
 
 
 

Handcirkelzaag 
Art.-Nr. 12795 

 

CE    Dit apparaat is radio-ontstoord. 

CE EN 55014 + EN 61000 
 

GEBRUIKSAANWIJZING. 
 
Voor het gebruik van elektrische gereedschappen 
de volgende veiligheid adviezen lezen en in acht 
nemen. 
 
Toegevoegde veiligheid adviezen voor de 

cirkelzaagmachine. 
 

• Voor aanvang moeten alle spijkers en metalen uit 
het hout verwijderd worden. 

• Werkstukken goed vastzetten. 

• Probeer niet extreem kleine werkstukken te 
zagen. 

• Niet met de werkzaamheden beginnen voordat 
de machine zijn volledige toerental heeft bereikt. 

• Na het uitschakelen van het apparaat mag het 
zaagblad niet afgeremd worden door zijdelings 
druk op het zaagblad te zetten. 

• De handcirkelzaag in uitgeschakelde toestand op 
een tafel of werkbank leggen. 

• Uit zekerheidsgronden is de handcirkelzaag met 
een inschakelbeveiliging uitgerust, die door 
zijdelings drukken ontgrendeld dient te worden, 
voordat u het apparaat kan aanzetten. Als u de 
aan/uit knop los laat schakelt de machine zich 
automatisch uit. 

 
Functionele veiligheidsadviezen  
 
Overtuig u ervan dat de beschermkap normaal 
functioneert. 

• Veiligheidskap mag nooit klemmen. 

• Klemmende veiligheidskap gelijk repareren. 

• Het spouwmes mag niet verwijderd worden. 

• Het spouwmes goed instellen. 

• Afstand spouwmes - zaagblad max. 5mm 

• Hoogte verschil Spouwmes- tandkrans max. 
2mm 

 
Controle en verwisselen van het zaagblad  
 

• Zaagbladen die kapot of beschadigt zijn, mogen 
niet meer gebruikt worden. 

• Zaagbladen met HSS-staal tanden mogen niet 
gebruikt worden. 

• Zaagbladen die in de deze gebruiksaanwijzing 
aangegeven kenmerken niet hebben, mogen niet 
gebruikt worden. De dikte van het zaagblad ( 
tand) mag max. 2.8 mm breed zijn. 

• Zaagbladen mogen niet aan door druk aan de 
zijkant van het zaagblad uit te oefenen worden 
afgeremd. 

• Voordat u het zaagblad gaat wisselen eerst de 
stekker uit het stopcontact verwijderen. 

• Voor het zagen van rondhout is het noodzakelijk 
eerst het werkstuk te klemmen zodat het niet kan 
meedraaien.  

• U dient ervoor te zorgen dat afgezaagde stukken 
hout niet in aanraking komen met een draaiend 
zaagblad, aangezien dan het hout kan worden 
weggeslingerd.  

• De handcirkelzaag mag niet omgedraaid gebruikt 
worden ( behalve in daarvoor gemaakte 
zaagtafels). In dit geval is Brüder Mannesmann 
niet aansprakelijk te stellen. 

• Zaagbladen die een dikkere tand of dunner als 
het spouwmes is mogen niet gebruikt worden. 

• U dient erop te letten dat het zaagblad goed 
vastzit en in de goede richting draait. 

 
 
Machine omschrijving 
 
1. Aan/uit schakelaar 
2. inschakelbeveiliging 
3. Tweede handgreep 
4. Scala voor verstek instellingen 
5. Spouwmes 
6. Zaagschoen 
7. Spaanafvoer 
8. Zaagblad bevestigingsschroef 
9. Klemschroef voor de diepte  
10. Zaagblad afdekking 
11. Parallelgeleider 
12. Markering voor rechte sneden 
13. Markering voor verstek sneden 
14. Vastzet schroef voor de Parallelgeleider 
15. Vastzet schroef voor de verstek instelling 
16. Laser inrichting 
17. Batterijdeksel 
18. Aan-/uitschakelaar voor de laserstraal. 
 
Technische informatie 
 

Spanning                                              230V∼ /50 Hz 
Vermogen                                              1.200 W 
Stroom opname                                     4,7 A 
Max. Toerental                                       4.500 min
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Max. Zaagdiepte bij 90°   63 mm 
Max. Zaagdiepte bij 45°   28 mm 

Zaagblad ∅                                           185 mm 

Asgat ∅    20 mm 
(LPA)                            90,6 dB(A) 
(LWA)                                        103,6 dB(A) 
(naar DIN EN 50144-1/13.2)                      
Vibratie                 7 m/s² 
veiligheidsklasse                   / II 
 
Bij gebruik is het aan te raden een gekeurde 
gehoorbeschermer te dragen! 
 



 
 
 

Laserinrichting 
 
Laserklasse 2 

Vermogen    ≤ 1 mW 
Golflengte              650 nm 
Batterijen                 2x1,5V (AAA) 
 
Laserfunctie 
 
De handcirkelzaag is met een laserinrichting 
uitgerust, waardoor het zagen langs een markering 
aanzienlijk eenvoudiger wordt. 

Aanwijzing: 
 
Vermijdt u, het kijken in de laserstraal zonder 
bescherming voor u ogen te hebben. 
 
Verwisselen van Batterijen 
 
Voor de laser worden 2 AAA batterijen gebruikt( niet 
bij levering in begrepen) 

• Open het batterij huis, de deksel naar achteren 
schuiven en dan afnemen. 

• Zet de batterijen erin let op de + en de -  

• Met de schuifschakelaar kunt u de laser in en uit 
schakelen.  

 
Handhaving voor het zagen. 
 
De tweede handgreep (3) zorgt voor een goede 
geleiding.  

• Zet het werkstuk vast, de kant die later zichtbaar 
is aan de onderkant leggen, omdat deze zijde 
een mooie zaagsnede heeft. 

• Schakelt u de machine en de laser in voordat het 
zaagblad het werkstuk raakt. 

• Laat de zaag het werk doen, geef het de tijd om 
door het materiaal heen te zagen. 

• De zaaglijn loopt exact langs de Laserstraal. 
 
Zaagdiepte instelling  
 

• voor het instellen maakt u de klemschroef los  
( 9 ) 

• Stel de juiste diepte in schroef de klemschroef 
weer vast. 

• De zaagdiepte kan aan de achterkant van de 
veiligheidskap bij de markering afgelezen 
worden. 

• Een mooie zaagsnede krijgt u als u de zaag 5 
mm uit het werkstuk laat komen. 

 

Parallelaanslag (11) 
 
Met de Parallelaanslag kunt u parallel langs een kant 
zagen. 

• Maak de schroef los (14) en stel de 
parallelaanslag in de gewenste afstand in. 

• Draai de schroef weer vast (14)   

• Maatgevend is de markering (12), bij 
verstekzagen de Markering (13). 

 
Verstekinstelling  
 
Het verstek kan traploos tussen 0° en 45° ingesteld 
worden. 

• Maak de schroef los (15), stel de hoek in, d.m.v. 
de zaagschoen (6) naar onderen te klappen, 
totdat de juiste graden aangegeven worden. 

• Draai de schroef weer vast (15)   
 
Zaagblad verwisselen  
 

• Trek eerst de stekker uit het stopcontact 
voordat u het zaagblad gaat verwisselen. 
Draag werkhandschoenen om letsel te 
voorkomen!  

• Steek de spansleutel met zijn beide haken in de 
desbetreffende openingen van de spanflens en 
zet tegelijker tijd de bijgeleverde sleutel op de 
bevestiging spanschroef (8).  

• Draai de bevestigingsschroef los tegen de klok in.  

• Na het verwijderen van de spanmoer en de 
spanflens kunt u het zaagblad in de geopende 
stand van het zaagblad afdekking naar onderen 
uitnemen. 

• Om het nieuwe zaagblad weer aan te brengen 
kunt u de procedure van het hierboven in 
omgekeerde volgorde toepassen. De tanden van 
het zaagblad moeten in de draairichting van de 
pijl wijzen die op het huis is aangebracht. 

 
Spouwmes instellen.  
 
Het spouwmes moet een afstand van 5 mm tot het 
zaagblad hebben, en de punt mag niet meer als 2 
mm van het blad terugstaan. 
Bij veranderende afstanden of na het wisselen van 
een zaagblad kan een nieuwe instelling noodzakelijk 
zijn. 
Bij machines met een vastgezet spouwmes kan de 
instelling van buiten op de daarvoor bestemde 
schroeven gedaan worden. 
 
Onderhoud. 
 
Uw handcirkelzaag is onderhoudsvrij. Het apparaat is 
robuust en ontstoord. Maak het apparaat af en toe 
schoon met een kwastje om het zaagmeel te 
verwijderen. Gebruik geen reinigingsmiddel, omdat 
die het huis kunnen aantasten. Trek voor het 
schoonmaken eerst de stekker uit het stopcontact. 
 



 
 
 

Stofafzuiging. 
 
De machine is voorbereid om er een stofzuiger op 
aan te sluiten. Wij adviseren om er een 
industriestofzuiger op aan te sluiten. 
 
Bij het langer bewerken van hout of bij professioneel 
gebruik is het raadzaam om een externe stofafzuiging 
erop aan te sluiten. 
 
2 Jaar garantie 
 
De garantieperiode voor dit apparaat begint met de 
dag van aankoop. De aankoopnota is het 
garantiebewijs. 
 
Wij garanderen tijdens de garantieperiode: 
 

• Als de machine tijdens de garantieperiode 
gebreken vertoont als gevolg van materiaal- en/of 
productiefouten, garanderen wij herstel op 
voorwaarde dat: 

• Het apparaat op de juiste wijze is gebruikt. 

• Het aankoopbewijs kan worden overlegd 

• Onderdelen die normale slijtage vertonen zijn 
door deze garantie niet gedekt.  

      ( bijv. slijtage van het zaagblad) 
 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH  
Afdeling reparatie 
Lempstr. 24 
42859 Remscheid 
 
Telefoon: 02191 / 37 14 71 
Telefax: 02191 / 38 64 77 
 
       
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


