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Tekniske data

Håndsirkelsag
Typ CSP 55-2
Opptatt effekt 1100 W
Tomgangsturtall 4700 min-1

Sagblad Ø 160 mm
Boring 20 mm
Tannbredde 2,8 mm
Bladtykkelse 1,8 mm

Skjæredybde 90° 0…55 mm
45° 0…38 mm

Skjærevinkel 90°… 45°
Vekt (uten tilbehør) 3,6 kg
Beskyttelsesklasse II /

Maskinelementer 

  1 Innkoplingssperre
  2 På-/av-bryter
  3 Sponutkast/Tilkoblingsstuss for sponavsuging
  4 Spalteknivfeste
  5 Spak for pendelvernedeksel
  6 Grunnplate
  7 Vernedeksel
  8 Håndtak
  9 Vingeskrue for skjærevinkelinnstilling
10 Vingeskrue for parallellanlegg
11 Snittmarkering
12 Vingeskrue for skjæredybdeinnstilling
13 Skjærevinkel-skala
14 Parallellanlegg
15 Umbrakonøkkel
16 Ringnøkkel
17 Spennskrue
18 Skive
19 Spennflens
20 Sagblad
21 Flens
22 Spaltekniv
23 Motorspindel
Tilbehør som er beskrevet og illustrert i bruksan-
visningen inngår ikke alltid i leveransen!

Formålsmessig bruk

Maskinen er beregnet til å utføre langsgående og 
tverrgående snitt med rett skjæring og gjæringsvin-
kel opp til 45° i tre.
Brukeren har eneansvaret ved ikke formålsmessig 
bruk.

Sikkerhetsinformasjoner

Det er kun mulig å arbeide farefritt 
med maskinen hvis du leser bruksan-
visningen og sikkerhetshenvisnin-
gene komplett på forhånd og følger 
anvisningene nøye.

❑ Ytterlige sikkerhetshenvisninger se vedlag blad.
❑ Ikke bruk maskinen i rom der det er fare for eks-

plosjoner.
❑ Maskinen må ikke være fuktig og heller ikke 

benyttes i fuktige omgivelser.
❑ Før hver gangs bruk må maskinen, kabelen og 

støpselet kontrolleres. La skader kun repareres 
av en fagmann.

❑ Maskinen må ikke brukes uten det tilhørende 
verneutstyret.

❑ Bruk alltid spaltekniv.
❑ Vernedekselet må kunne bevege seg fritt; det må 

ikke klemmes fast i åpnet tilstand.
❑ Sett støpselet kun inn i stikkontakten når maski-

nen er slått av.
❑ Bruk vernebriller, hørselvern og arbeidshansker.
❑ Støv som oppstår under arbeid er helsefarlig. 

Bruk støvavsug og støvmaske.
❑ Asbestholdige materialer må ikke bearbeides.
❑ Under arbeidet må du alltid holde maskinen med 

begge hendene og sørg for godt fotfeste.
❑ Kabelen må på baksiden alltid føre bort fra mas-

kinen.
❑ Spenn fast arbeidsmaterialet, dersom det ikke 

ligger sikkert ved sin egen vekt.
❑ Maskinen må gå når den føres mot arbeidsemnet.
❑ Skjærebanen må være fri for hindringer både 

oppe og nede.
❑ Hold hendene unna det roterende sagbladet. Ikke 

berør det roterende sagbladet på undersiden av 
arbeidsemnet.

❑ Sagbladet må ikke peke mer enn 3 mm ut av 
arbeidsemnet.

❑ Ikke sag i spiker, skruer etc.
❑ Hvis sagbladet blokkeres, må maskinen straks 

slås av.
❑ Sagbladet må ikke bremses ved å trykke det mot 

siden etter utkopling.
❑ Trekk støpselet ut av stikkontakten før alle arbe-

ider på maskinen utføres, i arbeidspauser og når 
maskinen ikke brukes.

❑ Ikke la spennverktøy stå i.
❑ Ikke bær maskinen i kabelen.
❑ Personer under 16 år må ikke bruke maskinen.

N
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Start

Den oppgitte spenningen på typeskiltet må stemme 
overens med spenningen på strømnettet. 230-V-
maskiner kan også brukes med et 220-V/240-V-
strømnett.
Innkopling:
Trykk inn innkoplingssperre (1).
Trykk på-/av-bryter (2) og hold den trykket inne.
Merk:  På-/av-bryter kan ikke låses.
Utkopling:
Slipp på-/av-bryter.

Montering sagblad

Sageytelsen og snittkvaliteten er vesentlig avhengig 
av tilstand og tannform på sagbladet. Derfor må det 
kun brukes skarpe sagblad som er egnet for den type 
arbeidsemne som skal bearbeides.
Sett inn rengjort sagblad som vist på bildet og fest. 
Pass herved på korrekt posisjon for festeflens (21) 
og spennflens (19).
Under monteringen må det passes på at skjæreret-
ningen til tennene (Pil på vernedekselet) stemmer 
overens med retningen til pilen på vernedekselet.
Kontrollér funksjonen til pendelvernedekselet.

Avmontering sagblad

Sving pendelvernedekselet (7) tilbake med spaken 
(5) og sett ringnøkkelen (16) på.
Med umbrakonøkkel (15) dreies spennskrue (17) ut.
Ta av spennflens (19) og sagbladet (20).

Innstille skjæredybden

Løs vingeskruen (12). 
Innstill kuttedybden ved hjelp av skalaen (13) på 
ønsket mål. Som orienteringspunkt gjelder her 
nedre kant på vernedekselet.
Løfte opp: mindre kuttedybde
Senke: større kuttedybde
Trekk vingeskruen til igjen. For å oppnå et optimalt 
snitt må sagbladet peke maksimalt 3 mm ut av 
materialet.

Innstille skjærevinkel

Løs vingeskruen (9). 
Innstill kuttevinkelen ved hjelp av skala på ønsket 
verdi (vinkelskalaen er merket i 1-skritt.).
Trekk vingeskruen (9) til igjen.

Ved gjæringssnitt er skjæredybden mindre 
enn den anviste verdien på skjære-dybdes-
kala.

Snittmarkeringer

Snittmarkering 0° anvises sagbladets posisjon ved 
rettvinklede snitt.
Snittmarkering 45° anviser sagbladets posisjon ved 
45°-snitt.

Parallellanlegg 

Parallellanlegget (14) som er utstyrt med en skala 
skyves inn i holderen i fotsålen (6) og sikres med 
vingeskruen (10). Parallellanlegg muliggjør eks-
akte snitt langs en arbeidsemnekant, hhv. skjæring 
av striper med samme mål. Den maksimale innstill-
bare skjœrebredden er ca. 200 mm.

Støvavsug

Du kan koble slangen til en vanlig støvsuger til 
maskinen via tilkoblingsstussen (3).

Kontrollere innstillingen av 
spaltekniven

Spaltekniv (22) må av sikkerhetsgrunner alltid bru-
kes. Spaltekniven forhindrer at sagbladet klemmes 
fast ved langssnitt.
Løs skrue (4), innstill spaltekniv (22) og trekk 
skruen til igjen. Vernedekselet (7) må kunne bevege 
seg fritt; det må ikke klemmes fast i åpnet tilstand.

45°0°

45°

0°
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Arbeidshenvisninger

For sterk fremskyvning reduserer maskinens ytelse 
sterkt og reduserer også sagbladets levetid.
Derfor må det kun brukes skarpe sagblad som er 
egnet for den type arbeidsemne som skal bearbei-
des.
Sagblad uten belegg kan vernes mot korrosjon med 
et tynt sjikt av syrefritt olje.
Harpiks- og limrester på sagbladet fører til dårlige 
snitt. Derfor må sagbladet rengjøres straks etter 
bruk.
Kunststoffer
Under saging av kunststoff, oppstår lange, spiral-
formede spon, som kan være elektrisk oppladet. 
Slik kan sponutkast (3) tettes og vernedeksel klem-
mes fast.
Før maskinen innkoplet mot arbeidsemnet og start 
sagingen forsiktig. Sag så hurtig videre uten 
avbrudd, da kleber ikke sagtennene så fort.

Lagring

Oppbevar maskinen kun i et tørt og frostfritt rom.

Vedlikehold

❑ Ved hvert sagbladskifte må trestøv fjernes fra 
innsiden på vernedekselet.

❑ Rengjør ventilasjonsåpningene på motorhuset 
med jevne mellomrom.

Etter en driftstid på ca. 200 arbeidstimer må føl-
gende vedlikeholdsarbeider utføres:

❑ Kontrollér kullbørstene, skift ev. ut og rengjør 
motorhuset.

❑ Skift ut fettet i girhuset
For å opprettholde beskyttelsesisolasjonen 
må maskinen deretter gjennomgå en sikker-
hetsteknisk kontroll. Derfor må disse arbei-
dene utelukkende utføres av et elektro-fag-
verksted.

Miljøvern

Utbrukte apparater må ikke åpnes og må leveres inn 
til resirkulering hos de aktuelle mottaksstasjonene.

Kundeservice

Se vedlagt ark

Garanti

For våre apparater er vi ansvarlig for material- eller 
produksjonsfeil i samsvar med gjeldende nasjonale 
bestemmelser, i minst 12 måneder. Ved uteluk-
kende privat bruk er denne tiden 24 måneder innen-
for EU-stater (bevises med regning eller følgesed-
del).
Skader som spesielt skyldes slitasje, overbelast-
ning, ufagmessig håndtering, eller skader forårsaket 
av brukeren eller annen bruk i strid med bruksan-
visningen, eller skader som var kjent ved kjøp av 
apparatet omfattes ikke av dette ansvaret.
Reklamasjoner kan bare godtas hvis apparatet ikke 
ble demontert og returneres til leverandøren eller et 
autorisert PROTOOL-serviceverksted. Ta godt vare 
på bruksanvisningen, sikkerhetsforskrifter, reserve-
delsliste og kvittering. Dessuten gjelder produsen-
tens aktuelle betingelser for ansvar ved mangler.

Anmerkning
På grunn av kontinuerlige forsknings- og utvi-
klingsarbeid tas det forbehold om endringer av de 
tekniske spesifikasjonene i dette dokumentet.

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Måleverdier funnet i samsvar med EN 50 144.
Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er: 
Lydtrykknivå: 95 dB (A). 
Lydstyrkenivå: 108 dB (A). 
Bruk hørselvern!
Den typiske hånd-arm-vibrasjonen er lavere 
enn 4,4 m/s2.

Erklæring av konformitet

Vi overtar ansvaret for at dette produktet er i 
overenstemmelse med følgende standarder eller 
standard-dokumenter: EN 50 144-1, 
EN 50 144-2-5, EN 55 014-1, EN 55 014-2, 
EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 i samsvar med 
bestemmelsene i direktivene 73/23/EØF, 
89/336/EØF, 98/37/EF.

Manfred Kirchner

NAREX âeská Lípa a.s.
Chelãického 1932
470 37 âeská Lípa

Rett til endringer forbeholdes
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