Magische handzaag
Art. Nr. 20405
Bedienings Handleiding
Dank u dat u besloten hebt dit product aan te schaffen. Wij adviseren u deze bedieningshandleiding,
voordat u het apparaat in gebruik neemt, zorgvuldig door te lezen, en de handleiding voor
toekomstig gebruik veilig te bewaren.
Omvang van de levering
1 x zaagframe met handgreep
5 x zaagblad, dun
1 x zaagblad, vlak
1 x zwarte schroef
Bediening

Het dunne zaagblad is geschikt voor normale werkzaamheden met hout, plastic, rubber, bamboe,
touw, zacht metaal, roestvrij staal, enz.

Het vlakke zaagblad is geschikt voor hout en pvc.

Vervangen van het dunne zaagblad
1. Om het zaagblad eraf te halen, draait u de moer los, zoals in de afb.
getoond.
2. Hang beide kanten van het nieuwe zaagblad in de beide
zaagarmen van het zaagframe, draai vervolgens de moer weer
vast.
De zaagarmen kunnen op drie verschillende richtingen worden uitgericht.
a) Uitrichting voor het zagen naar beneden
b) Uitrichting voor het zagen naar links
c) Uitrichting voor het zagen naar rechts
Let op: Zorg ervoor dat als u het zaagblad erin hangt, dit altijd in
dezelfde richting is uitgericht (zie bovenstaande afbeelding).
Dun zaagblad door vlak zaagblad vervangen
1. Draai de moer los en haal het dunne zaagblad eruit.
2. Maak heet zaagframe los van de handgreep.
3. Steek het vlakke zaagblad op de handgreep en bevestig het
zaagblad vervolgens met behulp van de zwarte schroef.

Uitrichting naar boven

Uitrichting naar beneden

U kunt het vlakke zaagblad er naar boven of naar beneden uitgericht inzetten, afhankelijk van het
soort werkzaamheden dat u wilt verrichten.

Veiligheidsaanwijzingen
 Draag tijdens de werkzaamheden met de handzaag altijd beschermende handschoenen.
 Draag een veiligheidsbril, wanneer u hard materiaal met de zaag wilt bewerken.
 De handzaag is geen speelgoed. Houd de handzaag altijd uit de buurt van kinderen en
huisdieren.
AFVALVERWIJDERING:
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar
milieuvriendelijk afvoeren.
Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op
uw factuur.
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan.
Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.
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