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Exact PipeCut 170/170E/220E System
Information om klinger til præcise Exact rørsave
TCT-savklinger er til skæring af stål, kobber, aluminium og al slags plastik. TCT-klinger kan slibes.
Cermet-savklinger er til skæring af rustfrit stål, syrefaste materialer, stål, kobber, aluminium og al
slags plastik. Cermet-klinger kan slibes.
Diamond-diamantklinger er kun beregnet til skæring af støbejern. Diamantklinger kan ikke slibes.
Anbefalet hastighedskontrol med 170E/220E: rustfrit stål 4, stål 5, støbejern 6
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Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed under eneansvar, at de produkter, der beskrives under “Tekniske data” er i
overensstemmelse med standarder eller dokumenter om standardisering: EN60745-1, EN60745-2-5,
EN55014-1, EN 55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 ifølge forskrifterne i direktiverne 2004/108/EC,
2006/42/EC.
For yderligere oplysninger bedes du kontakte Exact Tools på følgende adresse.
De tekniske data kan fås på nedenstående adresse.
Personen bemyndiget til at samle den tekniske fil:
Mika Priha, R&D direktør mika.priha@exacttools.com)

Helsinki, 31.8.2012

Seppo Makkonen, Managing director
Exact Tools Oy
Särkiniementie 5 B 64
FI-00210 Helsinki
Finland
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Indhold

Oversættelse af de originale instruktioner
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/220E

/220E

/220E

170E: 5,7 kg
220E: 6,0 kg
170E: 15 mm - 170 mm
220E: 15 mm - 220 mm

Vibration ah

0,35 m/s2
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0,35 m/s2

Forord

dansk

/220E

eller 170E eller 220E
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Sikkerhed

dansk

Almindelige sikkerhedsadvarsler
for maskinværktøj

c)

Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
brugsanvisninger igennem. Undlader man at
følge disse advarsler og brugsanvisninger, kan det medføre
elektriske stød, brand og/eller alvorlige personskader.

d)

Gem alle advarsler og brugsanvisninger til senere
brug.

e)

Betegnelsen ”maskinværktøj” i advarslerne henviser
til dit strømdrevne (ledningsforbundne) maskinværktøj
eller batteridrevne (trådløse) maskinværktøj.

f)

1) Sikkerhed på arbejdsområdet
a) Hold arbejdsområdet rent og veloplyst. Rodede
eller mørke områder indbyder til uheld.
b) Anvend ikke maskinværktøjer
i eksplosionsfarlige atmosfærer som fx ved
tilstedeværelsen af brandfarlige væsker, gasser
eller støv. Maskinværktøjer skaber gnister, der kan
antænde støv eller røg.
c) Hold børn og tilskuere væk, når et
maskinværktøj er i brug. Distraheringer kan
medføre, at man mister kontrollen.

g)

som fx støvmaske, skridsikre sikkerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, der anvendes efter de
relevante forhold, vil reducere personskader.
Brug høreværn. Når man arbejder med forskellige
materialer, kan støjniveauet variere og undertiden
overstige grænseværdien 85 dB(A). Brug altid
høreværn til at beskytte dig med.
Brug sikkerhedsbriller. Brug altid sikkerhedsbriller,
så du undgår øjenskader fra partikler, der springer
op, når du anvender rørsaven.
Brug sikkerhedshandsker. Brug altid
sikkerhedshandsker, fordi kanterne på overskårne
rør er skarpe og kan give snitsår.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er
i den slukkede position, inden værktøjet tilsluttes
strøm, når værktøjet tages op eller bæres
rundt. At bære maskinværktøjer med en finger på
kontakten eller tilføre strøm til maskinværktøjer, der
har kontakten tændt, indbyder til ulykker.
Fjern alle indstillingsnøgler eller skiftenøgler,
inden maskinværktøjet tændes. En skiftenøgle eller
en nøgle, der er efterladt fastgjort til en roterende del
af maskinværktøjet, kan medføre personskader.

4) Brug og pleje af maskinværktøjer
a) Forcer ikke maskinværktøjet. Brug det rigtige
maskinværktøj til din arbejdsproces. Det korrekte
maskinværktøj vil gøre de arbejdsprocesser, som
det er beregnet til på en bedre og mere sikker måde.
b) Brug ikke maskinværktøjet, hvis dets
kontakt ikke kan slukkes og tændes. Alle
maskinværktøjer, der ikke kan styres med
kontakten, er farlige og skal repareres.
c) Frakobl maskinværktøjets stik fra strømkilden,
inden der foretages nogen indstillinger,
skiftes ekstraudstyr eller maskinværktøjet
skal opbevares. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger nedsætter risikoen for, at
maskinværktøjet ved et uheld starter.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner at betjene værktøjet. El-værktøjer er
farlige i hænderne på brugere uden kendskab til dem.
e) Vedligehold maskinværktøjer. Kontroller
justeringsfejl eller hvis bevægelige dele
binder, brud på dele og andre forhold, der
kan påvirke maskinværktøjets anvendelse.
Hvis maskinværktøjet er beskadiget, så få det
repareret inden brug. Mange ulykker sker på
grund af dårligt vedligeholdte maskinværktøjer.
f) Hold skæreværktøjer skarpe og rene. Korrekt
vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe kanter er
mindre tilbøjelige til at binde og lettere at kontrollere.
g) Brug maskinværktøj, ekstraudstyr og værktøjsdele
etc. i overensstemmelse med deres brugsanvisninger,
idet der tages hensyn til arbejdsforhold og det
arbejde, der skal udføres. Brug af maskinværktøjet til
anvendelser, der er forskellige fra dem, som værktøjet er
bestemt til, kan føre til farlige situationer.

2) Elektrisk sikkerhed
a) Maskinværktøjets stik skal passe med
stikkontakten. Modificer under ingen
omstændigheder stikket. Anvend ikke nogen
adapterstik sammen med jordede (jordforbundne)
maskinværktøjer. Umodificerede stik og passende
stikkontakter vil nedsætte risikoen for elektriske stød.
b) Undgå kropskontakt med jordede eller
jordforbundne overflader som fx rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordet eller jordforbundet.
c) Udsæt ikke maskinværktøjer for regn eller
våde forhold. Trænger der vand ind vand i et
maskinværktøj, vil det øge risikoen for elektrisk stød.
d) Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen
til at bære, trække eller tage maskinværktøjet
ud af stikket med. Hold ledningen væk fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele.
Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e) Når et maskinværktøj anvendes udendørs, så
brug en forlængerledninger, der er egnet til
udendørsbrug. Brugen af en ledning, der er beregnet
til udendørsbrug, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis man ikke kan komme uden om at anvende
et maskinværktøj på et fugtigt sted, skal man
bruge en fejlstrømsafbryder (RCD). Brugen af en
RCD nedsætter risikoen for elektrisk stød.

3) Personlig sikkerhed
a) Vær agtpågivende, læg mærke til, hvad du laver
og brug din sunde fornuft, når du anvender et
maskinværktøj. Benyt ikke et maskinværktøj,
hvis du er træt eller under påvirkning af
narkotika, alkohol eller medikamenter. Et
øjebliks uopmærksomhed, mens du anvender et
maskinværktøj, kan føre til alvorlige personskader.
b) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Beskyttelsesudstyr

5) Service
a) Få lavet service på dit maskinværktøj af en
kvalificeret reparatør, der kun bruger identiske
reservedele. Det vil garantere, at maskinværktøjet
fortsat er sikkert.
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Sikkerhed

dansk

Sikkerhedsadvarsler for
rundsave

Yderligere sikkerhedsinstruktioner
for alle save

Årsager til og forebyggelse af tilbageslag:
- Tilbageslag er en omgående reaktion på en
savklinge, der er blokeret, binder eller sidder skævt,
og medfører en ukontrolleret sav, som kører ud og
ind af arbejdsemnet imod operatøren;
- Når klingen er blokeret eller binder stramt, når
skæringen lukker sammen, standser klingen, og
motorreaktionen driver hurtigt enheden tilbage imod
operatøren;
- Hvis klingen bliver forvredet eller skævvredet
i savsnittet, kan tænderne på det bagerste hjørne af
klingen grave ind i træets overflade og medføre, at
klingen arbejder sig op af snittet og springer tilbage
imod operatøren.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller
ved misbrug af saven. Det kan undgås ved at følge
nedenstående forholdsregler:
a) Hold godt fast på saven med begge hænder
og hold armene på en sådan måde, at du kan
modstå styrken fra et tilbageslag. Anbring din
krop på den ene side af klingen, men ikke på
linje med klingen. Tilbageslag kan få saven til
at springe baglæns, men tilbageslagskræfterne
kan styres af operatøren, hvis der tages korrekte
forhåndsregler.
BEMÆRK: For rundsave med klinger med en diameter
på 140 mm eller mindre, kan ordene „med begge
hænder“ udelades.

a)

FARE: Hold hænderne væk fra
skæreområdet og klingerne. Hold den
anden hånd på motorhuset. Hvis begge hænder
holder saven, kan de ikke skæres af klingen.
BEMÆRK: For rundsave med klinger med en diameter
på 140 mm eller mindre, kan „Hold din anden hånd på
ekstrahåndtaget eller på motorhuset“ udelades.
b) Sæt ikke hænderne under arbejdsemnet eller
ind i røret. Afskærmningen kan ikke beskytte dig
imod klingen under arbejdsemnet eller inde i røret.
c) Indstil skæredybden til tykkelsen på
arbejdsemnet. Mindre end hel savtand på klingen
må være synlig under arbejdsemnet.
d) Hold aldrig arbejdsemnet i dine hænder eller hen over
dine ben, når emnet skæres. Fastgør arbejdsemnet
på en stabil platform. Det er vigtigt at understøtte emnet
korrekt for at undgå, at kroppen udsættes for fare, klingen
binder, eller man mister kontrollen.
e) Hold maskinværktøjet fast med kun isolerede
spændeanordninger, når der udføres en
arbejdsproces, hvor skæreværktøjet kan komme
i berøring med skjulte el-forbindelser eller sin
egen ledning. Kontakt med en ”strømførende”
ledning vil også gøre ubeskyttede metaldele på
værktøjet ”strømførende” og give operatøren stød.
f) Brug længdeanslag eller lige kantstyr ved skæring
på langs. Dette forbedrer skærenøjagtigheden og
reducerer risikoen for, at klingen binder
g) Brug altid klinger af den rigtige størrelse og form
(diamant kontra rund) af holdere til huller. Klinger,
der ikke passer til savens monteringsværktøj vil køre
excentrisk, hvilket medfører kontroltab.
h) Brug aldrig beskadigede eller forkerte spændskiver
eller bolte til klingen. Klingens spændskiver og bolte
er specialdesignet til din sav for at give optimal ydeevne
og sikkerhed under betjeningen.
i) Sæt ikke hænder ind i savens støvblæser. De
kan komme til skade af de roterende dele.
j) Arbejd ikke med saven oven over hovedet.
På den måde har du ikke kontrol nok over
maskinværktøjet.
k) Anvend ikke maskinværktøjet stationært. Det er
ikke beregnet til anvendelse ved et savebord.
l) Brug ikke savklinger af højhastighedsstål (HSS).
Sådanne savklinger kan let gå i stykker.
m) Når man arbejder med maskinen, skal man altid
holde den fast med begge hænder og have et
solidt fodfæste. Maskinværktøjet styres mest
sikkert med begge hænder.
n) Fastgør arbejdsemnet. Et arbejdsemne, der er
støttes af rørbukke, fastholdes bedre end med
hænderne.
o) Vent altid, indtil maskinen stopper fuldstændigt,
inden den sættes ned. Det indsatte materiale
i værktøjet kan komme i klemme, og det kan føre til
tab af kontrol over maskinværktøjet
p) Brug aldrig maskinen med en beskadiget
ledning. Rør ikke ved den beskadigede ledning
og træk ikke i stikket, hvis ledningen bliver
beskadiget, mens den er i gang. Beskadigede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

b) Når klingen binder, eller når en skæring
afbrydes af en hvilken som helst årsag, så
udløs triggeren, og hold saven stille i materialet,
indtil klingen er helt standset. Prøv aldrig at
fjerne saven fra arbejdet, eller træk saven bagud,
mens klingen bevæger sig. Undersøg, hvad der er
galt, og udbedr for at fjerne årsagen til at klingen
binder.
c) Når saven startes i et arbejdsstykke igen, så
centrér savklingen i savsnittet, og kontrollér, at
savtænderne ikke sidder fast i materialet. Hvis
savklingen binder, kan den gå op eller slå tilbage fra
arbejdsemnet, når saven genstartes.
d) Store plader skal støttes for at mindske risikoen
for tilbageslag på grund af, at klingen sætter
sig fast. Store paneler har det med at hænge
under deres egen vægt. Støtter skal placeret under
panelet på begge sider, tæt ved skærelinjen og tæt
ved kanten af panelet.
e) Brug ikke sløve eller beskadigede klinger.
Uskarpe eller forkerte klinger frembringer smalt
skæresnit, der medfører for megen friktion og at
klingen binder og giver tilbageslag.
f) Skæredybden og skærevinklen skal indstilles
og spændes fast, før man begynder at save.
Hvis indstillingen ændres under savningen kan
savklingen sætte sig fast, og der kan opstå
tilbageslag.
g) Vær særlig forsigtig, når der laves et “dyksnit”
i eksisterende vægge eller andre blinde
områder. Den udragende klinge kan skære
i genstande, der kan medføre tilbageslag.
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Sikkerhed
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•

Sikkerhedsinstruktioner for
stiksave

•
•

a) Kontroller, at beskyttelsesskærmen lukker korrekt,
hver gang maskinen skal bruges. Arbejd ikke med
saven, hvis beskyttelsesskærmen ikke kan bevæges frit
og øjeblikkeligt kan omslutte klingen. Spænd eller bind
aldrig beskyttelsesskærmen med synlig. Hvis saven
tabes ved et uheld, kan beskyttelsesskærmen være
bøjet. Kontrollér for at sikre, at beskyttelsesskærmen
kan bevæges frit og ikke rører ved klingen eller andre
dele, i alle hjørner og dybder af snittet.
b) Kontrollér at beskyttelsesskærmens returfjeder
fungerer korrekt. Hvis beskyttelsesskærmen og
fjederen ikke fungerer korrekt, så skal de serviceres
før brug. Beskyttelsesskærmen kan virke træg på
grund af ødelagte dele, klæbrige efterladenskaber eller
opbygning af efterladenskaber.
c) Sørg for at savens styreplade ikke flytter sig
under udførelse af ”dyksnittet”, når klingens
skårindstilling ikke er 90°. Sidelæns udskiftning af
en klinge kan medføre, at klingen binder samt risiko
for tilbageslag.
d) Kontrollér altid om beskyttelsesskærmen dækker
for klingen, før saven sættes ned på arbejdsbordet
eller på jorden. En ubeskyttet klinge med efterløb vil
få saven til at flytte sig baglæns og save i alting, der
kommer i vejen for den, vær opmærksom på den tid,
det tager for klingen at stoppe, efter der er slukket for
kontakten.

Brug aldrig rørsaven til at løfte røret med, mens det
stadigvæk er fastgjort til røret.
Undlad at overbelaste den elektriske motor.
Følg altid sikkerhedsvejledningen og
brugsanvisningen og de gældende forskrifter.

Funktionsbeskrivelse

Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
anvisninger igennem. Undlader man at
følge disse advarsler og anvisninger kan
det medføre elektriske stød, brand og/eller
alvorlige personskader.

PipeCut 170 /170E/220E:
Rørsaven PipeCut 170/170E/220E er beregnet til at
bruges som et værktøj til tilpasning af rør på installationsstedet. Rørsaven PipeCut 170/170E/220E må kun
anvendes til at skære runde rør, med en diameter på
15-170 mm og en maksimal vægtykkelse på 6 mm
(model 170) og 8 mm (modellerne 170E og 220E) med
stål og andre jernholdige og ikke jernholdige materialer
og 14 mm med plastik (model PipeCut 170/170E/220E)
rørsav kan bruges til at skære alle normale rørmaterialer som fx stål, rustfrit stål, støbejern, kobber, aluminium
og plastik. Rørsaven PipeCut 170/170E/220E er
beregnet til kort, diskontinuerlig brug. Maskinen må
belastes i 2,5 minutter i løbet af en 10-minutters periode
(S3 25 %). Rørsaven PipeCut 170/170E/220E er ikke
beregnet til anvendelse i industriproduktion. Brug
rørbukke til at støtte rørene med.

Ekstra specifikke
sikkerhedsregler

Rørsaven må aldrig anvendes i følgende tilfælde,
hvis:
• Der er vand eller andre væsker, eksplosionsfarlige
gasser eller skadelige kemikalier inde i det rør, der
skal skæres over.
• Strømkontakten er defekt.
• Strømledningen er defekt.
• Klingen er bøjet.
• Klingen er sløv eller i dårlig stand.
• Plastikkomponenter er revnede eller mangler nogen
dele.
• Spændanordningen ikke er spændt ordentligt rundt
om røret eller hvis den er ekset.
• Dækslet til klingeafskærmningen eller
afskærmningen til den bevægelige klinge er
beskadiget eller fjernet fra maskinen.
• Låsemekanismerne ikke fungerer ordentligt
(UNLOCK-knap)
• Rørsaven er blevet våd.
Når rørsaven benyttes, skal man altid tage hensyn
til følgende faktorer:
• Støt rør for at minimere risikoen for at klingen
kommer i klemme.
• Sørg for, at røret, der skal skæres, er tomt.
• Sørg for, at klingen er påmonteret korrekt.
• Sørg for, at klingens diameter og tykkelse passer
til rørsaven, og at klingen passer til maskinens
omdrejningstal.
• Brug aldrig sidelæns kraft til at standse klingen; lad
altid klingen stoppe af sig selv.
• Kontroller klingeafskærmningernes fastgørelser.
• Brug aldrig for meget kraft, når rørsaven anvendes.
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Brugsanvisning
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/220E
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Brugsanvisning

dansk
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Brugsanvisning

dansk

modellerne
170E og 220E.
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Service og vedligeholdelse

dansk
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Miljøhensyn, Garanti

dansk

Garanti
Garantibetingelser gældende fra 01.01.2015
Hvis Exact PipeCut saven bliver ubrugelig på
grund af materiale- eller fabrikationsfejl inden for
garantien eller *Den udvidede garanti efter vores
skøn, vil vi reparere Exact PipeCut saven eller
levere en helt ny eller fabriksny Exact PipeCut
sav uden beregning.
Garantibetingelse / *Udvidet garantibetingelse
Exact Tools garantibetingelser gælder for
12 måneder fra købsdatoen. *Ved registrering
on-line (exacttools.com/Warranty Registration)
vil du få ekstra 12 måneders garanti GRATIS.
Garantiregistreringen skal være foretaget inden
for en måned efter købet.
Password for registrering er; 1yearmore
Garantien er kun gyldig hvis:
1.) Kopi af en dateret kvittering returneres til
det autoriserede garantireparationscenter
eller blev uploadet til vores hjemmeside på
tidspunktet for registrering af garantien.
2.) Exact PipeCut saven ikke er blevet misbrugt.
3.) Ingen ikke godkendte personer har forsøgt at
reparere saven.
4.) Exact PipeCut saven er blevet anvendt
i overensstemmelse med de instruktioner
om betjening, sikkerhed og service, der er
angivet i betjeningsvejledningen.
5.) Exact PipeCut saven er blevet indleveret til
et autoriseret garantireparationscenter inden
for garantien.
Bemærk: Exact PipeCut saven skal sendes til
det autoriserede garantireparationscenter med
fragten forudbetalt. Hvis Exact PipeCut saven
repareres under garantien, vil returforsendelsen
være med forudbetalt fragt. Hvis Exact PipeCut
saven ikke repareres under garantien, vil
returforsendelsen ske for kundens regning.
Bemærk venligst: Følgende emner eller serviceydelser er ikke indehold i garantikrav:
-

/220E
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Savklinger
Sikring til overbelastningsbeskyttelse
Kulbørster
Gribeenhedshjul
Klingeflange

Tips
-

dansk

Fastgørelsesflange
Flangeskive til træk
Normal slitage.
Fejl på grund af misbrug eller uheld
Vand, brand og og fysisk beskadigelse
Strømledninger
Justering af justeringshjul

Da vi hele tiden videreudvikler produkterne, vil det være muligt at nogle af disse instruktioner
vil blive ændret. Der vil ikke blive udleveret materiale omkring eventuelle ændringer.

/220E)

16

