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Exact PipeCut 170/170E/220E System
Bladinformasjon for Exact rørkuttere
TCT-blader brukes til å kutte stål, kobber, aluminium og alle typer plast. TCT-blader kan slipes.
Cermet-blader brukes til å kutte rustfritt stål, syrefaste materialer, aluminium og alle typer plast.
Cermet-blader kan slipes.
Diamond-diamantblader må bare brukes til kutting av støpejernsrør. Diamantblader kan ikke slipes.
Anbefalte hastighetsinnstillinger for 170E/220E: rustfritt stål 4, stål 5, støpejern 6
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Samsvarserklæring
Vi erklærer på eget ansvar at produktene beskrevet under Tekniske data er i samsvar med følgende
standarder eller standardiseringsdokumenter: EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN 55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3 i henhold til bestemmelsene i direktivene 2004/108/EC, 2006/42/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Exact Tools på adressen nedenfor.
Den tekniske filen er tilgjengelig på adressen under.
Personen som er ansvarlig for utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen:
Marko Törrönen, R&D Manager (marko.torronen@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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Innhold

Oversettelse av de orginale instruksjonene

5

norsk

Forord

norsk

/220E

/220E

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

Vibrasjon ah

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

Forord

norsk

/220E

170 eller 170E eller 220E
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Sikkerhet

norsk

Generelle sikkerhetsforskrifter for
elektroverktøy

b)

Les alle sikkerhetsforskriftene og alle
anvisningene. Manglende overholdelse
av forskriftene og anvisningene kan føre til elektrisk
støt, brann og/eller alvorlig skade.

c)

Ta godt vare på alle forskriftene og anvisningene
for fremtidig bruk.

d)

Uttrykket ”elektroverktøy” som brukes i advarslene
nedenfor, viser til både strømdrevne elektroverktøy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten
ledning).

e)
f)

1) Arbeidsområde
a) Hold arbeidsområdet ryddig og godt opplyst.
Uryddige og mørke arbeidsområder gjør at det
lettere oppstår ulykker.
b) Ikke bruk elektroverktøy på steder med fare
for eksplosjon, for eksempel i nærheten av
brennbare væsker, gasser eller typer støv.
Støvet eller gassene kan antennes av gnister fra
elektroverktøyet.
c) Hold barn og andre personer på avstand når du
bruker elektroverktøy. Hvis du blir forstyrret, kan
du miste kontrollen over verktøyet.

g)

uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøy kan
føre til alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk av verneutstyr
som for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm eller hørselsvern - avhengig av type og bruk av
elektroverktøyet - reduserer faren for personskade.
Bruk hørselsvern. Når du arbeider med ulike
materialer, kan støynivået variere og til tider
overstige grensen på 85ÊdB(A). Bruk alltid
hørselsvern for å beskytte deg.
Bruk vernebriller. Bruk alltid vernebriller for å unngå
at spon skader øynene når du bruker rørkutteren.
Bruk vernehansker. Bruk alltid vernehansker, da
rørkanten er skarp og lett forårsaker kutt.
Unngå utilsiktet start av elektroverktøyet.
Kontroller at bryteren står i AV-stilling før du
kobler verktøyet til stikkontakten, eller før du
løfter eller skal bære verktøyet. Hvis du bærer
elektroverktøy med fingeren på bryteren eller kobler
elektroverktøy til strøm mens bryteren står i PÅstilling, øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler eller
skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. Hvis
en justeringsnøkkel eller skrunøkkel er festet til en
roterende del, kan det føre til personskade.

4) Bruk og vedlikehold av
elektroverktøy
a) Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk riktig
elektroverktøy til arbeidet du skal utføre. Riktig
elektroverktøy vil gjøre arbeidet lettere og tryggere
uten at verktøyet overbelastes.
b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt strømbryter.
Det er farlig å bruke elektroverktøy som ikke kan slås
av eller på med bryteren. Verktøyet må da repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten før du
justerer elektroverktøyet, skifter tilleggsutstyr
eller legger verktøyet bort for oppbevaring.
Slike tiltak reduserer faren for utilsiktet start av
elektroverktøyet.
d) Lagre verktøy som ikke brukes utilgjengelige for
barn, og la ikke personer som ikke er kjent med
verktøyet eller dene bruksanvisningen bruke
verktøyet. Elektriske verktøy er farlige når de
brukes av utrente.
e) Vedlikehold elektroverktøy. Kontroller om
bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke klemmes
fast, om deler er brukket eller skadet, slik at dette
innvirker på verktøyets funksjon. Hvis verktøyet
er skadet, må det repareres før bruk. Dårlig
vedlikeholdte elektroverktøy er årsak til mange ulykker.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjær
setter seg ikke så ofte fast og er enklere å styre.
g) Bruk elektroverktøy, tilleggsutstyr og skjær osv.
i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.
Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som
er angitt, kan føre til farlige situasjoner.

2) El-sikkerhet
a) Støpselet til elektroverktøyet må passe
i stikkontakten. Støpselet må ikke modifiseres
på noen som helst måte. Ikke bruk
adapterstøpsler med jordede elektroverktøy.
Bruk av umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer, reduserer faren for elektrisk støt.
b) Unngå å komme i kontakt med jordede
overflater, for eksempel rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det er større fare for elektrisk støt
hvis du er forbundet med jord.
c) Ikke utsett elektroverktøy for regn eller
fuktighet. Hvis det kommer vann inn
i elektroverktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Ikke skad ledningen. Bruk aldri ledningen til
å bære eller trekke elektroverktøyet. Dra heller
aldri i ledningen for å trekke ut støpselet. Hold
ledningen borte fra varmekilder, olje, skarpe
kanter og bevegelige deler. Ledninger som er
skadet eller fasthektet, øker faren for elektrisk støt.
e) Når du skal bruke elektroverktøy utendørs, må
du bruke en skjøteledning som er beregnet for
utendørsbruk. Bruk av ledninger som er beregnet
for utendørsbruk, reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du ikke kan unngå å bruke elektroverktøy
i fuktige omgivelser, må du bruke strømtilførsel
med jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter reduserer
faren for elektrisk støt.

3) Personlig sikkerhet

5) Service

a) Vær oppmerksom, følg med på hva du gjør, og
bruk sunn fornuft når du bruker elektroverktøy.
Ikke bruk elektroverktøy når du er sliten eller
trøtt, eller hvis du er påvirket av narkotiske
stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks

a) Service på elektroverktøyet må utføres
av en kvalifisert reparatør, og det må bare
brukes originale reservedeler. Slik ivaretas
elektroverktøyets sikkerhet.
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Sikkerhet

norsk

Sikkerhetsforskrifter for
sirkelsager

Ytterligere sikkerhetsinstrukser
for alle sager

a)

Årsaker til og beskyttelse mot tilbakeslag:
- Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et
fastklemt eller feiljustert sagblad og forårsaker
at en ukontrollert sag reiser seg opp og ut av
arbeidsstykket mot brukeren;
- Når bladet er fastklemt ved at snittet lukker seg,
blir bladet sittende fast og motorens reaksjon fører
enheten raskt tilbake mot brukeren;
- Dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i kuttet kan
tennene bak på bladet grave seg inn i treverkets
overflate, og forårsake at bladet kommer ut av
snittet og hopper tilbake mot operatøren.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller
feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås
ved å gjøre riktige forholdsregler, som angitt nedenfor.
a) Hold et fast grep med begge hender på sagen
og ha armene i en stilling som kan motstå
tilbakeslagskraften. Posisjoner kroppen til den
ene eller andre siden av bladet, ikke på linje med
bladet. Tilbakeslag kan føre til at sagen hopper
bakover, men tilbakeslagskraften kan kontrolleres
av brukeren dersom riktige forhåndsregler er tatt.
MERK: For sirkelsag med blad som er 140 mm
i diameter eller mindre kan teksten ”med begge hender”
ses bort i fra.

FARE: Hold hendene borte fra
skjæreområdet og sagbladet. Hold den
andre hånden på motordekselet.
Hvis begge hendene holder sagen, kan de ikke bli
kuttet av bladet.
MERK: For sirkelsag med blad som er140 mm eller
mindre i diameter, trenger du ikke bruke den andre
hånden til å holde på hjelpehåndtaket eller motorhuset.
b) Ikke strekk hånden under arbeidsstykket eller
inn i røret. Skjermen kan ikke beskytte deg mot
bladet under arbeidsstykket eller inne i røret.
c) Juster kappedybden til tykkelsen på
arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann på
tannbladet skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri arbeidsstykket du kutter, i hendene
eller på tvers av beinet. Fest arbeidsstykket til
en stødig benk. Det er viktig å feste arbeidsstykket
skikkelig for å redusere mest mulig faren for
personskade, for at bladet skal sette seg fast, eller
for å miste kontrollen.
e) Elektroverktøyet må bare holdes i de isolerte
gripeflatene når du utfører arbeid der du
kan komme til å kutte skjulte ledninger eller
verktøyledningen. Kontakt med en strømførende
ledning vil gjøre elektroverktøyets udekkede
metalldeler strømførende og gi brukeren støt.
f) Under kløving, bruk alltid en kløveholder eller en rett
styrekant. Det forbedrer nøyaktigheten i kappingen og
minsker sjansen for at bladet setter seg fast.
g) Bruk alltid sagblad med riktig størrelse og
utforming (diamant kontra rundt) på spindelhull.
Sagblad som ikke passer til verktøydelen det monteres
på, vil gå eksentrisk og føre til tap av kontroll.
h) Bruk aldri bladskiver eller bolter som er skadet
eller av feil type. Bladskivene og boltene er laget
spesielt for sagen, for optimal ytelse og for sikker bruk.
i) Ikke stikk hendene inn i sagsponutstøteren. De
kan skades av roterende deler.
j) Ikke bruk sagen løftet over hodet. Bruk i denne
stillingen gjør at du ikke har tilstrekkelig kontroll
over elektroverktøyet.
k) Ikke bruk elektroverktøyet fastmontert. Det er
ikke laget for bruk med sagbenk.
l) Ikke bruk høyhastighets stålsagblad. Slik
sagblad blir fort ødelagt.
m) Når du bruker maskinen, må du alltid holde den
godt med begge hender og sørge for en stabil
arbeidsstilling. Elektroverktøyet føres mer stabilt
med begge hender.
n) Fest arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som støttes av
rørholdere, holdes bedre på plass enn med hånden.
o) Alltid vent til maskinen har stoppet helt før du
setter den fra deg. Det innsatte verktøyet kan
komme til å låses og forårsake at du mister kontroll
over elektroverktøyet.
p) Bruk aldri maskinen hvis ledningen er skadet.
Hvis ledningen skades når maskinen er i bruk,
må du ikke ta i den skadede ledningen, men
trekke ut støpselet. Ledninger som er skadet, øker
faren for elektrisk støt.

b) Hvis bladet setter seg fast, eller hvis du av
en eller annen grunn avbryter sagingen, må
du frigjøre bryteren og holde sagen helt stille
i arbeidsstykket til bladet har stoppet helt.
Forsøk aldri å fjerne sagen fra arbeidet eller dra
sagen bakover mens bladet er i bevegelse, da
tilbakeslag kan forekomme. Undersøk hvorfor
bladet har satt seg fast, og fjern årsaken til det.
c) Når du starter opp igjen sagen i arbeidsstykket,
sentrer sagbladet i sporet og kontroller at
sagtennene ikke er i inngrep med materialet.
Dersom sagbladet binder seg, kan det „vandre“ opp
eller slå tilbake fra arbeidsstykket når sagen startes
opp igjen.
d) Støtt opp store plater for å redusere faren for
at bladet kjører seg fast eller slår tilbake. Store
plater har en tendens til å henge ned under sin
egen vekt. Støtter må plasseres under platen på
begge sider, nært sagelinjen og nært kanten av
platen.
e) Ikke bruk sløve eller skadede sagblader. Uskarpe
eller feilsatte blad gir smale spor med høy friksjon,
bladet kan kjøre seg fast eller slå tilbake.
f) Låsespaker for bladdybden og
vinkeljusteringen skal være tilskrudde og låste
før saging. Dersom bladjusteringen endres under
saging, kan det føre til at bladet kjører seg fast eller
slår tilbake.
g) Vær ekstra forsiktig ved „dykk-kutt“i vegger
eller andre blinde områder. Det utstående bladet
kan kappe objekter og føre til tilbakeslag.
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Sikkerhet

norsk

Sikkerhetsinstruksjoner for
dykksagtyper

•

Funksjonsbeskrivelse

a) Sjekk verneinnretningen for riktig lukking
før hver bruk. Ikke bruk sagen dersom
verneinnretningen ikke beveger seg fritt og
omslutt bladet øyeblikkelig. Aldri klem eller
fest verneinnretningen med sagbladet blottet.
Dersom sagen tileldigvis faller i bakken, kan
verneinnretningen bli bøyd. Kontroller at
verneinnretningen beveger seg fritt og ikke
er i kontakt med bladet eller andre deler i alle
kuttvinkler og dybder.
b) Sjekk funksjonen og tilstanden av returfjæren
for verneinnretningen. Hvis verneinnretningen
og fjæren ikke fungerer skikkelig, må de til service
før bruk. Verneinnretningen kan virke langsom
på grunn av skadede deler, gummirester, eller
oppsamlet smuss.
c) Påse at sagens styreplate ikke kan forflytte
seg mens du utfører ”dykkuttet” når bladets
skråstilling ikke er 90°. Bladforskyvning til
siden vil forårsake fastsetting og sannsynligvis
tilbakeslag.
d) Pass alltid på at beskyttelsen dekker bladet før
du setter bladet på benk eller gulv. Et ubeskyttet
roterende blad vil gjøre at sagen vandrer bakover,
og kapper alt som kommer i veien. Pass på tiden
det tar for bladet å stoppe etter at bryteren er
sluppet.

Les alle sikkerhetsforskriftene og alle
anvisningene. Manglende overholdelse
av forskriftene og anvisningene kan føre til
elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

/220E
PipeCut 170/170E/220E rørkutter er beregnet for
bruk av rørleggere på rørinstallasjonsplasser.
Rørkutteren må bare brukes til å kutte runde rør
med diameter på 15-170 mm (modell 170/170E),
15-220 mm (0,6”-8,6”) model 220E, og maksimal
veggtykkelse på 6 mm (modell 170) og 8 mm
(modeller 170E og 220E) for stål og andre jern- og
ikke-jernholdige materialer. For plastrør kan
veggtykkelsen være 14 mm. Rørkutteren kan
brukes til å kutte alle vanlige rørmaterialer, for
eksempel stål, rustfritt stål, støpejern, kobber,
aluminium og plast. Rørkutteren er beregnet for
kortvarig intervallbruk. Maskinen kan være i bruk i
2,5 minutter i en 10-minuttersperiode (S3 25 %).
Rørkutteren er ikke beregnet for industriproduksjon. Bruk rørholdere til å støtte rørene.

Ytterligere
sikkerhetsforskrifter
Rørkutteren må ikke brukes i følgende tilfeller:
•

hvis det er vann, annen væske, eksplosive gasser
eller giftige kjemikalier i rørene
• hvis strømbryteren er defekt
• hvis ledningen er skadet
• hvis bladet er skjevt
• hvis bladet er sløvt eller i dårlig stand
• hvis plastdelene er sprukket eller ikke komplette
• hvis rørholderen ikke kan gripe ordentlig rundt røret
eller er vridd
• hvis bladbeskyttelsen eller den bevegelige
bladbeskyttelsen er skadet eller mangler
• hvis låsemekanismen (UNLOCK-løseknappen) ikke
fungerer ordentlig
• hvis rørkutteren er våt
Når du bruker rørkutteren, må du alltid passe på
følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Følg sikkerhetsforskriftene og bruksanvisningene
samt andre gjeldende forskrifter.

Støtt opp røret for å forhindre at bladet klypes fast.
Kontroller at røret som skal kappes, er tomt.
Kontroller at bladet er riktig montert.
Kontroller at bladets diameter og tykkelse er riktig
for rørkutteren, og at bladet er riktig i henhold til
maskinens turtall.
Stopp ikke bladet ved å vri det til siden i sagsporet,
men la det stoppe av seg selv.
Kontroller festet for bladbeskyttelsen.
Ikke bruk stor kraft når du trykker rørkutteren mot
røret.
Ikke løft røret ved hjelp av rørkutteren.
Unngå for stor belastning på motoren.
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Bruksanvisninger

norsk

170/170E/220E
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Bruksanvisninger

norsk
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Bruksanvisninger

norsk

13

Service- og vedlikeholdsanvisninger
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norsk

Miljø, Garanti

norsk

Garanti
Garantibetingelser gyldig fra 01.01.2015
Dersom Exact PipeCut sagen blir ubrukbar på
grunn av defekter ved materiale eller produksjon
innen garantien , vil vi etter eget valg reparere
Exact PipeCut sag eller levere en helt ny eller
fabrikkrenovert Exact PipeCut sag uten
kostnader.
Garantitid
Exact Tools garantitid er 12 måneder fra kjøpsdato.

Garantien er kun gyldig dersom:
1.) En kopi av kvittering for kjøpet sendes inn
til vårt autoriserte garantireparasjonssenter
eller lastes opp til vår hjemmeside når
garantiregistreringen skjer.
2.) Exact PipeCut sagen er ikke benyttet på feil
måte.
3.) Det er ikke gjort forsøk på reparasjon av
sagen ved en ikke-autorisert person.
4.) Exact PipeCut sagen er benyttet i henhold
til bruksanvisning, sikkerhetsanvisning og
serviceanvisning som angitt i manualen.
5.) Exact PipeCut sagen er levert til et autorisert
garantireparasjonssenter innen garantitiden.
Merk: Exact PipeCut sagen skal sendes til det
autoriserte garantireparasjonssenteret med
frakten betalt. Dersom Exact PipeCut sagen
blir reparert med dekning fra garantien, blir
returfrakten betalt av garantien. Dersom Exact
PipeCut sagen ikke repareres med dekning fra
garantien, må returfrakten dekkes av kunden.
Vennligst merk: Følgende deler eller tjenester
dekkes ikke av garantien:
-
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Sagblad
Overbelastningssikring
Kullbørster
Hjul på gripeenhet
Bladflens
Festeflens
Trekkflens-skive
Normal slitasje og bruk

Tips
-

norsk

Feil som følge av feil bruk eller uhell
Vannskader, brannskader og fysiske skader
Strømkabel
Justering av justeringshjul

På grunn av fortsatt utvikling kan informajsonen i denne bruksanvisningen endre seg. Vi gir
ingen separat melding om endringer.

(modeller 170E/220E)
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