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2. Sikkerhedsinstruktioner

Som ved alle maskiner re der særlige risici involveret ved brugen af denne sav. Udvisning
af respekt og forsigtighed vil mindske risikoen for personlig skade betydeligt. Hvis ikke de
almindelige sikkerhedsregler overholdes, kan dette resultere i personlig ksade på brugeren
eller skade på omgivelser.

• Gennemlæs hele manualen omhyggeligt. Lær maskinens anvendelse og også
begrænsninger at kende herunder specifikke potentielle risici.

• Maskinen må kun anvendes af voksne, der forinden har gennemlæst manualen.Ingen
måanvende maskinen uden at have gennemlæst manualen.

• Det er vigtigt at der altid anvendes sikkerhedsfodtøj for at undgå risikoen for at
brændet ved et uheld skulle falde ned over dine fødder.

• Det er vigtigt at der altid anvendes arbejdshandsker for at beskytte hænderne mod
de spåner og splinter, der kan opstå under brug af maskinen.

• Det er vigtigt at der altid anvendes sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene mod de
spåner og splinter, der kan opstå under brug af maskinen**

• Du må ikke fjerne eller åndre på sikkerheds- eller beskyttelsesanordninger.

• Bortset fra operatøren må der ikke være mennesker eller dyr inden for en radius af 5
meter fra maskinen når den er i gang.

• på grund af risiko for at kvæste hænderne må hverken maskinens bevægelige dele
eller brændet berøres under brug.

• Fjern aldrig brænde der sidder fast med hænderne.
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1. Indholdsfortegnelse



• Før brug af maskinen, skal der altid lontrolleres for beskadiget dele.Sørg for at
disse bliver repareret eller udskiftet.

• Hold beskyttelsesskærmen på plads og i orden.

• Fjern altid juster- og skruenøgler mv. Gør det til en vane at kontrollere at juster-
og skruenøgler mv. er fjernet før maskinen startes.

• Brug aldrig maskinen hvis du er under indflydelse af stoffer,alkohol eller medicin.

• Stå aldrig på maskinen, skader kunne opstå i forbindelse med fald.

• Lad aldrig maskinen køre uden opsyn. Sluk for strømmen, nær du forlader maskinen.

• Stop for motoren når du justerer, skifter dele eller reparerer på maskinen.

• Bær ikke smykker eller løst tøj, som kan hænge fast i maskinen.

• Brugeren skal bruge begge hænder for at betjene brændesaven.

• Der må aldrig splittes mere end eet stykke brænder af gangen.

• Placer aldeig et nyt stykke brænde på saven før du er færdig med det forrige.

• Vær omhyggelig med at kontrollere at lkungen altid er skarpt, udskift det så
snart det trænger**

Elektrisk motor
Det er vigtigt at saven er tilsluttet den strøm, der er beskrevet på maskinens mærkeplade.
Hvis ledningen er under 25 meter skal kobbertværsnittet være minimum 1,5mm2 . Hvis
ledningen er over 25 meter skal tværsnittet minimum være 2,5mm2 . Bemærk, at
tilslutningen til kontakten skal opfylde den nationale lovgivning. Der skal anvendes en 16
Ampere sikring.

Motorbremse
Den elektriske motor er forsynet med en motorbremse, som automatisk slukker motoren
ved overbelastning.
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3. Brændesavens hovedtræk



A.  Hovedramme og elektrisk 2200 Watt motor.
B.  Beskyttelsesskærm.
C.  400 mm klinge.
D.  Holder.
E.  Støtte.
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4. Montering

Pak alle dele ud og placer dem som vist.

A: Hovedramme og elektrisk motor
B: Beskyttelsesskærm
C: Klinge
D: Holder
E: Støtte

1. Saml del ”D”, som vist,
    med de vedlagte bolte og møtrikker.
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2. Hæv ”D” som vist. Samtidig skal
beskyttelsesskærmen ”B” være placeret
på maskinen.

3.  Monter beskyttelsesskærmen med de tre bolte.

4. Fastg indreflangen til klingen på
     motorakslen.



5. Sæt savklingen på motorakslen.

6. Sæt ydreflangen på motorakslen og skur møtirkken fast med skruenøgle.
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Det følgende billede viser
den endelige installation
af savklingen.



7. Fastgør den ydre beskyttelsesskærm
    med tre lange bolte.

8. Fastgør kontakten på bagsiden af
    motoren, som vist på billedet med
    fire bolte.

9. Forbind sikkerhedskæderne på
    hovedrammen.
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10. Saml støtte 1 og 2.

5. Brug

1. Det er vigtigt at have et rent arbejdsmiljø. Dette for din egen sikkerhed skyld.
V ær sikker på at brændet er lettilgængeligt. Der er også behov for god plads
til at kunne komme af med det afsavede brænde.

2. Søg for godt fodf æste og anvend alle former for beskyttelse som visir,
        sikkerhedsbriller, høreværn og handsker.

3. Saven er konstrueret således at den maksimalt kan save btænde op til 1,5 meter.

4. Kun et stykke brænde må opbevares på saven af gangen, uanset diameter
        (maksimum diameter 130 mm).

5. Brændet vil blive holdt i position tænderne i holderen. Herved kan burgeren
bruge begge hænder under arbejdet med saven.
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6. Vedligeholdelse

Brændesaven er næsten vedligeholdelsesfri.

Opbevar altid saven i tørre omgivelser. Selvom saven er rustbehandlet vil den
kunne  ruste, hvis den udsættes for meget fugt.
Afbryd altid strømmen ved justering, reparation eller vedligeholdelse af brændesaven.

Udskiftning af klingen:
  1. Afbryd strømmen, åben beskyttelsesskærmen, ydre beskyttelse og front

beskyttelse.
  2. Brug det vedlagte værktøj til at løsne klingen – udskift klingen. Se eventuelt 5-

7  under ”montering” husk at fastspænde.
  3. Benyt kun en skarp og hel klinge.

7. Specifikationer

Elektrisk motor 2200 Watt input
220-240 V / 50Hz

  2.850 omdrejninger per minut
Dimensioner (LxBxH) 400 x 90 x 110 mm
Klinge  400 mm
Sav kapacitet 130 mm
Vægt  46 kg

LÆS VENLIGST FØLGENDE OMHYGGELIGT IGENNEM !

ALLE REPARATIONER OG UDSKIFTNINGER SKAL UDFØRES AF EN
AUTORISERET FORHANDLER OG IKKE AF KØBEREN. KØBEREN PÅTAGER
SIG SELV ANSVARET FOR ALLE RISICI, FARER PROBLEMER DER MÅTTE
OPSTÅ VED KØBERENS EGNE REPARATIONER, UDSKIFTNINGER OG
INSTALLATIONER AF DISSE.

EU-OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING:

Den underskrevne QUINE APS bekræfter, at produktet som er defineret i denne
vejledning, er i overensstemmelse med f ølgende direktiver:
98/37/EEC Maskindirektivet
72/23/EEC Lavspændingsdirektivet
89/336/EECEMC direktivet
93/68/EEC CE mærkningsdirektivet
Med venlig hilsen
QUINE ApS,
Assensvej 9,
9220 Aalborg Øst
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