtiden.  

i. Bruk personlig verneutstyr, så som ansiktsbeskyttelse og vernebriller, avhengig av bruk. Anvend 
om nødvendig støvmaske, hørselvern, hansker og verkstedforkle som kan stoppe små slipe- eller 
arbeidsstykkefragmenter. Øyebeskyttelsen må kunne stoppe flyvende rester fra forskjellige 
operasjoner. Støv- eller gassmasken må kunne filtrere partikler som genereres av operasjonen. Langvarig 
eksponering for høy intens støy kan før til høreselskader.

j. Hold andre personer på trygg avstand fra arbeidsområdet. Alle som skal inn i arbeidsområdet skal 
bruke personlig verneutstyr. Fragmenter av arbeidsstykker eller ødelagte blader kan fly av sted og 
forårsake skader utenfor det umiddelbare arbeidsområdet. 

k. Hold det elektriske verktøyet kun i den isolerte gripeflaten når du utfører et arbeid der 
skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller verktøyets egen ledning. 
Skjæreverktøy som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan gjøre eksponerte metalldeler på 
det elektriske verktøyet strømførende og gi operatøren elektrisk støt. 

l. Hold kabelen unna det roterende verktøyet. Hvis du mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet eller 
revet av, og handa eller armen din kan dras inn i det roterende bladet.

m. Legg aldri fra deg det elektriske verktøyet før det har stoppet helt. Bladet kan gripe tak i overflaten 
og rykke verktøyet fra deg så du mister kontrollen. 

n. Ikke la verktøyet gå mens du bærer det ved siden. Utilsiktet kontakt med bladet kan føre til at det 
griper tak i klærne dine, og blir dratt inn mot kroppen. 

o. Rengjør verktøyets lufteventiler regelmessig. Motorviften vil trekke inn støv, og overdreven 
akkumulering av metallstøv kan føre til problemer med elektrisk utstyr. 

p. Ikke bruk verktøyet nær brannfarlige materialer. Gnister kan antenne dem. 

 Sikkerhetsadvarsel for kappemaskiner - Tilbakeslag og lignende

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon når et roterende blad kiler seg eller klemmes fast. Det fører til at bladet 
stopper brått, noe som fører til verktøyet slår tilbake i motsatt retning av rotasjonen når bladet stoppes.  

Hvis for eksempel en kappeskive kiler seg eller klemmes av arbeidsstykket, kan kanten av skiven grave seg inn 
i overflaten av materialet og føre til at skiven dras ut eller slår tilbake. Den kan bevege seg mot eller fra 
operatøren, avhengig av hvilken retning skiven beveget seg i da den kilte seg. Kappeskiver kan også gå i 
stykker under slike forhold.     

Tilbakeslag er et resultat av feilaktig bruk av verktøyet og/eller ukorrekte arbeidsprosedyrer eller -forhold, og 
kan unngås ved ta nødvendige forholdsregler, som disse:  

a. Hold verktøyet i et fast grep og posisjonér kroppen og armen slik at du motstår

tilbakeslagkreftene. Bruk alltid eventuelle hjelpehåndtak for maksimal kontroll over tilbakeslag 
eller motmoment ved oppstart. Operatøren kan kontrollere motmoment eller tilbakeslag hvis 
nødvendige forholdsregler blir tatt. 
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b. Plasser aldri handa nær det roterende bladet. Verktøyet kan slå tilbake over handa. 
c. Ikke stå med kroppen i linje med det roterende bladet. Tilbakeslag vil drive verktøyet i motsatt 

retning av bladets bevegelse.
d. Vær spesielt forsiktig ved hjørner, skarpe kanter osv. Unngå å rykke i og presse på verktøyet. 

Hjørner, skarpe kanter eller rykking har en tendens til å klemme det roterende verktøyet og føre til 
tilbakeslag og til at du mister kontrollen. 

e. Ikke sett på en sagkjede, treskjærerblad, segmentert diamantblad med en ytre åpning på mer enn 
10 mm, eller et tannet sagblad.  Slike blader forårsaker hyppig tilbakeslag og tap av kontroll. 

f. Ikke kil fast bladet eller trykk for hardt. Ikke prøv å lage et overdrevent dypt kutt. For sterkt trykk på 
bladet øker belastningen og bladet vil kunne vri seg eller sette seg fast i kuttet, med mulighet for 
tilbakeslag eller at bladet går i stykker. 

g. Om bladet setter seg fast eller når du avbryter skjæringen av en eller annen grunn, slå av masknen 
og hold den i ro til bladet har stanset helt. Forsøk aldri å fjerne bladet fra kuttet mens den er i 
bevegelse. Det kan føre til tilbakeslag. Undersøk og eliminér årsaken til at bladet setter seg fast. 

h. Ikke restart skjæreoperasjonen i arbeidsstykket. La bladet oppnå full hastighet og før det forsiktig 
inn i kuttet. Bladet kan sette seg fast, tvinge seg opp eller slå tilbake hvis verktøyet restartes i 
arbeidsstykket. 

i. Støtt opp paneler eller for store arbeidsstykker for å minimere faren for kiling eller tilbakeslag. 
Store arbeidsstykker siger lett av sin egen vekt. Støtter må plasseres under arbeidsstykket nær 
skjærelinjen og nær kanten av arbeidsstykket på begge sider av skiven. 

j. Vær ekstra forsiktig når du skjærer i eksisterende vegger eller i områder du ikke vet hva 
inneholder. Bladet kan kutte gass- eller vannrør, elektriske kabler eller objekter som kan føre til 
tilbakeslag.

Sikkerhetsadvarsel for kappemaskiner - Andre sikkerhetsregler

ADVARSEL: Ikke skjær i den øverste kvadranten av 
bladet, særskilt i det du begynner å skjære. Skjæring  i 
dette området fører høyst sannsynlig til tilbakeslag. 

ADVARSEL: Når du skjærer i plastikk, unngå at den 
smelter. Hvis den gjør det, kan den sette seg fast på 
skiven og forårsake tilbakeslag.  

Tabell A Krav til dimensjoner for skjøteledninger

Volt Total lkabellengde

Ampere  110-120  8m 15m 30m          50m

220-240  15m 30m         50m       100m

  Mer enn      Ikke mer enn Minimumsdimensjoner for kabel(AWG)

         12 16 2.5mm2   4.0mm2    Ikke anbefalt
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JORDINGSINSTRUKSJONER

1. Alle jordede verktøy tilkoblet kabel:
Ved funksjonsfeil eller maskinskade sørger jordingen for at strømmen tar minste motstands vei for å 
redusere risikoen for elektrisk støt. Dette verktøyet er utstyrt med en elektrisk kabel utstyrt med 
jordledning og jordingsstøpsel. Støpselet må plugges inn i en passende stikkontakt som er korrekt 
installert og jordet i henhold til alle lokale regler og forskrifter. 
Ikke gjør noen endringer på støpselet som leveres. Dersom det ikke passer i kontakten, må en korrekt 
kontakt installeres av en kvalifisert elektriker. 
Feilaktig tilkopling av jordledningen fra verktøyet kan føre til elektrisk støt. Ledningen med grønn eller 
grønn- og gulstripet isolasjon er jordledningen. Hvis det er nødvendig å reparere eller erstatte kabelen 
eller støpselet, må du ikke koble jordledningen til en strømførende tilkoplingskontakt.
Rådfør deg med en kvalifisert elektriker eller servicepersonale dersom du ikke forstår instruksjonene for 
jording, eller er i tvil om verktøyet er skikkelig jordet. 
Bruk kun skjøtekabler med 3 ledninger tilkoplet støpsel med to stifter og jording, og koble til kontakter 
med jording. 
Reparer eller erstatt ødelagte eller slitte kabler umiddelbart. 
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ELEKTRISK TILKOPLING
Nettverkspenningen må stemme overens med spenningen angitt på verktøyets navneplate. Verktøyet
må under ingen omstendighet brukes når strømforsyningskabelen er ødelagt. En defekt kabel må
umiddelbart byttes ut ved et autorisert servicesenter. Ikke forsøk å reparere den ødelagte kabelen selv. Bruk
av defekte kabler kan forårsake elektrisk støt.

ADVARSEL: Bruk aldri en ødelagt maskin. Merk alltid en
ødelagt maskin og unnlat å bruke den til den er reparert.
ADVARSEL: Disse maskinene er utstyrt med
personvernbryter (PRCD), også kalt jordfeilbryter GFCI.
Anvend alltid denne når maskinen brukes slik at
risikoen for støt reduseres. Plasser alltid
personvernbryteren så nær strømkilden som mulig. Test
og start personvernbryteren på nytt hver gang den skal
brukes. Trykk Test-knappen for å sjekke. Trykk Resetknappen
for å aktivere kretsen til maskinen.

ADVARSEL: Kople alltid støpselet til stikkontakten med en dryppsløyfe. Hvis 
kabelen føres ned direkte inn i stikkontakten kan vann på kabelen renne inn 
kontakten og forårsake en farlig situasjon.

INTRODUKSJON
Denne maskinen er utstyrt med to håndtak og bladbeskytter. Motoren har 
overbelastnings- og overopphetingsvern. Den har et integrert vanntilførselsystem 
som kreves for diamantskjæring og har en bærbar jordfeilbryter (PRCD) for 
elektrisk sikkerhet. Det må kun brukes diamantskive. Den er beregnet på å
kutte mur, stein, betong, armert betong og lignende materialer. All annen bruk er 
forbudt.

INNHOLDSLISTE
• Betongsag
• Føringsrullesett
• M17 Kombinasjonsnøkkel
• Sprutbeskyttelse

MONTERING
• Monter bladet. ( Se “Montering av bladet” nedenfor)
• Monter føringsrullesettet om det ønskes (Se "Føringsrullesettet" nedenfor)
• Monter bladbeskyttelsesbørsten (Se "Bladbeskyttelsesbørste" nedenfor for
monteringsinstruksjoner)
• Monter sprutbeskyttelsen (Se "Sprutbeskyttelse nedenfor for monteringsinstruksjoner)

Merk: PRCD (GFCI) kan være ulike
og tilpasset kravene for forskjellige
regioner. Bildene er kun for
referanse.

Testknapp

Resetknapp

På-indikator
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DIAMANTBLAD

Tillatte bladtyper

Denne maskinen kan kun bruke diamantsagblader.

• Bruk bare diamantblad som er enten segmenterte eller med sammenhengende kant.
• Hvis diamantblader er segmentert, er den maksimalt tillatte perifere åpning mellom segmentene 10mm
og må være med en negativ skråningsvinkel.
• Kun diamantblader på 405 mm (16 ") eller mindre kan anvendes.
• Bladtykkelse må være minst 2,0 mm og ikke større enn 6,35 mm

Bladlagring og transport

Ikke lagre eller transporter maskinen med bladet montert. Fjern bladet og lagre på en slik måte at det er 
beskyttet fra å bli bøyd eller skadet når maskinen ikke er i bruk. Dette vil bidra til å forhindre skade på bladet. 
Et skadet blad kan føre til uregelmessigheter, og dette kan forårsake ubalanse og medføre en fare. Kontroller 
alltid nye blader for lagring eller transportskader.

Om diamantblader

Diamantblader består av en stålkjerne med diamant segmenter festet i kanten.
Diamantblader er tilgjengelig for ulike hardheter av murmaterialer, stein, betong, armert betong, osv.
Noen diamantblader er utformet for å bli brukt bare våte, mens andre er konstruert for å kunne brukes tørre. Se
i bladprodusentens beskrivelse.
Generelt sett, selv om bladet er spesifisert som en tørr type blad, fungerer diamantverktøy alltid bedre når det
er vått, og tørr skjæring bør begrenses til situasjoner der vann ikke kan eller bør ikke brukes. Vann vil forhindre
bladet fra overoppheting, redusere mengden av skadelig støv dannet ved kutting betydelig, fjerne slammet fra
kuttet, og holde bladet skarpere. Diamant er det hardeste stoffet vi kjenner, men selv diamant er ute av stand til
å tåle ekstrem overoppheting kombinert med skjærekreftene involvert. Tørr skjæring av meget harde 
materialer som porselen eller armert betong vil føre til rask verktøyslitasje og mulig svikt. Diamantimpregnert 
segmenter i et sintret diamantblad virker etter prinsippet som kontrollert erosjon. Bladet kutter ikke materialet, 
men snarere det sliper det bort. Bindemiddelet som holder diamantene blir kontinuerlig slitt bort av sliping 
mot arbeidsstykket, og eksponere de hardere diamanter til å stå ut fra undersiden. Et blad med god
diamanteksponering er et skarpt blad. Blader laget for å kutte harde materialer vil ha et mykere bindemiddel
slik at nye diamanter vil få muligheten til å komme frem (men vil ikke vare så lenge). Blader laget for å kutte 
mykere, slipende materialer vil ha et hardere bindemiddel som gjør at diamantene ikke faller ut for tidlig.. Den 
andre faktoren er kornstørrelsen på selve diamantene : veldig harde materialer krever gjerne en finere 
kornstørrelse, mens grovere korn vil kutte raskere.
Denne erosjonsprosessen fører med seg varme og partikler, som krever vann for kjøling og skylling. Brukes for
lite vann, vil bladet overopphetes og ødelegges.
Med for mye vann, og ikke nok tilførselstrykk, ville det ikke bli tilstrekkelig erosjon av bindemiddelet 
((diamantene ikke eksponert) og bladet blir sløvt (diamantsegmenter glattpolerer). Dette kalles glasering.
Bladet kan da skjerpes. Hvis bladet ser ut til ikke å skjære lenger, vet du at det er glasert.
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Se nedenfor: ”Skjerping av et glasert blad”
Bruk aldri en skarp bevegelse, ellers vil bladet bli skadet. Og omvendt, ikke mate altfor forsiktig slik at 
diamantsegmentene blir glasert. Hold bladet i konstant arbeid, men ikke være voldsom eller før bladet med 
raske bevegelser inn i arbeidsflaten.
Vær veldig nøye med å holde bladet vinkelrett på linje med snittet. Hvis bladet er bøyd, vil det lett kiles. Når du 
kutter armert betong, og du treffer på innstøpt stål som armeringsjern, vær spesielt forsiktig Når man kommer 
til stålet, vil vannet vanligvis bli klart og vibrasjoner vil begynne. Reduser matetrykket med ca. 1/3 og la bladet 
gå i sitt eget tempo. Hvis det er for mye vibrasjon kan bladet bli ødelagt. Når stålet er gjennomskåret, fortsetter 
du som normalt. En skikkelig skarpt blad med god diamanteksponering skal kunne skjære gjennom 
armeringsjern hvis det gjøres riktig.

MERK: Bruk aldri et våt-type diamantblad uten vann. Det vil overopphetes og bli ødelagt.

MERK: Når du bruker tørre blader, ikke la dem overopphetes. Det beste er å skjære maksimum 60 
sekunder om gangen, og kjøre verktøyet i luft i 10 sekunder for å kjøle det ned.

Monter alltid bladet med pilen i rotasjonsretningen av maskinen (en retningspil er markert på 
bladbeskyttelsen).

ADVARSEL: Bruk aldri blader for å kutte annet enn materialet de er ment for.

SKJERPING AV ET GLASERT BLAD

Diamantblader kan bli glasert (sløvt) av ulike årsaker, for eksempel ved skjæring av armert betong med et med 
mye stål i, eller ved å skjære med for lite kraft nedover, noe som kan føre til segmentene blir polert eller 
"glasert". Når diamantsegmenter er glasert, blir bladets skjæreytelse dårligere og segmentene vil bli 
overopphetet. For å skjerpe bladet, skru ned vanntilførselen og gjøre noen kutt i et veldig mykt slipende 
materiale som murstein / Leca eller aller best i en skjerpeplate produsert for formålet. 

MONTERING AV BLAD

Først må du kontrollere at maskinen er koblet fra.
Deretter bruker du 17mm kombinøkkelen, fest til akselbolten og snu akselen mens du trykker på aksellåsen (se
side 2). Når akselen når riktig posisjon, vil aksellåsen slå inn. Da kan akselbolten løsnes og den slette ytre 
flensen kan fjernes. (Det er en standard høyre håndsgjenging, så vri mot klokken for å løsne.)
De indre flensene er spesifikke for akslehulldiameteren. Det er tre mulige hullstørrelser, avhengig av hvor
maskinen er solgt: 20mm, 22.2mm (7/8 "), og 25,4 mm (1"). Kontroller den indre flensen for å sørge for at
størrelsen stemmer overens med hullet i bladet som du har tenkt å bruke.
7/8 "og 1"-størrelsene har hver en spesifikk indre flens som må brukes. For 20 mm-størrelse, griper hullet 
direkte i akselen og benytter en vanlig flens på både innsiden og utsiden.
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Inspiser bladet før bruk. Det må ikke være sprukket, skjevt eller skadet på noen måte som kan innebære at det 
er farlig å bruke. Løse diamantsegmenter kan bli kastet ut i høy hastighet, og forårsake mulig skade. Kontroller 
alltid at diamantsegmentene ikke er underkuttet. Hvis diamantsegmentene er tynnere eller nesten tynnere 
enn bladets kjerne, vil snittet være for tettsittende og kan lett føre til tilbakeslag. 

Sørg for at flensene og bladhullet er rene og uskadet, og at alt passer ordentlig. Flensene kan ikke brukes hvis 
de er vridd, overflaten ujevn, har grader eller hvis de er skitne. Akselbolt og gjenger må være uskadet. 
Kontroller bladene for segmentskader, akselhullskader eller andre skader som kan være skadelige ved drift. 
Den utstikkende kanten av den indre flensen skal være vendt mot bladet. Monter deretter monterer bladet til 
den indre flensen og sett på den ytre flensen. Sett på akselbolten og stram til 15-25 Nm.

ADVARSEL: Ikke prøv å montere et blad som ikke samsvarer med festeanordningene. Det vil føre til 
eksentrisk kjøring og vibrasjoner som vil være ukontrollerbare.

JUSTERING AV BLADBESKYTTELSEN 

Bladet roterer med klokken sett fra akselen. Derfor blir mesteparten av biter, gnister eller de fleste av de 
skjærende rusk, gnister eller slam kastet bakover. Så bladbeskyttelsen skal stilles inn slik at den bakre kanten er 
i flukt med arbeidsstykket.

JUSTERING

Trekk ut låsehendelen mot fjærspenningen, drei bladbeskyttelsen til ønsket 
posisjon. Sett låsespaken i det nærmeste sporet i beskyttelsen for å låse den 
på plass.

BLADBESKYTTELSESBØRSTE 

Det er en avtagbar børste på baksiden av beskyttelsen for å bidra til å stoppe gnister, støv, avfall og slam. For å 
installere den, bare skyve børsten inn i sporet i bunnen av støvportbraketten til den klikker på plass. Denne 
børsten kan trekkes rett ut for å erstattes når den er slitt.

SPRUTBESKYTTELSE

Den fjærbelastede sprutbeskyttelsen er nyttig for å bidra til å stoppe slam som spruter mot baksiden. For å 
installere den, bare klikk den på plass på baksiden av støvportbraketten. For å fjerne den, vipper du den 
oppover for å frigjøre. Dersom sprutbeskyttelse ikke er nødvendig, for eksempel ved tørr skjæring, kan den 
vippes opp slik at den ikke er i veien. Bare fest hanclipset på klaffen til hunclipset på holderen. Løsne clipsene 
for å frigjøre.

VANNTILKOPLING

Vann er en grunnleggende forutsetning for diamantsaging med våt-type diamantskiver. Vannet tjener som et
kjølemiddel for å unngå at arbeidsflate av diamant segmenter overopphetes.
Når diamantsegmentene blir overopphetet, brytes både underlaget og diamantene ned, og dermed
ødelegges bladet. Foruten kjøling, holder vann også nede støv og skyller vekk slipende partikler.

Bladbeskyttelse låsehendel



ADVARSEL: Bruk alltid jordfeilbryter ved kjøring med vann
ADVARSEL: Slipp aldri vann inn i motoren. Det kan føre til 
elektrisk støt.
ADVARSEL: Kontroller alle tilkoblinger av vannilførseln for å sikre 
at det ikke er noen lekkasjer. Kontroller slanger og andre kritiske 
deler som kan forringes.

Bruk en vannsamler med en våt-støvsuger for å samle inn kjølevann dersom nærliggende objekter kan 
bli skadet av vann. Vanntilførselssystemet er bygget inn i maskinen. For å få kontakt med 
vanntilførselen, må du først trekke hurtigutløseren for å fjerne hunkoplingen. Deretter skru du av 
mutteren og fester koplingen til vannslangen. Så koble du vannkoplingen til vanntilførselsventilen. 
Trykk på plass til det klikker.
Vannmengden reguleres med vanntilførselsventilen. Vannet til bladet skal finjusteres til den 
nødvendige mengde, og ikke mer.

MERK: Forurensninger i vannforsyningen kan lett tette de fine vanndysene i bladbeskyttelsen. Sørg for 
at tilførselsvannet er rent. Hvis du finner ut at det ikke er noen vannstrøm til bladet, må du rense 
vanntilførselsystemet på maskinen.

STYREHJUL
Styrerullene gjøre det lettere å holde bladet plant loddrett på 
arbeidsstykket. For å installere, løsner du vingebolten litt og fester de fire 
krokene med de fire maljene på bunnen av motorhuset, og strammer vinge 
bolten. Merk at hjulet er forskjøvet til en side for å unngå kontakt med 
bladet, så det kan bare installeres i en retning. Dersom det ikke er 
nødvendig, kan styrehjulet fjernes og settes til side.

OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE, OVEROPPHETINGS-
BESKYTTELSE

Overbelastnings- og ladevarsellampe

Når full belastning er nådd, vil overlastlampen blinke rødt. Hvis maksimal 
belastning overskrides og vedvarer for lenge, vil motoren slås av og 
ladevarsellampen lyse kontinuerlig rødt. I dette tilfellet må motoren først 
slås av og deretter startes på nytt. Når dette skjer, vil motoren svært 
sannsynlig være nær overoppheting, så det er også en god idé å kjøre 
motoren på tomgang i noen minutter for å kjøle den før du fortsetter.

Overopphetingsbeskyttelse

Hvis temperaturen i motoren blir for høy, vil motoren slås av.  Bryteren må først slås av og deretter på.  Ikke 
start å skjære med en gang etter restart når dette skjer.  
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Vingebolt

Indikatorlampe for overbelastning

Åpen

Stengt

Vanntilførselsventil
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Kjør alltid maskinen på tomgang i noen minutter for å gå tilbake til en normal driftstemperatur før du 
fortsetter.

FORSIKTIG: Motoren vil bli skadet hvis den gjentatte ganger overbelastes eller overopphetes. Avkjøl 
alltid motoren ved å kjøre på tomgang i noen minutter når den stopper av enten overoppheting eller 
overbelastning.

• Hold alltid maskinen med begge hender, med høyre hånd på hovedhåndtaket og med venstre hånd 
på sidehåndtaket. (Dette gjelder selv om operatøren er venstrehendt)

• Ikke stå på linje med bladet.
• Stå heller på en slik måte at du ikke vil være i 

veien for bladet ved tilbakeslag.
• Ikke len deg over bladbanen. Det ville sette

kroppen på linje med bladet ved tilbakeslag.
• Ikke skjær over skulderhøyde.
• Skjær aldri mens du står på en stige eller annet

ustabil plattform.
• Ved skjæring på en vertikal overflate som en vegg, 

hold maskinen  på en slik måte at den øvre kvadrant av skiven ikke kommer i kontakt med 
arbeidsstykket. 

Før skjæring

• Kontroller området hvor snittet skal gjøres for å sikre at det er fritt for gjenstander som kan føre til at 
operatøren kan snuble.

• Før kapping er det noen ganger nyttig å merke
skjærelinjen med kritt eller lignende. For rett
skjæring er en treplanke også nyttig for å styre
maskinen til å lage et styrekutt.

• Sørg for at andre personer er på trygg avstand.
• Sørg for at utstyret er jordet.
• Sørg for at alt sikkerhetsutstyr er på plass.

Riktig støtte for arbeidsstykket 

• Støtt arbeidsstykket på en slik måte at snittet ikke vil klemme ned på bladet.
• Sikre arbeidsstykket slik at det ruller, glir bort eller flyttes på grunn av vibrasjoner under skjæring
• Skjæresekvensen er viktig når du gjør utskjæringer. Gjør alltid det siste kuttet på en måte som unngår å 

klemme bladet. Så gjør det nederste horisontale snittet først, deretter sidene og til slutt det øverste 
horisontale kuttet.

• Legg merke til vekten av arbeidsstykket og den retningen som det vil falle når det er skåret gjennom.
• Når det oppstår en situasjon der det er risikabelt å kutte arbeidsstykket helt av,  la et stykke av materialet 

stå igjen og avslutt operasjonen med en meisel eller lignende. 
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Skjæreteknikk 

• Det er en god idé å først kutte et grunt styrespor 
fremover før du fortsetter å gjøre hovedkuttet i 
retning bakover. Hvis du må justere, løft bladet 
og kutt litt i forkant, og deretter tilbake inn i det 
eksisterende kuttet. Pass på å unngå at bladet 
blir klemt.

• I runde arbeidsstykker, er den beste teknikken for 
å bruke en langsom, jevn frem og og tilbake- 
bevegelse mens du skjærer med den nederste
kvadrant av bladet. 

Stopp 

Slipp avtrekkeren for å stoppe maskinen. Etter at avtrekkeren slippes, vil bladet fortsette å rotere en tid.

Merk: Ikke bruk ved våtkapping, ettersom slammet vil stivne og tette den.

VEDLIKEHOLD OG RENHOLD 
Denne maskinen brukes i en svært tøffe miljøer. Slammet fra våt skjæring og støvet fra tørr skjæring blir sugd 
inn i motorens kjølekanaler og kommer inn i motoren. Slammet av mur og betong inneholder salter og andre 
etsende stoffer som vil  forkorte levetiden på motoren betraktelig eller forårsake kortslutning hvis den 
akkumuleres.
Det er viktig for maskinens levetid at det rengjøres grundig etter hver bruk.

• Hold maskinen med begge hender for å motstå oppstart dreiemoment, trykk på utløserknappen og press 
deretter  bryteren.

• La maskinen nå full hastighet før du berører arbeidsstykket.
• Juster vannstrømmen etter behov ved å vri på vanntilførselsventilen.
• Deretter begynner du forsiktig å skjære med den bakre del av bladet inntil snittet er etablert. Gjør det 

første kuttet i retning fremover (slik at du kan se 
linjen av kuttet). Deretter gjøres følgende kutt i

• retning bakover.
• Ikke prøv å kutte for mye dybde i én omgang.

Overstig aldri  ca 50mm (2 ") per omgang. Det er
bedre å skjære i flere omganger for å minimalisere
skjærekontaktområdet på bladet og la
bladet spinne fort.

1.

2.

Utløserknapp Utløserbryter

• Ikke la maskinen knele. Begrens presset slik at bladet roterer med høy hastighet.
• Ikke sett inn bladet i snittet fra siden.
• Hvis arbeidsstykket er meget tungt og kan utgjøre en fare når det er kuttet gjennom, 

ikke skjær helt gjennom materialet. La noen tapper av materialet være intakt, og gjør 
ferdig kuttet med en meisel eller lignende. 

• Betongskjæring er veldig stressende for motoren: Etter at kuttet er ferdig, er det en god praksis 
å kjøre maskinen uten belastning  en kort tid for å senke motortemperaturen før du stopper. 
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Trykkluft bør blåses gjennom maskinens kjølefalser på baksiden av maskinen mens motoren er i gang.

Daglig vedlikehold 

• Hold maskinen ren.
• Kontroller at strømforsyningskabelen er i god stand.
• Sørg for at alle skruer er strammet.
• Sjekk tilstanden for alt sikkerhetsutstyr så som bladbeskyttelsen 
• Sjekk om bladet er beskadiget.

Kullbørster 

Kullbørstene er en normal slitedel og må skiftes ut når de når  slitasjegrensen. Denne maskinen er utstyrt med 
automatiske kullbørster. Hvis maskinen stanser uventet, skal børstene kontrolleres. Motoren beskyttes ved at 
den stopper automatisk før kullbørstene er helt utslitt. 

OBS: Bytt alltid børster som et par.

Bytte ut

1. Fjern skruen og ta av børstedekselet.
2. Bruk tang og vri børstefjæen til siden, og skyv den gamle 

børsten ut av børsteholderen.
3. Skru ut skruen for å fjerne børsten. Den gamle

kullbørsten kan nå løftes bort.
4. Sett inn en ny børste. Installasjonen er det motsatte av 

fjerning.
5. Sett på børstedekselet igjen. 
Dersom utskifting av strømledningen er nødvendig, må dette 
gjøres av produsenten eller produsentens representant for å 
unngå en sikkerhetsrisiko.

ADVARSEL: Alle reparasjoner må overlates til et autorisert servicesenter. Feilaktig utførte 
reparasjoner kan føre til skader eller død.

Ikke kast elektroverktøy i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2002/96 / EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og innarbeiding i nasjonal 
lovgivning, må brukt elektroverktøy returneres separat og resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Børstedeksel
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                PARTS  LIST

NO. TYROLIT No. Name Parts Name    Q'TY

1 10997102 Kabel 230V / PRCD/Stecker Powersup.cord/plug 1

2 10993795 PRCD-Schutzs.230V Inline PRCD 230V 1

3 10998724 Kabeltülle Cord armour 1

4 10993713 Kabelklemme Cord clip 1

5 10997069 PT-Schr K40x14  Lins. A2 PT-screw K40x14 lens A2 3

6 10998725 Schalter Switch 1

8 10997153 Schraube 4x16 Screw 4x16 2

9 10998726 Elektronikein.230V Electroni.unit 230V 1

10 10997152 Schraube 4x8 Screw 4x8 4

11 10997110 Bürstenfeder Brush spring 2

12 10997149 Bürstenhalter Carbon brush holder 2

13 10997130 Isolationsplatte Insulationplate 2

14 10997107 Kohlebürste Carbon brush 7 x 17 x 17 2

15 10997155 PT-Schruben Linsenkopf KA40x6 Panhead machine screw M4 x 6 2

16 10998727 Motorgehäuse Motor housing 1

17 10997124 Griffhälfte rechts Handle half-right 1

18 10997125 Griffhälfte links Handle half-left 1

19 10997089 LED Kontrolllampe Led indicator light 1

21 10997133 Sauganschl. Halter lks Carbon cap 2

22 10978838 PT-Schr K40x12  Lins. A2 PT-screw K40x12 lens A2 2

23 10980203 PT-Schr K40x25  Lins. PT-screw K40x25 lens 6

24 10997072 Schraube 4x50 Screw 4x50 6

25 10997090 Führungsrollen kpl. Guide rollerassy. 1

26 10998728 Magnetgehäuse 230 V Stator 230V 1

27 10998729 Schraube 5x90 Screw 5x90 2

28 977201 Rillen-Kugellag. 6200-2RS Gr. ball bear. 6200-2RS 1

29 10998730 Lüfterkragen Fan shroud 1

30 10998731 Anker 230V Armature 230V 1

31 979495 Ril-Kugellag. 6202-2RSRC Gr. ball bear. 6202-2RSC3 1

32 10997121 Spiralkegelritzel z6 Spiral bevelpin. 6T 1

33 10997160 Klemmscheibe Star washer 1

34 10998732 Erdungskabel Groundwire 1

35 10998733 Crimpverschluss Crimpcapconnector 1

36 10997092 Getriebegehäuse Gearhousing 1

37 971627 Federring M5 DIN 127A Spring washer M5 DIN 127A 10

38 10998734 Schraube 5x45 Screw 5x45 2

39 10998735 Schraube 5x50 Screw 5x50 2

40 10997097 Spindelarretierknopf Spindle lock button 1

41 10997111 Feder Ø0.9xØ7.4xØ9.2 Sping Ø0.9xØ7.4xØ9.2 2



NO. TYROLIT No. Name Parts Name    Q'TY

42 10997112 Spindelarretierung Arbor lock 1

43 979472 Nadellager NK 12/12 Needlebearing NK 12/12 1

44 10997120 Kegelrad z37 Bevelgear 37T 1

45 10997109 Spindel Spindle 1

46 10997076 Wellenkeil 5x5x10 Shaftkey  5x5x10 2

47 972016 Seegering Bohr. Dm 62 Circlipboredia 62 1

48 10997078 Rillenkugellager 6206 ZZ Gr. ball bearing 6202 ZZ 1

49 10997093 Gehäusedeckel Gearplate 1

50 10997113 Feststellhebel L-clevispin 1

51 10997075 Sicherungsscheibe Ø5 BS E-clip dia 5 1

52 979275 Inbus-Schraube M5x25 Socket screw M5x25 4

53 10997138 Dichtung Ø25xØ35x5 Oilseal Ø25xØ35x5 1

54 10997150 Filzscheibe Ø25xØ35x2.5 Felt oil.Ø25xØ35x2.5 1

55 10997141 Gummiabdeckung Ø75xØ91x4 Rubber fen.Ø75xØ91x4 1

56 10997101 Kunststoffring Plastic ring 1

57 10998736 Blattschutz Blade guard 1

58 10997133 Sauganschl. Halter lks Dustport bracket-left 1

59 10997140 Sauganschlussdeckel Dustportplug 1

60 10997158 Scheibe Ø4xØ10x1 Flat washerØ4xØ10x1 1

61 10997067 PT-Schr K40x10  Lins. A2 PT-screw K40x10 lens A2 1

62 10997118 Klammer Clip-female 1

63 10997126 Blattschutzbürste Blade guardbrush 1

64 10997127 Sauganschluss Dustattachment 1

65 10997134 Sauganschl. Halter rts Dustport bracket-right 1

66 10997091 Spritzschutz Splashguard 1

67 10997085 U-Rohr U tube 1

68 10997117 Drahtschlauchklemme Wirehoseclamp 1

69 10997156 Schraube 4x16 Screw 4x16 6

70 10997084 Wasserdüse kplrts Waternoz.assyrgt 2

71 972209 O-Ring 4.00x1.50     N 70 O-ring 4.00x1.50     N 70 3

72 10997061 Wasserdüse kpllks Waternoz.assylft 1

73 10998737 Blattschutz Seite Blade guardside 1

74 971679 Inbus-Schraube M4x12 Socket screw M4x12 7

75 10998738 Schlauchschutz Hose sheath 1

76 10998739 Wasserventil Set Waterfeedval.set 1

77 10997145 Wasserkupplung Watercoupling 1

78 10997146 Wasseranschl.nippel Fitting 1

79 10997129 Schlauchverbinder Hose joiner 3

80 10997157 Kabelbinder perlf. Beadedcabletie 1

                PARTS  LIST
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NO. TYROLIT No. Name Parts Name    Q'TY

81 10997108 Halteblech Retaining plate 1

82 10996846 Senkkopfschraube M5x8 Countersunkscrew M5x8 3

83 10997115 Innenflansch 1" Innerflange 1" 1

84 10997114 Aussenflansch Outerflange 1

88 971731 Inbus-Schraube M8x16 Socket screw M8x16 2

89 10997095 Griff Front handle 1

90 980338 Ringgabelschl. SW 17 Combinationwrench SW 17 1

91 10997119 Feder Spring 1

92 10998740 Kippriegel Togglelatch 3

93 10998723 Linsenschr. KS M4x6 Lensheadscrew M4x6 6

94 10997295 Schraube M4x6 Screw M4x6 1

95 973789 Inbusschlüssel SW 3 Hex-wrench 3mm 1

96 10997070 PT-Schr K40x20  Lins. A2 PT-screw K40x20 lens A2 3

97 10997719 O-Ring Ø35x1.5 O-ring Ø35 x 1.5 1

98 10997720 Schraube M10xP1.5 Bolt M10 x P1.5 1

99A 10998741 Bündigschnittfl.kpl Fluschcutflan.set 1

99A-1 10998742 Flansch Flange 1

99A-2 971825 Senkkopfschraube M8x16 Countersunkscrew M8x16 6

99A-3 10998743 Scheibe Ø10.5xØ21.5 Washer Ø10.5xØ21.5 1

99A-4 971764 Inbus-Schraube M10x25 Socket screw M10x25 1

99A-5 973793 Inbusschlüssel SW 8 Hex-wrench 8mm 1

99A-6 973791 Inbusschlüssel SW 5 Hex-wrench 5mm 1

                PARTS  LIST
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Støynivå (EN ISO 3744)

Parameter Verdi

LydtrykknivåLpA 104 dB (A)

LydeffektnivåLwA 115 dB (A)

Vibrasjon (EN ISO 5349)
Parameter Verdi 

Total vibrasjonsverdi ahv  11 m/s2

Incertainty  K  1.5 m/s2
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CE Samsvarserklæring

Beskrivelse Elektrisk håndsag

Type  HBE400 
Vi erklærer under ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder: 

Anvendte direktiver:

2006/42/EG  17.05.2006
2012/19/EU  04.07.2012
2014/30/EU  26.02.2014

Anvendte standarder:
EN ISO 12100:2010

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-22:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 

EN 61000-3-3:2013

Produsent:
TYROLIT Hydrostress AG 

Witzbergstrasse 18

CH-8330 Pfäffikon

Switzerland

Representant:
Pascal Schmid

Head of R&D

Pfäffikon, 18.8.2917
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