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BESKRIVNING

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Jordningskontakt
2. Strömsladd
3. Droppögla
4. Klinga för sågning i kakel
5. Av/på-knapp
6. Klyvguide
7. Geringsguide
8. Maximal fyllnadslinje
9. Överfyllningsdränering
10. Vattentank
11. Skala för klyvstöd
12. Stöd
13. Sladdhållare
14. Lyfthandtag
15. Klingskydd
16. Geringsbord
17. Kakelsågens chassi
18. Sexkantsnyckel
19. Dornnyckel
20. Skruvar
21. Fäste för klingskydd
22. Sexkantsmutter
23. Sexkantsbult
24. Stöd "A".
25. Stöd "B".
26. Stödbultar
27. Stödmuttrar
28. Stödfästen
29. Stödfäste "A".
30. Stödfäste "B".
31. Låshakar
32. Minskning av belastning
33. Ring
34. Vred för klyvguiden.
35. Stöd "A".
36. Stöd "B"
37. Skala för geringsguide
38. Vred för geringsguide
39. Stöd för geringsbord
40. 22.5° geringshack
41. 45° geringshack
42. Spindel
43. ,QUHÀlQV
44. <WWUHÀlQV
45. Spindelmutter

VARNING
Grundläggande säkerhetsåtgärder ska alltid följas
för att minska risken för brand, elektrisk stöt och
personskada när du använder elektriska verktyg.
Läs alla instruktioner innan du försöker använda den
här produkten och spar instruktionerna för senare
bruk.
 Känn till ditt verktyg. Läs användarmanualen
ordentligt. Lär dig användningsområdena och
begränsningarna hos produkten och de specifika
risker som hör till.
 Skydda dig mot elektrisk stöt genom att undvika
kroppskontakt med jordade ytor. Exempelvis rör,
element, spisar, kylskåp.
 Behåll skydden på plats och i gott skick.
 Ta bort justeringsnycklar och -verktyg. Ta för vana
att kontrollera att nycklar och justeringsverktyg är
bortplockade från verktyget innan du startar det.
 Håll arbetsområdet rent. Belamrade områden och
bänkar ökar risken för olyckor. Låt inte verktyg eller
träbitar ligga på sågen när den används.
 Använd inte i farliga områden. Använd inte elverktyg
i fuktiga eller blöta områden och utsätt de inte för regn.
Håll arbetsområdet väl upplyst. Använd inte verktyget i
närheten av brännbara vätskor eller gaser.
 Håll barn och åskådare på avstånd. Alla åskådare
ska använda skyddsglasögon och hålla sig på ett säkert
avstånd från arbetsområdet. Låt inte åskådare komma
i kontakt med verktyget eller förlängningssladden när
verktyget används.
 Pressa inte verktyget. Det kommer att ge det bästa
resultatet om det får arbeta med den matningshastighet
som det konstruerades för.
 Använd rätt verktyg. Försök inte utföra en
arbetsuppgift som verktyget eller tillbehöret inte är
avsedd för. Använd inte produkten i syften som den
inte är avsedd för.
 Använd lämplig förlängningssladd. Försäkra dig
om att förlängningssladden är i gott skick. Använd
bara strömsladdar som är tillräckligt kraftiga för
att överföra den ström som din produkt kräver. En
underdimensionerad strömsladd orsakar spänningsfall
vilket resulterar i effektbortfall och överhettning.
 Klä dig korrekt. Bär inte löst åtsittande kläder,
handskar, slips eller smycken. De kan fastna och
dras in i rörliga delar. Gummihandskar och skor med
en sula som fäster bra (gummisula) rekommenderas
när du arbetar utomhus. Använd även hårskydd för att
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hålla ihop långt hår.

strömsladden för att koppla bort verktyget från
eluttaget. Håll strömsladden borta från värme, olja och
vassa kanter.

 Bär alltid skyddsglasögon med sidoglas. Vanliga
glasögon har endast stöttåliga linser.Det är INTE
säkerhetsglasögon.

 Ha alltid sågklingans skydd på plats och i
fungerande skick.

 Säkert arbetssätt. Använd klämmor eller ett skruvstäd
för att hålla arbetsstycket när det är lämpligt; det är
säkrare än att använda händerna och du får båda
händerna fria till att kontrollera verktyget.

 Håll händerna borta från skärområdet. Håll
händerna borta från sågklingan. Sträck dig inte över
eller under klingan när den roterar. Försök inte ta bort
sågmaterial när klingan roterar.

 Sträck dig inte. Ha alltid ett bra fotfäste och en god
balans.

 Klingan roterar fritt efter att sågen har stängts av.

 Underhåll verktyget försiktigt. Håll verktyg
vassa och rena för bästa och säkraste resultat. Följ
instruktionerna för smörjning av, och byte av, tillbehör.
Kontrollera strömsladdarna regelbundet och låt ett
auktoriserat servicecenter reparera dem om de är
trasiga. Kontrollera förlängningssladden regelbundet
och byt ut om den är skadad. Håll handtag torra, rena
och fria från olja och fett.

 Använd aldrig i en explosiv atmosfär. Normal
gnistbildning från motorn kan antända ångor.

 Koppla bort verktyg. Alla verktyg ska kopplas bort
innan du servar, byter tillbehör, blad, bits, klingor, etc.
Koppla brot kontakten innan du utför några justeringar,
service eller underhåll.

 Jorda alla verktyg. Om verktyget är utrustat med en
3-polig kontakt ska den kopplas in i ett 3-poligt uttag.

 Kontrollera strömsladdarna regelbundet. Låt
en kvalificerad servicetekniker på ett auktoriserat
servicecenter reparera verktyget om det är trasigt.
 Kontrollera förlängningssladden regelbundet och
byt ut om den är skadad.

 Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren
alltid är avstängd när du kopplar in verktyget.

 Rådfråga
en
behörig
elektriker
eller
servicepersonal om du inte förstår anvisningarna
gällande jordning eller om du är tveksam över om
produkt har jordats på rätt sätt.

 Använd rekommenderade tillbehör. Vänd dig till
användarmanualen för en lista över rekommenderade
tillbehör. Användning av felaktiga tillbehör kan orsaka
material- och personskador.

 Använd
endast
korrekta
elanordningar:
Förlängningssladdar med 3 ledare, som har 3-poliga
jordkontakter och 3-poliga uttag där verktygets kontakt
passar.

 Stå aldrig på verktyget. Allvarlig skada kan uppstå
om verktyget ramlar eller om du kommer i kontakt med
klingan av misstag.

 Gör inga ändringar i den stickkontakt som sitter
på produkten. Om stickkontakten inte passar i
vägguttaget måste den bytas ut mot en lämplig
kontakt, bytet måste utföras av en behörig elektriker.

 Kontrollera delarna för att upptäcka eventuella
skador. Innan ytterligare användning av verktyget
sker ska en skyddsanordning eller ett skydd som är
skadat noggrant kontrolleras för att avgöra om det kan
fungera och fylla sin funktion fullt ut. Kontrollera att
rörliga delar är justerade och kan röra sig obehindrat
och att inga delar eller fästen är trasiga.Kontrollera
även annat som kan påverka användningen. En
skyddsanordning eller en del som är skadad måste
repareras korrekt eller bytas ut av ett auktoriserat
servicecenter för att undvika risk för personskador.

 Håll verktyget torrt, rent och fritt från olja och fett.
Använd alltid en ren trasa vid rengöring. Använd aldrig
bromsvätskor, bensin, petroleumbaserade produkter
eller några lösningsmedel för att rengöra verktyget.
 Var uppmärksam och ha alltid kontroll. Se upp
med vad du gör och använd sunt förnuft. Använd inte
verktyget när du är trött. Stressa inte.
 Använd inte verktyget om inte strömbrytaren
stänger av och sätter på det. Låt ett auktoriserat
servicecenter byta ut trasiga strömbrytare.

 Använd rätt matningsriktning. Mata endast in
material i motsatt riktning till klingans rotation.

 Skydda dina lungor. Bär en ansiktsmask om det
dammar mycket.

 Använd endast korrekt klinga. Använd inte klingor
som har fel hålstorlek. Använd aldrig brickor eller
spindelmuttrar som är defekta eller felaktiga. Maximal
klingkapacitet hos din såg är 178 mm. Alla blad som
används måste ha tillverkats för att uppfylla EN13236.
Använd aldrig ett skärblad som är anpassat för en
lägre hastighet än verktygets.

 Skydda din hörsel. Bär hörselskydd under längre
exponeringar.

 Kontrollera att alla justeringar är ordentligt
åtdragna innan du börjar såga.

 Misshandla inte strömsladden. Ryck aldrig i

 Vidrör aldrig klingan eller någon annan roterande

 Lämna aldrig ett verktyg som är igång. Stäng
av strömmen. Lämna inte verktyget förrän det har
stannat helt.
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 Spara dessa anvisningar. Titta i dem ofta och använd
dem för att instruera andra. Om du lånar ut verktyget
till någon ska du även låna ut instruktionerna.

del under användning.
 Starta aldrig ett verktyg när någon roterande del är
i kontakt med arbetsstycket.
 Använd inte ett verktyg när du är påverkad av
droger, alkohol eller mediciner.

ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR
Detta verktyg använder en precisionsbyggd elektrisk
motor. Det ska endast anslutas till en elförsörjning med
spänning 220-240V AC, 50 Hz (normal hushållsel). Anslut
inte den här produkten till likströmsnät (DC). Ett stort
spänningsfall kan orsaka effektförlust och motorn kommer
att överhettas. Kontrollera strömkällan om sågen inte
fungerar trots att den är strömsatt från vägguttaget.

 Använd endast identiska originaldelar när du
servar maskinen. Användning av andra delar kan
orsaka fara eller produktskada.
 Använd endast de rekommenderade tillbehören
som finns listade i denna manual eller i tillägg
till manualen. Användning av tillbehör som inte är
uppräknade kan orsaka personskador. Instruktioner
för hur tillbehör används säkert följer med tillbehören.

HASTIGHET OCH ELDRAGNING
Hastigheten utan belastning för det här verktyget är
ungefär 2,900 RPM. Hastigheten är inte konstant och
minskar under belastning eller vid låg spänning. När det
gäller spänning är eldragningen lika viktig som motorns
antal hästkrafter. En krets som är avsedd för endast
belysning klarar inte av ett elverktyg. En strömsladd som
är tillräcklig för en kort sträcka kommer att vara för klen för
längre sträckor. En krets som kan driva ett elverktyg kan
kanske inte driva ytterligare ett eller två elverktyg.

 Dubbelkolla alla inställningar. Kontrollera att klingan
är ordentligt åtdragen och inte ligger i kontakt med
sågen eller arbetsstycket innan du ansluter sågen till
elnätet.

KAKELSÅG SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
 Sätt alltid fast arbetsstycket ordentligt mot klyvguiden
eller geringslåset.
 Stå aldrig, eller ha någon kroppsdel, i linje med
klingans rörelseväg.

ANVISNINGAR FÖR JORDNING

 Försök aldrig att frigöra en klinga som har fastnat utan
att först ha stängt av sågen och kopplat bort den från
elnätet.

Se bild 1.

 Undvik märkliga användningssätt och handplaceringar
där din hand kan hamna i vägen för klingan om du
tappar greppet.

Den här produkten måste jordas. I händelse av ett teknisk
fel eller haveri fungerar jordningen som en ledare för
elektrisk ström vilket minskar risken för elstötar. Detta
verktyg är utrustat med en elektrisk strömsladd som har
en jordningsledare och jordningskontakt. Stickkontakten
måste stoppas in i ett vägguttag där den passar,
vägguttaget måste vara korrekt installerat och jordat i
enligt med lokala lagar och bestämmelser.

 Kontrollera, innan du använder sågen, att
arbetsområdet har tillräcklig belysning så att du ser
arbetsstycket och ser att inga hinder ligger i vägen för
en säker användning.

Gör inga ändringar i den stickkontakt som sitter på
produkten. Om stickkontakten inte passar i vägguttaget
måste den bytas ut mot en lämplig kontakt, bytet måste
utföras av en behörig elektriker.

 För att minska risken får en skadad strömsladd
endast repareras av tillverkaren eller ett auktoriserat
servicecenter.

 För att undvika oavsiktlig start vid återinkoppling ska
du alltid stänga av sågen innan du kopplar bort den.

VARNING

 Detta verktyg ska ha följande markeringar:
y Använd skyddsglasögon.
y Använd klingskyddet i alla situationer där det kan
användas.
y Koppla bort sågen innan du servar den, när du
byter klinga och när du rengör den.
y Använd endast skärklingor med jämn skärkant
som inte har hål, fördjupningar eller tänder.
y Byt ut skadade klingor innan användning.
y Fyll inte vattenbadet över linjen.

Felaktig inkoppling av jordningskontakten kan resultera
i elektrisk stöt. Koppla inte in jordningskabeln till de
platta klingterminalerna när strömsladden behöver
repareras eller bytas ut. Ledaren med grön isolering
(med eller utan gula ränder) är jordkabeln.
Rådfråga en behörig elektriker eller servicepersonal om
du inte förstår anvisningarna gällande jordning eller om du
är tveksam över om produkt har jordats på rätt sätt.
Om elkabeln skadas måste den omedelbart repareras
eller bytas ut.
För att minska risken får en skadad strömsladd
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endast repareras av tillverkaren eller ett auktoriserat
servicecenter.

Funktioner

Anslut endast produkten till vägguttag där dess stickkontakt
passar. Använd inte produkten med en adapter.
Av säkerhetsskäl är det viktigt att alla reparationer utförs
på en serviceverkstad som godkänts av Ryobi.

Bordsstorlek

381 mm x 502 mm

Bordshöjd
från kabinettet till bordet

181 mm

Jordfelsbrytare ska användas tillsammans med
NDNHOVnJHQ (OXWWDJ PHG LQE\JJG MRUGIHOVEU\WDUH ¿QQV
tillgängliga och kan användas för att få denna typ av
säkerhet.

Materialspecifikationer

Om sågen används med en förlängningssladd måste du
kontrollera att kopplingen mellan verktygets strömsladd
och förlängningssladden inte ligger på marken.
Tilläggsmaskiner ska alltid kopplas in i vägguttag och
inte i samma uttag som huvudmaskinens strömsladd eller
förlängningssladd.

Skärverktyg/Kapacitet

Om ett skyddat eluttag inte kan användas ska
du inte använda sågen innan ett sådant, eller
DQGUD VN\GGVnWJlUGHU ¿QQV Sn SODWV 'HVVD H[WUD
VN\GGVDQRUGQLQJDU¿QQVKRVGLQORNDODnWHUI|UVlOMDUH

Rostfritt stål

Material i stativet

Stålrör

Klingdiameter

POSITION HOS KAKELSÅGEN
Placera kakelsågen på ena sidan av ett eluttag för
att undvika att vatten droppar ned på kontakten eller
uttaget från verktyget. Du ska anordna en "droppögla"
på strömsladden som används för att koppla in sågen
till ett uttag. "Droppöglan" är den del av strömsladden
som hänger längre ned än uttaget, eller kontakten om en
förlängningssladd används, för att förhindra att vatten kan
rinna längs med sladden och in i uttaget.

Diamant

Klingans inre diameter

25,4 mm

Maximalt snittdjup

33 mm

Värden uppmätta enligt
EN 61029
A-vägd ljudtrycksnivå

LpA = 61,0 dB(A)

Värden uppmätta enligt EN
61029
A-vägd ljudeffektsnivå
Osäkerhet K

VARNING
För att minska risken för att få en elektrisk stöt, håll alltid
alla kopplingar torra och borta från marken. Vidrör inte
kontakten med våta händer.

SPECIFIKATIONER
Produktspecifikationer
220 - 240V
500 W

Tomgångshastighet

2,900 rpm

Vikt

15,5 kg (N.W.)

3 dB(A)

LWA = 77,0 dB(A)
3 dB(A)

KÄNN TILL DIN KAKELSÅG.
178 mm kakelklinga
– En 178 mm sågklinga följer med din såg.
Geringsbord
– Geringssnitt i 22,5º och 45º vinkel kan göras
genom att använda geringsbordet.
Handtag
– Sågen har bekväma handtag placerade på vänster
och höger sida som används för att lyfta och bära
sågen.
Geringsguide
– Geringsguiden är fullt justerbar vilket möjliggör
diagonala snitt och geringssnitt.
Motor
– Den här maskinen har en stark motor med
tillräckligt med kraft för att hantera krävande
sågjobb.
Klyvguide
– Klyvguiden är fullt justerbar vilket gör det möjligt att
göra tvärsnitt och använda geringsguiden.
Kakelsågens stöd
– Denna såg kommer med ett stöd som ökar
portabiliteten och gör sågen smidigare att hantera.

TA INTE UR kontakten om den eller eluttaget blir blött.
Koppla bort säkringen som strömförsörjer verktyget, koppla
ERUWYHUNW\JHWRFKXQGHUV|NRPGHW¿QQVYDWWHQLXWWDJHW

Ström

178 mm

Klingtyp

Osäkerhet K

Se bild 2.

Spänning

Bordsmaterial
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Klingskydd
– Klingskyddet erbjuder skydd mot sprutande vatten
och mist

stödfästet och stöd markerade "B".
2. Sätt fast stöden i fästena. Stöd "B" vilar på insidan av
fästena. Stöd "A" vilar på den yttre sidan. Lägg hålen
i fästet och stöden i linje. Sätt i skruvar genom hålen.
3. Använd en skiftnyckel och dra åt.
4. Placera stöden på en plan yta och rikta in fördjupningarna
under kakelsågen med fästena på stöden. Placera
bordet på stöden.
5. Kontrollera att kakelsågen står på en plan yta och att
stödet är stabilt innan du använder kakelsågen.

HOPSÄTTNING
SÄTT FAST KLINGSKYDDET
6HELOG
1. Ta bort geringsbordet.
2. Sätt i det L-formade klingskyddsfästet i ringen på
undersidan av bordet bakom klingan.
3. Sätt i skruvarna i bordet och genom klingskyddfästet
och dra åt ordentligt.
NOTERA: Kontrollera att klingskyddet ligger i linje med
klingan så att inte det inte hindrar arbetsmaterialet.
4. Rikta in klingskyddet med klingan och skjut över.
Lägg hålen i klingskyddet och urfräsningen i
klingskyddsfästet i linje.
NOTERA: Justera alltid klingskyddet horisontellt mot
bordet och något högre än kakelhöjden. Klingskyddet
ska inte vidröra kakelplattan.
5. Sätt i sexkantsbulten genom klingskyddet och fästet.
6. Gänga fast vredet på bulten och dra åt till önskad höjd.
7. Sätt tillbaka geringsbordet.
NOTERA: Klingskyddet monteras från fabrik. Plocka
inte isär verktyget när du justerar eller underhåller det.

SÄTT FAST ÖVERFYLLNINGSDRÄNERINGEN.
Se bild 10.
1. Ta bort geringsbordet.
2. Lokalisera hålet i botten på vattentanken.
3. Tryck in överfyllningsdräneringen i hålet ordentligt.
4. Sätt tillbaka geringsbordet.
MONTERA LÅSEN
1. Vänd kakelsågens chassi upp och ned.
2. Rikta in skruvhålen på låsen med skruvhålen på botten
av kakelsågens chassi.
3. Sätt i skurvarna och dra åt ordentligt.
FYLL VATTENBADET
Se bild 11.
1. Ta bort geringsbordet.
2. Fyll vattenbadet med rent kranvatten upp till
fyllnadslinjen.
NOTERA:
Överfyllningsdräneringen
förebygger
överfyllning.
3. Sätt tillbaka geringsbordet.

SÄTT FAST KLYVGUIDEN
Se bild 7.
1. Vrid vredet på klyvguiden motsols för att lossa.
2. Skjut klyvguiden upp på sidan av bordet.
3. Använd skalan för klyvguiden, placerad i framkant och
bakkant av bordet, för att sätta klyvguiden till önskad bredd.
4. Vrid vredet på klyvguiden medsols för att dra åt.

BYT UT VATTNET I VATTENBADET
1. Koppla bort kakelsågen.
2. Ta bort överfyllningsdräneringen och töm vattnet i
en hink utan att spilla vatten på marken eller runt
maskinen.
3. Gör dig av med avfallen enligt lokala bestämmelser.

SÄTT FAST GERINGSGUIDEN
Se bild 7.
1. Justera klyvguiden till önskad position och dra åt.
2. Skjut geringsguiden upp på klyvguiden framifrån.
3. Justera till önskad vinkel genom att använda
vinkelskalan och dra åt ordentligt med vredet.

ANVÄNDNING

VARNING

MONTERA STÖDET

Fortsätt att vara på din vakt även när du blivit van vid
ditt verktyg. Glöm inte att om du är ouppmärksam bara
bråkdelen av en sekund kan du skada dig allvarligt.

6HELOG
Stödfästena och stöden har bokstavsbeteckningar för att
göra monteringen enkel.
Verktyg som behövs vid monteringen: Justerbar skiftnyckel
eller en 13mm stor skiftnyckel samt en skruvmejsel.
1. Sätt i stöden markerade med "A" i ändrören på
stödfästet med märkningen "A". Vinklade delar av stöd
ska vara riktade bort från varandra så att de liknar ett
"V". Rikta in hålen för skruvar. Upprepa med andra
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VARNING

VARNING

Använd alltid säkerhetsglasögon eller skyddsglasögon
försedda med sidoskydd vid arbete med verktyg.
Underlåtenhet att följa denna föreskrift kan leda till att
främmande partiklar slungas mot ögonen och framkallar
allvarliga ögonskador.

För att undvika oavsiktlig start, kontrollera alltid att
strömbrytaren är i AV-läge innan du kopplar in verktyget
i eluttaget. Stäng AV strömbrytaren om du råkar ut för
ett strömavbrott eller om du inte ska använda verktyget
längre och koppla bort kontakten. Detta agerande
hindrar verktyget från att oavsiktligt starta när strömmen
återkommer.

VARNING
ANVÄND KLYV- OCH GERINGSGUIDEN.
Se bild 13.

Använd inga andra delar eller tillbehör än sådana
som rekommenderas av tillverkaren för detta verktyg.
Användning av icke rekommenderade delar eller
tillbehör kan medföra risker för allvarliga skador.

Klyvguiden kan användas både från vänster och höger
sida om klingan.
1. Vrid vredet på klyvguiden motsols för att lossa.
2. Justera klyvguiden till önskad position, genom att
använda klyvguidens skala som är placerad i framkant
och bakkant av bordet, för att ställa in önskad
snittbredd.
3. Rotera vredet medsols för att dra åt ordentligt.

SÅ HÄR TESTAR DU JORDFELSBRYTAREN INNAN
ANVÄNDNING
1. Sätt in jordfelsbrytaren i uttaget.
2. Tryck på reset-knappen. Strömindikatorn ska tändas.
3. Tryck på testknappen. Strömindikatorn ska släckas.
VARNING: Använd inte verktyget om jordfelsbrytaren
inte klarar testet. Rådgör med en kvalificerad elektriker.
4. Tryck på reset-knappen för att aktivera jordfelsbrytaren.

FÖR ATT JUSTERA VINKAR
Justera klyvguiden till önskad position och dra åt ordentligt.
1. Skjut geringsguiden upp på klyvguiden framifrån.
2. Justera till önskad vinkel genom att använda
vinkelskalan och dra åt ordentligt med vredet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Du får använda sågen till följande uppgifter:
Raka snitt såsom tvärsnitt, geringssnitt, klyvning och
fasning

GÖR SNITT
Dra alltid snittlinjen på kakelplattan med en markör eller
vaxpenna. Placera maskeringstejp, och markera på
tejpen, om kakelplattan är blank och svår att rita på.

NOTERA: Denna såg är endast byggd för att såga i
människotillverkat kakel, sten, naturstensprodukter och
stenbaserade kakelprodukter.

Vid sågning i kakel är det vanligt att glida ut från den
markerade såglinjen. När du väl har kommit bort från
markeringen kan du inte tvinga klingan tillbaka genom att
vrida kakelplattan. Backa istället tillbaka och gör om snittet
i kakelplattan så att du sågar av en liten bit tills klingan är
tillbaka i spår.

Av/på-knapp
Denna såg har en lättåtkomlig PÅ/AV-knapp som är
placerad under den främre skenan.
För att stänga av din såg:

För att sätta på din såg:

För att undvika det här problemet, använd klyvguiden när
du gör tvärsnitt, geringsguiden när du gör geringssnitt
och den justerbara högersidan av bordet när du gör
fasningssnitt närhelst det är möjligt.

Tryck ned den gröna knappen för att sätta PÅ (I).

För att göra ett tvärsnitt

För att låsa din såg:

Se bild 14.
Tvärsnitt är raka 90°-snitt Materialet matas in mot klingan i
90° vinkel från klingan och klingan hålls vertikal.
1. Använd en markör eller vaxpenna för att markera
området som ska sågas.
2. Justera klyvguiden till önskad position och dra åt
ordentligt.
3. Placera materialet på bordet och tryck mot klyvguiden.
4. Kontrollera att materialet inte ligger emot klingan innan
du slår på sågen.

Tryck ned den röda knappen för att stänga AV (O).

Dra ut kontakten ur eluttaget när sågen är AVSTÄNGD.

VARNING
Kontrollera ALLTID att arbetsstycket inte är i kontakt
med sågklingan innan du startar verktyget. Om du inte
följer den här varningen kan arbetsstycket kastas bakåt
mot dig och orsaka allvarlig skada.
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geringsguiden längst klyvstödet. Mata materialet till
klingan.
9. Stäng AV sågen när snittet är klart. Vänta tills klingan har
stannat helt innan du tar bort någon del av materialet.

5. Sätt på strömmen.
6. Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan
är blöt innan du för materialet mot klingan.
7. Håll materialet ordentligt mot klyvningsguiden och
mata materialet mot klingan.
8. Stäng AV sågen när snittet är klart. Vänta tills klingan
har stannat helt innan du tar bort någon del av
materialet.

För att göra ett L-snitt
Se bild 17.
L-snitt är snitt som tar bort en bit kakel så att det passar i
ett hörn, runt ett skåp eller runt en gjutning och det utgörs
av två separata snitt.

För att göra ett 45°-diagonalsnitt
Se bild 15.

NOTERA: Såga endast uppifrån på undersidan av
materialet som sågas.
1. Kapa material till önskad bredd genom att använda
instruktionerna för tvärsnitt.
2. Justera klyvguiden till önskad position och dra åt
ordentligt.
3. Placera materialet på bordet och tryck mot klyvguiden.
4. Kontrollera att materialet inte ligger emot klingan innan
du slår på sågen.
5. Sätt på strömmen.
6. Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan
är blöt innan du för materialet mot klingan.
7. Håll materialet ordentligt mot klyvningsguiden och
mata materialet mot klingan.
8. Gör snittet tillräckligt långt in i materialet utan att såga
för långt.
9. Stäng av strömmen.
10. Vänd på materialet och gör snittet längst med
markeringarna. Såga nu längst den andra linjen
ovanifrån och delen separeras från resten av
materialet.
11. Sätt på strömmen.
12. Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan
är blöt innan du för materialet mot klingan.
13. Stäng AV sågen när snittet är klart. Vänta tills klingan
har stannat helt innan du tar bort någon del av
materialet.

45° diagonala snitt kallas också "snitt från och till
ändpunkter".
1. Använd en markör eller vaxpenna för att markera
området som ska sågas.
2. Ställ in klyvguiden till önskad bredd och dra åt vredet
ordentligt.
3. Skjut geringsguiden upp på klyvguiden framifrån.
4. Justera geringsguiden till 45° genom att använda
vinkelskalan och dra åt ordentligt med vredet.
5. Kontrollera att materialet inte ligger emot klingan innan
du slår på sågen.
6. Sätt på strömmen.
7. Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan
är blöt innan du för materialet mot klingan.
8. Håll materialet ordentligt mot geringsguiden och skjut
geringsguiden längst klyvstödet. Mata materialet till
klingan.
9. Stäng AV sågen när snittet är klart. Vänta tills klingan
har stannat helt innan du tar bort någon del av
materialet.
För att göra ett geringssnitt
Se bild 16.
Geringssnitt används för att såga utsides och insides
hörn i material, dekorativa stolshandtag och sockelgesims
med materialet vid vilken vinkel som helst utom 90°.
Geringssnitt tenderar att "krypa" under sågning. Detta kan
kontrolleras genom att hålla arbetsstycket ordentligt mot
geringsguiden.
1. Använd en markör eller vaxpenna för att markera
området som ska sågas.
2. Ställ in klyvguiden till önskad bredd och dra åt vredet
ordentligt.
3. Skjut geringsguiden upp på klyvguiden framifrån.
4. Justera geringsguiden till önskad vinkel genom att
använda vinkelskalan och dra åt ordentligt med vredet.
5. Kontrollera att materialet inte ligger emot klingan innan
du slår på sågen.
6. Sätt på strömmen.
7. Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan
är blöt innan du för materialet mot klingan.
8. Håll materialet ordentligt mot geringsguiden och skjut

För att göra ett fasningssnitt
6HELOG
Geringssnitt i 22,5º och 45º vinkel kan göras genom att
använda geringsbordet.
1. Använd en markör eller vaxpenna för att markera
området som ska sågas.
2. Fäll upp geringsbordet.
3. På undersidan av geringsbordet, dra ner de två
bordsbenen i räta vinklar mot plattan.
4. Använd det första hacket i stödet för att låsa plattan i
22,5° vinkel.
5. Använd det andra hacket för att låsa geringsbordet i
den högsta vinkeln, 45°.
NOTERA: Kontrollera att geringsbordet är låst
ordentligt innan du påbörjar snittet.
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6.
7.
8.
9.

Vik ut stöden och lägg geringsbordet plant för 22,5°
eller 45° vinkel.
Sätt på strömmen.
Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan
är blöt innan du för materialet mot klingan.
Håll materialet ordentligt mot geringsbordet och mata
materialet mot klingan.
Stäng AV sågen när snittet är klart. Vänta tills klingan
har stannat helt innan du tar bort någon del av
materialet.

Alla lager i det här verktyget är smörjda med tillräckligt
mycket högkvalitativt smörjmedel för att räcka under
maskinens hela livslängd, vid en normal användning.
Klinga för sågning i kakel
Du rekommenderas att använda den 178 mm-klinga
som medföljer din såg för att uppnå bästa resultat. Extra
VnJNOLQJRUPHGVDPPDK|JDNYDOLWHW¿QQVDWWN|SDKRVGLQ
lokala återförsäljare.

VARNING
UNDERHÅLL

Använd inte klingor som inte klarar av minst den
hastighet som verktyget framkallar utan belastning.
Om du inte följer den här varningen kan resultatet bli
allvarlig personskada. Använd inte klingor som har
sprickor, hål eller tänder.

VARNING
Använd endast identiska originaldelar när du servar
maskinen. Användning av andra delar kan orsaka fara
eller produktskada.

BYT UT KAKELKLINGAN
Se bild 20.

VARNING
Använd alltid skyddsglasögon när du använder
verktyget eller när du blåser damm. Använd en
ansiktsmask om det dammar mycket.

VARNING
178 mm är den största sågklingan sågen klarar av.
$QYlQGDOGULJHQNOLQJDVRPlUI|UWMRFNI|UDWWÀlQVDUQD
ska komma i kontakt med spindeln. Större klingor
kommer i kontakt med klingskyddet och tjockare klingor
hindrar klingmuttern att ordentligt dra fast klingan på
spindeln. Dessa situationer kan resultera i en allvarlig
olycka och orsaka allvarliga personskador.

VARNING
För att minska risken får en skadad strömsladd
endast repareras av tillverkaren eller ett auktoriserat
servicecenter.

1. Koppla bort sågen.
2. Ta bort geringsbordet.
sexkantsskruvmejseln
över
klingans
3. Skjut
spindelmutter. Använd den andra handen för att skjuta
på dornnyckeln på spindeln.
4. Håll dornnyckeln ordentligt för att hindra klingan från
att röra sig. Vrid spindelmuttern motsols för att lossa.
5. 7DERUWVSLQGHOPXWWHU\WWUHNOLQJÀlQVRFKNOLQJDQ
6. 6PHWDXWHQGURSSHROMDSnGHQLQUHNOLQJÀlQVHQGlU
den kommer i kontakt med klingan.

VARNING
Av säkerhetsskäl är det viktigt att alla reparationer
utförs på en serviceverkstad som godkänts av Ryobi.
GENERELLT UNDERHÅLL
Undvik att använda lösningsmedel vid rengöring av
SODVWGHODU 'H À HVWD SODVWHU lU NlQVOLJD I|U VNDGRU YLG
användning av olika typer av kommersiella lösningsmedel
och kan skadas om du använder sådana. Använd en ren
och torr trasa för att ta bort smuts, damm, olja, fett, osv.

VARNING
VARNING

2P NOLQJDQV LQUH ÀlQV KDU WDJLWV ERUW Vn PnVWH GHQ
sättas tillbaka igen innan klingan placeras på spindeln.
Om du inte gör det kan det resultera i en allvarlig olycka
eftersom inte klingan kan dras åt ordentligt. Använd
aldrig klingor som har öppningar, spår eller tänder
tillsammans med det här verktyget.

Se till att plastdelarna aldrig kommer i kontakt med
bromsvätska, bensin, produkter med petroleumbas,
penetrerande oljor, osv. Dessa kemiska produkter
innehåller ämnen som kan skada, försvaga eller förstöra
plasten, vilket kunde förorsaka allvarliga kroppsskador.

7. Placera klingan på spindeln med pilarna på klingan
riktade i motsols riktning.

Smörjning
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8. 6lWWWLOOEDND\WWUHNOLQJÀlQVHQ'HGXEEOD'ÀlQVDUQD
SnNOLQJÀlQVHQOLJJHULOLQMHPHGKnOHQSnVSLQGHOQ
9. Använd en klingnyckel och en dornnyckel för att dra åt
spindelmuttern ordentligt.
10. Sätt tillbaka geringsbordet.

Maskiner måste använda diamantklingor med
hel skärande del.

Riktning för bladrotation

MILJÖSKYDD
Råmaterialen bör återanvändas i stället
för att kastas i hushållsavfallet. För att
skona miljön ska verktyget, tillbehören och
emballagen sorteras.

Diamantkapskiva

Klingdiameter

SYMBOL
Sågklingadiameter

Säkerhetsvarning

Nettovikt

CE-konformitet

Djup (max.)

GOST-R-konformitet

Fräsbredd (max.)

Läs alla instruktioner noggrant innan du
startar produkten.

Diagonal skärbredd (max.)

Bär alltid ögonskydd.

Återvinning

Bär hörselskydd.

Gamla elektroniska produkter ska inte
kastas med hushållssoporna. Återvinn där
VnGDQD IDFLOLWHWHU ¿QQV .RQWUROOHUD PHG
din lokala myndighet eller säljaren för att få
återvinningstips.

Använd skyddshandskar

FARA! Vass klinga

Varning, risk för sågskador

Får inte utsättas för regn eller användas i
fuktiga miljöer.
Får inte utsättas för regn eller användas i
fuktiga miljöer.
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