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Handcirkelzaag 
Artikelnr. 12891 

 
H A N D L E I D I N G  

 
WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als u zich niet 
houdt aan de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen kan dat een elektrische slag, 
brand en/of zware verwondingen veroorzaken. 
 

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen om ze ook later nog eens te kunnen 
raadplegen. 
 

Gebruik volgens de voorschriften 
 

Het elektrische gereedschap is bedoeld om met vaste steun langs- en dwarssnedes met recht 
snijverloop in hout uit te voeren. Met de passende zaagbladen kunnen ook dunwandige non-
ferrometalen of kunststoffen, bijv. profielen, gezaagd worden. Met de passende  
Diamantdoorslijpschijven kunnen tegels gesneden worden zonder gebruik te maken van water. 
Het bewerken van ferrometalen is niet toegestaan. 
 

Veiligheidsvoorschriften voor cirkelzagen 
 

• GEVAAR: Houd uw handen uit de buurt van de zaagomgeving en het zaagblad. 
Houd met uw andere hand de extra handgreep of het motorhuis vast. Als u de 
zaagmachine met beide handen vasthoudt, kunnen uw handen niet door het zaagblad 
verwond worden. 

• Grijp niet onder het werkstuk. De beschermkap kan u onder het werkstuk niet tegen 
het zaagblad beschermen. 

• Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werkstuk aan. Er dient minder dan een 
volledige tandhoogte onder het werkstuk zichtbaar te zijn. 

• Houdt het te zagen werkstuk nooit in uw hand of op uw been vast. Zet het werkstuk 
in een stabiele opname vast. Het is belangrijk om het werkstuk goed te bevestigen, om 
het gevaar van contact met het lichaam, vastklemmen van het zaagblad of verlies van de 
controle te minimaliseren. 

• Raak het elektrische gereedschap alleen aan de geisoleerde greepvlakken aan als 
u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen 
stroomleidingen of de eigen stroomkabel kan raken. Contact met een 
spanningvoerende leiding zet ook de metalen delen van het elektrische gereedschap 
onder spanning en leidt tot een elektrische schok. 

• Gebruik bij het schulpen altijd een aanslag of een rechte randgeleiding. Dit 
verbetert de zaagnauwkeurigheid en verkleint de mogelijkheid dat het zaagblad 
vastklemt. 

• Gebruik altijd zaagbladen met de juiste maat en vorm (ruitvormig of rond) van het 
opnameboorgat. Zaagbladen die niet bij de montagedelen van de zaagmachine passen, 
lopen niet rond en leiden tot het verliezen van de controle. 

• Gebruik nooit beschadigde of verkeerde onderlegringen of schroeven voor het 
zaagblad. De onderlegringen en schroeven voor het zaagblad zijn speciaal 
geconstrueerd voor deze zaagmachine, voor optimaal vermogen en optimale 
bedrijfszekerheid. 
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Terugslag – Oorzaken en bijbehorende veiligheidsvoorschriften 
 
Een terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van een vasthakend, vastklemmend of 
verkeerd gericht zaagblad, die ertoe leidt dat een ongecontroleerde zaagmachine uit het 
werkstuk omhoogkomt en in de richting van de bedienende persoon beweegt; 
Als het zaagblad in de zich sluitende zaaggroef vasthaakt of vastklemt, wordt het geblokkeerd 
en slaat de motorkracht de zaagmachine in de richting van de bedienende persoon terug; 
Als het zaagblad in de zaaggroef wordt gedraaid of verkeerd wordt gericht, kunnen de tanden 
van de achterste zaagbladrand in het oppervlak van het werkstuk vasthaken, waardoor het 
zaagblad uit de zaaggroef beweegt en de zaagmachine terugspringt in de richting van de 
bedienende persoon. Een terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik of onjuiste 
gebruiksomstandigheden van de zaagmachine. Terugslag kan worden voorkomen door 
geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven. 
 

• Houd de zaagmachine met beide handen vast en breng uw armen in een stand 
waarin u de terugslagkrachten kunt opvangen. Blijf altijd opzij van het zaagblad en 
breng het zaagblad nooit op een lijn met uw lichaam. Bij een terugslag kan de 
zaagmachine naar achteren springen. De bedienende persoon kan de terugslagkrachten 
echter door geschikte voorzorgsmaatregelen beheersen. 

• Als het zaagblad vastklemt of als u de werkzaamheden onderbreekt, schakelt u de 
zaagmachine uit en houdt u deze rustig in het werkstuk totdat het zaagblad tot 
stilstand is gekomen. Probeer nooit om de zaagmachine uit het werkstuk te 
verwijderen of de machine achteruit te trekken zolang het zaagblad beweegt. 
Anders kan er een terugslag optreden. Stel de oorzaak van het vastklemmen van het 
zaagblad vast en maak deze ongedaan. 

• Als u een zaagmachine die in het werkstuk steekt weer wilt starten, centreert u het 
zaagblad in de zaaggroef en controleert u of de zaagtanden niet in het werkstuk 
zijn vastgehaakt. Als het zaagblad vastklemt, kan het uit het werkstuk bewegen of een 
terugslag veroorzaken wanneer de zaagmachine opnieuw wordt gestart. 

• Ondersteun grote platen om het risico van een terugslag door een vastklemmend 
zaagblad te verminderen. Grote platen kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. 
Platen moeten aan beide zijden worden ondersteund, zowel in de buurt van de 
zaagopening als aan de rand. 

• Gebruik geen stompe of beschadigde zaagbladen. Zaagbladen met stompe of 
verkeerd gerichte tanden veroorzaken door een te nauwe zaagopening een verhoogde 
wrijving, vastklemmen van het zaagblad of terugslag. 

• Draai voor het begin van de zaagwerkzaamheden de zaagdiepte-instelling vast. Als 
de instellingen tijdens het zagen veranderen, kan het zaagblad vastklemmen en kann er 
een terugslag optreden. 

• Wees bijzonder voorzichtig bij zaagwerkzaamheden in bestaande muren of andere 
plaatsen zonder voldoende zicht. Het invallende zaagblad kan bij zaagwerkzaamhe-
den in niet-zichtbare voorwerpen blokkeren en een terugslag veroorzaken. 

 

Functie van beschermkap 
 

• Controleer voor elk gebruik of de beschermkap correct sluit. Gebruik de 
zaagmachine niet als de beschermkap niet vrij kan bewegen en niet onmiddellijk 
sluit. Klem of bind de beschermkap nooit in de geopende stand vast. Anders is het 
zaagblad onbeschermd. Als de zaagmachine op de vloer valt, kan de beschermkap 
verbogen worden. Controleer dat de beschermkap vrij beweegt en bij alle zaaghoeken 
en zaagdiepten het zaagblad of andere delen niet aanraakt. 
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• Controleer de toestand en functie van de veer van de beschermkap. Als de 
beschermkap en de veer niet correct werken, dient u de zaagmachine te laten 
nazien voordat u deze gebruikt. Beschadigde delen, plakkende aanslag of ophoping 
van spanen laten de onderste beschermkap vertraagd werken. 

• Als u invallend zaagt en u dat niet haaks doet, dient u de grondplaat van de 
zaagmachine vast te zetten om zijwaarts verschuiven te voorkomen. Zijwaarts 
verschuiven kan tot vastklemmen van het zaagblad en daarmee tot terugslag leiden. 

• Leg de zaagmachine niet op de werkbank of op de vloer zonder dat de 
beschermkap het zaagblad bedekt. Een onbeschermd uitlopend zaagblad beweegt de 
zaagmachine tegen de zaagrichting en zaagt wat er in de weg komt. Let op de uitlooptijd 
van de zaagmachine. 

 

Veiligheidsvoorschriften voor doorslijpmachines 
 

• De bij het elektrische gereedschap behorende beschermkap moet stevig 
aangebracht en zodanig ingesteld zijn dat een maximum aan veiligheid wordt 
bereikt. Dat wil zeggen dat het kleinst mogelijke deel van het slijpgereedschap 
open naar de bediener wijst. Blijf uit de buurt van het vlak van de ronddraaiende 
slijpschijf en houd andere personen uit de buurt. De beschermkap moet de bediener 
beschermen tegen brokstukken en toevallig contact met het slijpgereedschap. 

• Gebruik alleen met diamant bezette doorslijpschijven voor uw elektrische 
gereedschap. Het feit dat u het toebehoren aan het elektrische gereedschap kunt 
bevestigen, waarborgt nog geen veilig gebruik. 

• Het toegestane toerental van het inzetgereedschap moet minstens even hoog zijn 
als het maximale toerental dat op het elektrische gereedschap vermeld staat. 
Toebehoren dat sneller draait dan toegestaan, kan breken en wegvliegen. 

• Slijptoebehoren mag alleen worden gebruikt voor de geadviseerde 
toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: slijp nooit met het zijvlak van een 
doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor materiaalafname met de rand van 
de schijf. Een zijwaartse krachtinwerking op dit slijptoebehoren kan het toebehoren 
stukbreken. 

• Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen in de juiste maat voor de door u 
gekozen doorslijpschijf. Geschikte flenzen steunen de doorslijpschijf en verminderen 
zo het gevaar van een breuk van de doorslijpschijf. 

• De buitendiameter en de dikte van het inzetgereedschap moeten overeenkomen 
met de maatgegevens van het elektrische gereedschap. Inzetgereedschappen met 
onjuiste afmetingen kunnen niet voldoende afgeschermd of gecontroleerd worden. 

• Slijpschijven en flenzen moeten nauwkeurig op de uitgaande as van het 
elektrische gereedschap passen. Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig op de 
uitgaande as van het elektrische gereedschap passen, draaien ongelijkmatig, trillen sterk 
en kunnen tot het verlies van de controle leiden. 

• Gebruik geen beschadigde slijpschijven. Controleer voor het gebruik de 
slijpschijven altijd op afsplinteringen en scheuren. Als het elektrische 
gereedschap of de slijpschijf valt, dient u te controleren of het gereedschap of de 
slijpschijf beschadigd is, of u dient een onbeschadigde slijpschijf te gebruiken. 
Nadat u de slijpschijf gecontroleerd en ingezet heeft, laat u het elektrische 
gereedschap een minuut lang met het maximale toerental lopen. Blijf daarbij uit de 
buurt van het vlak van de ronddraaiende slijpschijf en houd andere personen uit 
de buurt. Beschadigde slijpschijven meestal gedurende deze testtijd. 
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• Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Gebruik afhankelijk van de 
toepassing een volledige gezichtsbescherming, oogbescherming of veiligheidsbril. 
Draag voor zover van toepassing een stofmasker, een gehoorbescherming, 
werkhandschoenen of een speciaal schort dat kleine slijp- en materiaaldeeltjes 
tegenhoudt. Uw ogen moeten worden beschermd tegen wegvliegende deeltjes die bij 
verschillende toepassingen ontstaan. Een stof- of adembeschermingsmasker moet het 
bij de toepassing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt blootgesteld aan luid lawaai, 
kan uw gehoor worden beschadigd. 

• Let erop dat andere personen zich op een veilige afstand bevinden van de plaats 
waar u werkt. Iedereen die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke 
beschermende uitrusting dragen. Brokstukken van het werkstuk of gebroken 
inzetgereedschappen kunnen wegvliegen en verwondingen veroorzaken, ook buiten de 
directe werkomgeving. 

• Houd het gereedschap alleen aan de geesoleerde greepvlakken vast als u 
werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen 
of de eigen stroomkabel kan raken. Contact met een onder spanning staande leiding 
kan ook metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een 
elektrische schok leiden. 

• Houd de stroomkabel uit de buurt van draaiende inzetgereedschappen. Als u de 
controle over het elektrische gereedschap verliest, kan de stroomkabel worden 
doorgesneden of meegenomen en uw hand of arm kan in het ronddraaiende 
inzetgereedschap terechtkomen.  

• Leg het elektrische gereedschap nooit neer voordat het inzetgereedschap volledig 
tot stilstand is gekomen. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact komen met 
het oppervlak, waardoor u de controle over het elektrische gereedschap kunt verliezen. 

• Laat het elektrische gereedschap niet lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan 
door toevallig contact met het draaiende inzetgereedschap worden meegenomen en het 
inzetgereedschap kan zich in uw lichaam boren. 

• Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elektrische gereedschap. De 
motorventilator trekt stof in het huis en een sterke ophoping van metaalstof kan 
elektrische gevaren veroorzaken. 

• Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt van brandbare materialen. 
Vonken kunnen deze materialen ontsteken. 

• Gebruik geen inzetgereedschappen waarvoor vloeibare koelmiddelen vereist zijn. 
Het gebruik van water of andere vloeibare koelmiddelen kan tot een elektrische schok 
leiden. 

 

Terugslag en bijbehorende waarschuwingen 
 

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van het vasthaken of blokkeren van een 
draaiende slijpschijf. Vasthaken of blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het 
ronddraaiende inzetgereedschap. Daardoor wordt een ongecontroleerd elektrisch 
gereedschap tegen de draairichting van het inzetgereedschap versneld op de plaats van de 
blokkering. Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk vasthaakt of blokkeert, kan de 
rand van de slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf 
uitbreken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf beweegt zich vervolgens naar de 
bediener toe of van de bediener weg, afhankelijk van de draairichting van de schijf op de 
plaats van de blokkering. Hierbij kunnen slijpschijven ook breken. Een terugslag is het 
gevolg van het verkeerd gebruik of onjuiste gebruiksomstandigheden van het elektrische 
gereedschap. Terugslag kan worden voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen, 
zoals hieronder beschreven. 
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• Houd het elektrische gereedschap goed vast en breng uw lichaam en uw armen in 
een positie waarin u de terugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik altijd de extra 
handgreep, indien aanwezig, om de grootst mogelijke controle te hebben over 
terugslagkrachten of reactiemomenten bij het op toeren komen. De bediener kan 
door geschikte voorzorgsmaatregelen de terugslag- en reactiekrachten beheersen. 

• Breng uw hand nooit in de buurt van draaiende inzetgereedschappen. Het 
inzetgereedschap kan bij de terugslag over uw hand bewegen. 

• Mijd de omgeving voor en achter de ronddraaiende doorslijpschijf. Als u de 
doorslijpschijf in het werkstuk van u weg beweegt, kan in het geval van een terugslag het 
elektrische gereedschap met de draaiende schijf rechtstreeks naar u toe worden 
geslingerd. 

• Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom 
dat inzetgereedschappen van het werkstuk terugspringen en vastklemmen. Het 
ronddraaiende inzetgereedschap neigt er bij hoeken, scherpe randen of wanneer het 
terugspringt toe om zich vast te klemmen. Dit veroorzaakt een controleverlies of 
terugslag. 

• Gebruik geen ketting- of vertand zaagblad en geen diamantschijf met meer dan 
10mm brede sleuven tussen de segmenten. Zulke inzetgereedschappen veroorzaken 
vaak een terugslag of het verlies van de controle over het elektrische gereedschap. 

• Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf en te hoge aandrukkracht. Slijp niet 
overmatig diep. Een overbelasting van de doorslijpschijf vergroot de slijtage en de 
gevoeligheid voor kantelen of blokkeren en daardoor de mogelijkheid van een terugslag 
of breuk van het slijptoebehoren. 

• Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de werkzaamheden onderbreekt, schakelt 
u het elektrische gereedschap uit en houdt u het rustig tot de schijf tot stilstand is 
gekomen. Probeer nooit om de nog draaiende doorslijpschijf uit de groef te 
trekken. Anders kan een terugslag het gevolg zijn. Stel de oorzaak van het 
vastklemmen vast en maak deze ongedaan. 

• Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in zolang het zich in het 
werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf erst het volledige toerental bereiken 
voordat u het doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders kann de schijf vasthaken, uit 
het werkstuk springen of een terugslag veroorzaken. 

• Ondersteun platen of grote werkstukken om het risico van een terugslag door een 
ingeklemde doorslijpschijf te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun 
eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide zijden worden ondersteund, 
vlakbij de slijpgroef en aan de rand. 

• Wees bijzonder voorzichtig bij invallend frezen in bestaande muren of andere 
plaatsen zonder voldoende zicht. De invallende doorslijpschijf kan bij het doorslijpen 
van gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of andere objecten een terugslag 
veroorzaken. 

 
Draag een veiligheidsbril.  
 

• Bevestig het werkstuk op een stabiele ondergrond en zet het vast met lijmklemmen 
of op andere wijze. Als u het werkstuk alleen met uw hand vasthoudt of tegen uw 
lichaam houdt, blijft het labiel. Dit kan tot het verlies van de controle leiden. 

• Draag een gehoorbescherming, veiligheidsbril, stofmasker en handschoenen. 
Gebruik als stofmasker minstens een deeltjesfilterend halfgezichtsmasker 
vanklasse FFP 2.  
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Extra waarschuwingen 
 

• Gebruik voor het bewerken van steen een stofafzuiging. De stofzuiger moet zijn 
goedgekeurd voor het zuigen van steenstof. Het gebruik van deze voorzieningen 
beperkt het gevaar door stof. 

• Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide 
handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap wordt met 
twee handen veiliger geleid. 

• Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden 
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. 

• Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U kunt zich aan ronddraaiende delen 
verwonden. 

• Voer met het elektrische gereedschap geen bovenhandse werkzaamheden uit. U 
hebt op deze manier onvoldoende controle over het elektrische gereedschap. 

• Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of 
waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of 
waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische 
schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van 
een waterleiding veroorzaakt materiele schade en kan een elektrische schok 
veroorzaken. 

• Gebruik het elektrische gereedschap niet stationair. Het is niet geconstrueerd voor 
gebruik met een zaagtafel. 

• Zaag geen ijzermetaal. Gloeiende spanen kunnen de stofafzuiging doen ontbranden. 

• Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het 
neerlegt. Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle 
over het elektrische gereedschap leiden. 

 

Beschrijving van het apparaat 
 

1. Schaalverdeling voor snijdiepte 
2. Klemhendel voor instelling snijdiepte  
3. Ontgrendelingsknop voor beschermkap 
4. Handgreep (geïsoleerd greepvlak) 
5. Aan/Uit-schakelaar  
6. Beschermkap  
7. Basisplaat  
8. Spilvergrendelingsknop  
9. Parallelle aanslag  

10. Afzuigadapter  
11. Snijlijnmarkering 
12. Cirkelzaagblad HM  
13. Cirkelzaagblad HSS  
14. Diamantsnijschijf  
15. Inbussleutel  
16. Spanschroef met spanflens  
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Technische gegevens 
 
Spanning:   230-240 V~ / 50 Hz 
Nominaal vermogen: 600 W 
Toerental:   7400 omw/min 

Zaagblad Ø:   85 mm 
Boring Ø:   10 mm 
Max. snijdiepte 
 Hout:   25 mm 
 Tegels:  10 mm 
Geluidsdrukniveau (LPA) 
 Hout:   89 dB(A) 
 Tegels:  96 dB(A) 
(meetonzekerheid K = 3 dB) 
Geluidsvermogenniveau (LWA) 
 Hout:   100 dB(A) 
 Tegels:  107 dB(A) 
(meetonzekerheid K = 3 dB) 
Handtrilling: 
 Hout:   2,42 m/s² 
 Tegels:  2,45 m/s² 
(meetonzekerheid K = 1,5 m/s²) 
Veiligheidsklasse:  II /   
 
Bij gebruik in ieder geval veiligheidsbril, stofmasker en hoorbescherming dragen! 
 
Informatie over geluid en trillingen 
Meetwaarden bepaald volgens EN 60745 
- De aangegeven trillingsemissiewaarde is volgens een genormeerd controleprocedé 

gemeten en kan ter vergelijking van het ene elektrawerktuig met het andere worden 
gebruikt. 

- De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook gebruikt worden voor een aanvankelijke 
inschatting van haperingen. 

- De trillingsemissiewaarde kan tijdens het feitelijke gebruik van het elektrowerktuig 
verschillen van de aangegeven waarde, al naar gelang de manier waarop het 
elektrowerktuig wordt gebruikt; 

- Probeer om de belasting door vibraties zo gering mogelijk te houden. Voorbeelden van 
maatregelen om de vibratiebelasting te verminderen zijn het dragen van handschoenen bij 
het gebruik van het werktuig en het begrenzen van de werktijd. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met alle onderdelen van de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld tijden, waarin het 
elektrowerktuig is uitgeschakeld, en tijden, waarin het werktuig wel is ingeschakeld maar 
zonder belasting loopt). 

 

Voor ingebruikneming 
 
Let op de nominale spanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met 
de gegevens op het typeplaatje van het elektrisch gereedschap. Met 230 V gemarkeerde 
elektrische gereedschappen kunnen ook met 220 V worden bediend. 
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Controle van het inzetgereedschap 
 

• Controleer voor begin van de werkzaamheden het inzetgereedschap op eventuele 
beschadigingen. Gebarsten of verbogen inzetgereedschappen mogen niet worden 
gebruikt. 

• Gebruik in geen geval organisch gebonden snijschijven. 

• Het inzetgereedschap moet overeenkomen met de in de technische gegevens 
genoemde karakteristieken. 

• Het inzetgereedschap mag niet worden afgeremd door zijdelingse druk op het 
basiselement uit te oefenen. 

• Zorg er voor begin van de werkzaamheden voor dat het inzetgereedschap vast 
gemonteerd is en in de juiste richting draait. 

 

Inzetgereedschap selecteren 
 
Bij de machine worden drie verschillende inzetgereedschappen geleverd. Kies het geschikte 
inzetgereedschap uit voor de betreffende toepassing. 
- HM-zaagblad (12): voor snel en zuiver snijden van ruwe of gelamelleerde spaanplaten of 

hardhout. 
- HSS-zaagblad (13): voor het snijden van non-ferrometalen, kunststoffen of zacht hout 
- Diamantsnijschijf (14): voor het snijden van steengoed of tegels. 
Attentie: Het gebruik van organisch gebonden snijschijven is verboden! 
Diamantsnijschijven worden tijdens het werken zeer heet, raak deze nooit aan zolang ze niet 
afgekoeld zijn. 
Gebruik alleen met diamant bezette snijschijven. Gebruik geen gebonden versterkte 
snijschijven. 
Tegels mogen alleen droog worden gesneden en alleen met stofafzuiging. 
De stofzuiger moet toegelaten zijn voor het afzuigen van steenstof. 
 

Inzetgereedschap monteren 
 

• Trek voordat u werkzaamheden aan het elektrisch gereedschap uitvoert, de 
stekker uit het stopcontact. 

• Het is aan te raden om bij de montage van het inzetgereedschap beschermende 
handschoenen te dragen om letsel te voorkomen. 

• Druk op de knop voor de spilvergrendeling (8) en draai met behulp van de meegeleverde 
stiftsleutel (15) de bevestigingsschroef (16) los door deze rechtsom te draaien 
(linksdraad). 

• Bedien de spilvergrendeling alleen bij stilstaande aandrijfspil! 

• Verwijder de bevestigingsschroef, de ring en de buitenste spanflens. 

• Druk op de ontgrendelingsknop (3) voor de zaagbladbeveiliging en schuif de 
bladbeveiliging (6) omhoog. 

• Til het inzetgereedschap op van de aandrijfas en trek het omlaag door de opening in de 
basisplaat (7). 

 
Voor het monteren van een inzetgereedschap gaat u in omgekeerde volgorde te werk: 
  

• zet het inzetgereedschap op de aandrijfspil 

• monteer de buitenste spanflens, de ring en de bevestigingsschroef (16) 
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• druk op de knop voor de spilvergrendeling (8) en trek de bevestigingsschroef met 
meegeleverde stiftsleutel (15) vast door deze linksom te draaien (linksdraad!). 

Attentie: de pijl op het inzetgereedschap moet overeenkomen met de pijl op de behuizing 
(looprichting). 
 
 

Snijdiepte instellen 
 

• Neem voordat u werkzaamheden aan het elektrisch gereedschap uitvoert, de 
stekker uit het stopcontact. 

• Open de klemhendel (2) door de sluitkap omhoog te trekken. 

• Verschuif de kleminrichting tot de punt van de markering op de schaal (1) aan de 
behuizing naar de gewenste snijdiepte wijst. 

• Vergrendel de kleminrichting door de sluitkap omlaag te drukken. 

• Het zaagblad mag niet meer dan 2 mm onder het werkstuk uitsteken. 
 

Stofafzuiging 
 
Sluit bij alle werkzaamheden met de cirkelzaag een externe stofafzuiging of een stofzuiger op 
de cirkelzaag aan. 

• Steek de adapter (10) in de opening van de machinebehuizing en sluit een industriële 
stofzuiger aan, die geschikt is voor het te bewerken materiaal. 

 

Parallelle aanslag 
 
Met de parallelle aanslag (9) kunnen rechte sneden parallel aan een kant worden gezaagd. 

• Draai de vastzetschroef los en steek de parallelle aanslag (9) door de beoogde 
openingen van de basisplaat (7). 

• Stel de gewenste breedte in aan de hand van de schaalverdeling op de aanslag en draai 
de vastzetschroef vast. 

 

Werking in-, uitschakelen 
 
Controleer voor ingebruikneming of het inzetgereedschap vast gemonteerd is en of de 
zaagbladbeveiliging probleemloos werkt. 
- Door de bedrijfsschakelaar (5) naar achteren te trekken, wordt de machine ingeschakeld. 
- Bij het loslaten van de bedrijfsschakelaar (5) schakelt de machine uit.  
- Voorzichtig: Inzetgereedschap draait nog door! 
 
Door drukken op de ontgrendelingsknop (3) wordt de zaagbladbeveiliging (6) ontgrendeld. 
Plaats de voorkant van de basisplaat op het te bewerken werkstuk. Richt daarbij de kerf aan de 
voorkant van de basisplaat (11) op een eventueel op het werkstuk aangebrachte markering. 
Schakel de cirkelzaag in door de bedrijfsschakelaar (5) naar achteren te trekken. 
Zodra de zaag het volledige toerental bereikt heeft, drukt u op de ontgrendelingsknop (3) voor 
de zaagbladbeveiliging en drukt u de machine omlaag. 
Voer de cirkelzaag gelijkmatig en zonder grote druk naar voren door het werkstuk. 
Attentie: Trek de cirkelzaag niet naar achteren! 
Neem altijd eerst de zaag van het werkstuk en schakel de zaag vervolgens uit. 
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Duiksnede 
 

• Markeer eerst de snijlijnen op het werkstuk. 

• Plaats de basisplaat (7) op het werkstuk. Richt daarbij de kerf aan de voorkant van de 
basisplaat (11) op de markering van de snijlijn. De zijmarkeringen op de basisplaat 
duiden het begin en het einde van de snede bij max. ingestelde snijdiepte aan.  

• Schakel de machine in en druk op de ontgrendelingsknop zodra het maximale toerental 
bereikt is. 

• Druk de behuizing langzaam omlaag en laat het zaagblad in het werkstuk duiken. 

• Voer de zaag langs de snijlijn. Trek de machine in geen geval naar achteren! 

• Til de machine op van het werkstuk zodra u het einde van de snijlijn bereikt heeft. Laat 
daarna de bedrijfsschakelaar los, waardoor de cirkelzaag uitgeschakeld wordt. 

 

Reiniging en onderhoud 
 

• Neem voordat u werkzaamheden aan de cirkelzaag uitvoert, de stekker uit het 
stopcontact. 

• Verwijder stof en spanen door deze met perslucht weg te blazen of met een kwast weg 
te vegen. 

• Reinig de behuizing uitsluitend met een droge doek. 

• Het netsnoer mag alleen worden vervangen door onze serviceafdeling of door een 
erkende klantenservice om veiligheidsrisico's te voorkomen. 

 
Twee jaar volledige garantie 
 

De garantieperiode voor dit apparaat begint met de dag waarop u het koopt. De datum van 
koop toont u aan door het meesturen van de originele kassabon. Wij garanderen tijdens de 
garantieperiode: 

• kostenloze reparatie van eventuele storingen. 

• kostenloze vervanging van alle delen die kapot gaan. 

• met inbegrip van kostenloze, deskundige service (dat houdt in: kostenloze montage door 
onze vakmensen). 

 
Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot een onjuiste behandeling. 
Bij evt. vragen of kwaliteitsproblemen richt u zich s.v.p. altijd direct aan de producent: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeug GmbH  
Abt. Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
D-42859 Remscheid 
 
Telefoon: + 49 2191/37 14 71 
Telefax: + 49 2191/38 64 77 
Email:  service@br-mannesmann.de 
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Uitgerangeerd werktuig en milieu-bescherming 
 

• Mocht uw werklicht op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het moet worden vervangen of 
mocht u het niet meer nodig hebben, dan dient u het elektrische apparaat af te geven bij een 
centraal verwijderingsbedrijf voor elektrisch en elektronisch afval.  

• Informatie over plaatsen waar u uw elektrische apparatuur kunt afgeven krijgt u bij uw 
plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf resp. bij de gemeente. 

• Elektrische apparatuur bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Als u 
dat dus bij een centraal punt van het afvalverwerkingsbedrijf afgeeft draagt u bij aan het 
hergebruiken van waardevolle grondstoffen. 

• Elektrische apparatuur bevat ook stoffen, die bij ondeskundige verwijdering tot schade voor 
mens en milieu kunnen leiden. 

• Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om de zo 
gekenmerkte apparatuur apart af te geven bij een inzamelplaats voor elektrische en 
elektronische apparatuur. 
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DE 
Bedienungsanleitung 

lesen 
Schutzbrille 

tragen 
Gehörschutz tragen 

Atemschutz 
tragen 

Schutzklasse II        
(Gerät ohne Schutzleiter) 

GB 
Read instruction- 

manual 
Wear safety-

goggles 
Wear ear-protection 

Wear dust-
protection 

Protection class II 
(appliance w/o earth- 

conductor) 

ES 
Leer el manual de 

funcionamiento 
Utilizar gafas 
protectoras 

Utilizar protección 
auditiva 

Utilizar 
máscara 
antipolvo 

Clase de protección II 
(aparato sin conductor de 

protección) 

FR 
Lire le manuel 
d’instructions 

Porter des 
lunettes de 
protection 

Porter une protection 
auditive 

Porter un 
masque anti-

poussière 

Classe de protection II  
(appareil sans conducteur 

de protection) 

NL Lees de handleiding 
Veiligheidsbril 

dragen 
Gehoorbescherming 

dragen 
Stofmasker 

dragen 

Beschermingsklasse II 
(apparaat zonder 

veiligheidsgeleider) 

PT 
Consultar o manual 

de operação 
Utilizar óculos 
de protecção 

Utilizar protecção 
para os ouvidos 

Usar 
máscara de 
protecção 
contra pó 

Categoria de protecção II 
(aparelho sem condutor 

de protecção) 


