Handleiding muurzaagmachine
De volgende punten gaan u uitleg geven over de veiligheid en werking van de muurzaagmachine.
Het gebruik van een verlengkabel tussen de scheidingstrafo en de zaagmachine is verboden. De
functie van de scheidingstrafo zou door de verlengkabel in bepaalde situaties ongedaan gemaakt
kunnen worden. Een verlengkabel mag wel worden gebruikt tussen het lichtnet en de trafo, mits deze
niet langer is dan 20 meter en niet dunner is dan 2,5 mm2. Bij gebruik dient deze geheel te worden
afgerold.

De zaagdiepte moet worden aangepast aan de hardheid van het te zagen materiaal. Op deze manier
voorkomt u overbelasting van de motor. In beton dient in stappen van 2 tot 3 cm diepte te worden
gezaagd; dus bijvoorbeeld 12 centimeter in 4 tot 6 stappen. In baksteen kan in passen van 3 tot 5
centimeter worden gezaagd, afhankelijk van de hardheid van de steen. (De motor mag niet in toeren
zakken)
Gebruik van de muurzaagmachine:

Plaats de machine met de achterzijde van de kap tegen de wand of vloer, zodanig dat de zaag nog vrij
is. Schakel de machine in en laat de zaag even vrij draaien om het volledige toerental te bereiken,
alvorens in het materiaal te drukken. Controleer daarbij tevens of het zaagblad centrisch draait en niet
slingert.
Voordat de diamantzaagmachine uit de zaagsnede wordt gehaald, eerst even wachten tot het
zaagblad stilstaat. Afremmen of blokkeren van het draaiende zaagblad door middel van zijdelingse
druk is gevaarlijk. Zaag geen bochten. Gebruik een lat als zaaggeleiding.
Zet bij de verticale sneden de machine bovenaan in en laat de machine door het eigen gewicht ,
begeleid door de handen, zakken. De wateraansluiting moet zich daarbij aan de bovenzijde bevinden.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747
Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

