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Reciprozaag met accu 
Art.nr. 17792 

 

Handleiding 
   

Vóór het gebruik van elektrische gereedschappen moeten deze 
handleiding en de meegeleverde veiligheidsinstructies zorgvuldig gelezen 
en nageleefd worden. 
Voorts wordt aanbevolen de handleiding te bewaren voor het geval dat u er 

later iets in wilt opzoeken. 
 

Beoogd gebruik 
 

Dit gereedschap is bedoeld voor het snijden van takken en kan bij gebruik van 
dienovereenkomstige zaagbladen ook voor het zagen van hout, zacht metaal (bv: koper) 
en gipskartonplaten gebruikt worden. Het is geschikt voor kromme en rechte sneden. 
Dit gereedschap is uitsluitend voor huiselijk gebruik bestemd, niet voor commerciële 
toepassingen. 
 

Bijzondere veiligheidsinstructies 
 

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met 
beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vaardigheden of een gebrek aan 
ervaring en kennis, tenware dat een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon 
toezicht houdt op de omgang met het apparaat of deze in goede banen leidt. Kinderen 
moeten onder toezicht staan teneinde te verzekeren dat ze niet met het apparaat 
spelen. 

• Houd alle lichaamsdelen op een afstand van het zaagblad wanneer de zaag in werking 
is. Vergewis u er vóór het starten van de tuinzaag van dat het zaagblad nergens mee 
in contact is. Een moment van onoplettendheid tijdens de bediening van de zaag kan 
ertoe leiden dat kleding of lichaamsdelen door het zaagblad gegrepen worden. 

• Draag tijdens het werken met de zaag een veiligheidsbril en een gehoorbescherming. 
Verdere veiligheidsuitrusting voor hoofd, handen, benen en voeten strekt tot 
aanbeveling. Toereikende veiligheidskleding vermindert het gevaar voor letsels door 
weggeslingerde onderdelen of toevallig contact met het zaagblad. 

• De tuinzaag mag niet in een boom gebruikt worden. De bediening van een tuinzaag 
terwijl men in een boom zit kan letsels teweegbrengen. 

• Let steeds op dat u goed en veilig staat en bedien de tuinzaag alleen wanneer u op 
een vast, veilig en effen oppervlak staat. Gladde of instabiele oppervlakken zoals 
ladders kunnen tot verlies van evenwicht en de controle over de zaag leiden. 

• Wanneer u een tak zaagt die onder spanning staat, moet u erop voorbereid zijn dat hij 
terugslaat. Wanneer de spanning van de houtvezels loskomt, kan de tak de bediener 
treffen en/of kan de tuinzaag onhandelbaar worden. 

• Wees bij het zagen van struiken en scheuten uiterst voorzichtig. Het dunne materiaal 
kan in het zaagblad vasthaken en met een ruk naar u toe getrokken worden of u uit 
evenwicht brengen. 

• Verwijder spaanders of splinters alleen wanneer de machine uitgeschakeld is en 
stilstaat. 

• Leg de zaag pas weg nadat het zaagblad geheel tot stilstand gekomen is. 

• Houd de greep droog, schoon en vrij van olie en vet. Vette, olieachtige grepen zijn 
glibberig en leiden tot controleverlies. 
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• Gebruik uitsluitend scherpe en onbeschadigde zaagbladen. Gescheurde of gebogen 
zaagbladen mogen niet gebruikt worden. 

• Kies steeds een zaagblad dat geschikt is voor het te bewerken materiaal. 
             

Apparaat beschrijving 
 

1. Zaagblad 
2. Houdbeugel 
3. Zaagschoen 
4. Houdbeugelontgrendeling  
5. Capaciteitsweergave 
6. Accu  
7. Accu ontgrendelingsknop  
8. Bedrijfsschakelaar 
9. Veiligheidsschakelaar  

10. Zaagbladhouder 
11. Laadtoestel 
 

Technische gegevens     
 

Tuinzaag  
 

Spanning    12 V 
Aantal cycli bij nulbelasting 0-2,500 min-1 
Cycluslengte:   20 mm 
Snijbreedte:    max. 80 mm 
Zaagblad:    152 mm 
Geluidsdrukniveau (LpA):  78,4 dB(A) 
(Meetonzekerheid K = 3 dB) 
Geluidsvermogensniveau (LwA) 89,4 dB(A) 
(Meetonzekerheid K = 3 dB)  
Trilling:    6,040 m/s² 
(Meetonzekerheid K = 1,5 m/s²) 
 
Accu 
 

Spanning  12 V, 1,5 Ah, Li-ion 
 
Laadtoestel 
 

Ingang:  100-240 V~ / 50-60 Hz / 0,8 A 
Uitgang:  13,5 V, 1500 mA  
 
Gelieve bij gebruik werkhandschoenen, veiligheidsbril en gehoorbescherming te 
dragen 
 

• Het in deze instructies opgegeven trillingsniveau is overeenkomstig een krachtens EN 
60745 genormeerd meetprocedé gemeten en kan gebruikt worden om apparaten te 
vergelijken. 

• Het trillingsniveau zal naargelang het gebruik van het elektrische gereedschap 
veranderen en kan in sommige gevallen boven de in deze instructies opgegeven 
waarde liggen. De trilling belasting kan onderschat worden wanneer het elektrische 
gereedschap regelmatig op een dergelijke wijze gebruikt wordt. 
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• Aanwijzing: Voor een precieze inschatting van de trilling belasting tijdens een bepaalde 
werkperiode moet eveneens rekening gehouden worden met de tijden waarin het apparaat 
uitgeschakeld is of weliswaar draait maar niet in gebruik is. Dit kan de trilling belasting 
gedurende de totale werkperiode aanzienlijk verminderen. 

 

Terugslag 
 

Er kan zich een terugslag voordoen wanneer de punt van het zaagblad een voorwerp 
aanraakt of wanneer hout dichtgaat en het zaagblad in de snede vastgeklemd wordt. 
Het contact met de punt kan ertoe leiden dat het zaagblad omhoog en weer naar de 
bediener geslingerd wordt. Dit kan ertoe leiden dat u de controle over de zaag verliest, 
hetgeen op zijn beurt ernstige letsels kan teweegbrengen.  
Een terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik van het gereedschap en/of een 
verkeerde bediening. Hij kan voorkomen worden door de hiernavolgend vermelde 
maatregelen te nemen: 
•    Neem de tuinzaag met een 

• Houd de tuinzaag stevig met beide handen vast, waarbij duim en vinger de grepen 
omsluiten. Positioneer uw lichaam en arm dusdanig dat u een eventuele terugslag kunt 
opvangen. 

• Leun niet te ver voorwaarts en zaag niet boven schouderhoogte. Hierdoor kan een 
onbedoeld contact met de punt voorkomen worden. 

• Alleen door de fabrikant vermelde vervangingszaagbladen gebruiken. Verkeerde 
zaagbladen kunnen tot het afbreken van het zaagblad en/of een terugslag leiden. 

 

Laadtoestandsweergave van accu 
 

Door op de bedrijfsschakelaar (8) te drukken wordt de laadtoestand door drie leds (5)  
weergegeven: 

- een led aan  < 20 %  
- twee led aan  20 – 70 % 
- alle drie de leds aan > 70 % 

Zodra alleen een led brandt, moet de accu bijgeladen worden. 

 

• Lithium ion accu’s zijn beschermd tegen diepe ontlading. Wanneer de accu ontladen is, 
wordt het apparaat uitgeschakeld.  

• OPGELET: Blijf de bedrijfsschakelaar (8) niet indrukken, anders kan de accu schade 
oplopen. 

 

Opladen van de accu 
 

Vóór het eerste gebruik moet de accu (6) opgeladen worden. 
 

• Gebruik alleen het meegeleverde laadtoestel (11) om de accu op te laden. 

• Gebruik het laadtoestel alleen in droge ruimten. 

• Laad de accu alleen op wanneer de omgevingstemperatuur 10°-40 °C bedraagt. 

• Sluit het laadtoestel (11) uitsluitend op 230 V~ aan.  

• Om de accu (6) uit de greep van het gereedschap te nemen, drukt u op de 
vergrendelingslippen (7) aan weerszijden van de accu en trekt u hem uit de handgreep. 

• Schuif de stopcontact van de oplaadapparaat in de oplaad-bus van het accu set.  

• De rode led duidt op het laadproces. Zodra de groene led brandt, is de accu geheel 
geladen. 

  



5 

 

• Er zijn 4-5 laadcycli vereist vooraleer de accu zijn optimale lading en bedrijfstijd bereikt. 

• Bij niet-gebruik trekt u het laadtoestel uit het stopcontact. 

• Tijdens het laadproces mag het apparaat niet ingeschakeld worden. 
 

Montage 
 

Vergewis u ervan dat het gereedschap van de accu gescheiden is alvorens een van de 
volgende handelingen uit te voeren. 
De houdbeugel (2) maakt het vasthouden van takken mogelijk. Bij het zagen van bredere 
takken of reeds gezaagd hout kan de houdbeugel (2) verwijderd worden en kan de 
tuinzaag als standaard reciprozaag gebruikt worden. 
 
Zaagbladen 
 

Voorzichtig! Neem de zaagbladen niet zonder handschoenen vast, aangezien ze scherp 
zijn en 
tijdens het gebruik heet worden en letsels kunnen teweegbrengen. 
 
Montage van het zaagblad 
 

Aan de tuinzaag kunnen standaard zaagbladen voor reciprozagen gemonteerd worden. 
Deze kan hierdoor gebruikt worden voor het zagen van verschillende hout- en 
kunststofsoorten.  

• Neem vóór montage van een zaagblad (1) de accu (6) eruit om het per ongeluk in 
werking treden van de tuinzaag te voorkomen. 

• Draai de zaagbladhouder (10) tegen de klok in en houd hem vast. 

• Plaats het zaagblad (1) in de zaagbladhouder (10). 

• Laat de zaagbladhouder (10) los en verzeker u ervan dat het zaagblad vastzit door aan 
het zaagblad te trekken. 

• Om het zaagblad (1) te verwijderen draait u de zaagbladhouder (10) tegen de klok in 
en trekt u het zaagblad uit de zaagbladhouder. 

 
Montage van de houdbeugel 
 

• Neem vóór montage van de houdbeugel (2) de accu (6) eruit om het per ongeluk in 
werking treden van de tuinzaag te voorkomen. 

• Oriënteer de bovenste lip van de houdbeugel aan de opening in de zaagbehuizing. 

• Houd de houdbeugelontgrendeling (4) in de ontgrendelingspositie ingedrukt. 

• Schuif de lip van de houdbeugel (2) in de behuizingen en laat de 
houdbeugelontgrendeling (4) los. 

• Vergewis u ervan dat de houdbeugel gezekerd is door de houdbeugel van de 
behuizing weg te trekken. 

• Voor de demontage van de houdbeugel (2) drukt u op de houdbeugelontgrendeling (4) 
en trekt u de houdbeugel uit de zaagbehuizing. 

 

In- en uitschakelen van de zaag 
 

• Schuif de veiligheidsschakelaar (9) van een willekeurige zijde van het gereedschap 
erin en druk vervolgens op de bedrijfsschakelaar (8) om de tuinzaag te starten. 

• Laat de bedrijfsschakelaar (8) los om de tuinzaag te stoppen. 

• Bij het loslaten van de bedrijfsschakelaar (8) wordt deze automatisch door de 
inschakelblokkering (9) vergrendeld.  
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Bedrijf 
 

• Vergewis u ervan dat het zaagblad (1) en de houdbeugel (2) correct vergrendeld zijn 
en houd de zaag goed vast. 

• Breng de tak in de houdbeugel (2) en laat hem zakken om de snede uit te voeren. 

• Om dikkere takken, dan wel hout of kunststof te zagen kan de houdbeugel verwijderd 
worden, opdat hij bij het snijden niet in de weg zit. De zaagschoen (3) moet hierbij zo 
mogelijk tegen het werkstuk gedrukt worden om trillingen van het zaagblad te 
voorkomen. 

 

Afvoer van defecte of opgebruikte accu’s 
 
Opgebruikte batterijen mogen niet in het huisvuil belanden. Krachtens de 
batterijenverordening bent u verplicht, opgebruikte of defecte batterijen bij 
plaatselijke inzamelpunten voor batterijen in te leveren.  

 
Verzorging en onderhoud 
 

• Houd de ventilatiespleet van de zaag steeds schoon en zorg ervoor dat er niets in 
doordringt. 

• Reinig de behuizing af en toe met een droge doek. Gebruik geen 
schoonmaakmiddelen, aangezien deze de behuizing kunnen aantasten. 

• Na gebruik moet het gereedschap op een droge, vorstvrije plek buiten bereik van 
kinderen bewaard worden. 

 

2 jaar garantie 
 

De garantieperiode voor dit apparaat begint op de dag van aankoop. Gelieve ons de 
aankoopdatum aan te tonen door het oorspronkelijke aankoopbewijs toe te sturen. 
Wij garanderen tijdens de garantieperiode: 

• kosteloos verhelpen van eventuele storingen 

• kosteloze vervanging van alle onderdelen die schade vertonen 

• inclusief kosteloze, deskundige service (d.w.z. gratis montage door onze vakmensen) 
 
Een voorwaarde is dat de fout niet op ongeschikte behandeling teruggaat. 
Bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen, gelieve zich rechtstreeks tot de fabrikant te 
wenden: 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH  
Afd. reparatieservice 
Lempstr. 24 
 
42859 Remscheid / Duitsland 

 
+49 2191 – 37 14 71 

+49 2191 – 38 64 77 

service@br-mannesmann.de 
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Afgedankte elektronische apparatuur en milieubescherming 
 

• Indien uw gereedschap ooit dusdanig intensief gebruikt werd dat het vervangen moet 
worden of u het niet meer kunt bezigen, bent u verplicht, het elektrische apparaat naar 
een centraal hergebruikpunt af te voeren.  

• Informatie omtrent inzamelpunten voor uw elektrisch apparaat vindt u bij uw 
gemeentelijke afvoerondernemingen of bij uw gemeentebestuur. 

• Elektrische toestellen bevatten waardevolle herbruikbare grondstoffen. U draagt er 
mede toe bij, waardevolle grondstoffen naar het hergebruik te brengen indien u oude 
apparatuur naar een centraal inzamelpunt brengt. 

• Elektrische toestellen bevatten ook stoffen die bij ondeskundige afdanking tot schade 
voor mens en milieu kunnen bijdragen. 

• Het symbool van een doorstreepte afvalemmer staat voor de verplichting, het 
gemarkeerde apparaat naar een gescheiden inzameling van elektrische en 
elektronische apparatuur te brengen met het oog op hergebruik. 
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