
Korte handleiding diamantzaagtafels 

90 en 150 cm 
 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 

 Verwijder obstakels op de werkplek en respecteer de gevarenzone rond het toestel. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 
bewerking stil. 

 Werk enkel met een degelijke diamantschijf, die geschikt is voor het te verzagen materiaal. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 
 Schuif de 4 poten helemaal uit en vergrendel deze (zie Fig. 1)  

 Controleer de spanning: monofasig, 220V.Steek de stekker in een geaard 
stopcontact. (kring afgezekerd op 15 A met een differentieel van 15A/30 mA.) 

 Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm² 
en een max lengte van 30 meter.  

 Monteer een diamantschijf in de correcte draairichting, door middel van de 
centrale moer op de motoras.(!!Linkse schroefdraad!! Zie Fig. 2) 

 Vul de waterbak tot de pomp volledig onder het waterniveau zit. 

 Stel de zaagdiepte zodanig in dat de tegel wordt doorgezagen, zonder dat de 
beweegbare zaagwagen geraakt kan worden.(zie Fig. 3)  

 Start het toestel door op de startschakelaar te duwen en controleer of het 
koelwater over het diamantblad vloeit.  

Werken met het toestel 
 Leg het materiaal op de tafel, tegen de aanslag, en klem deze stevig vast. 

 Beweeg de diamantschijf door langzaam te draaien aan het bedieningswieltje. 

 Wanneer het zagen moeizaam zou verlopen, kan het zijn dat de diamantschijf 
niet goed meer snijdt. Zaag in dat geval enkele malen door een zacht materiaal, 
bijvoorbeeld Ytong of poreuze steen tot de schijf terug goed snijdt. 

 Vervang regelmatig het koelwater en indien de watertoevoer op de schijf 
onvoldoende zou zijn, dient men de waterpomp (zie Fig.4) na te kijken. Leg 
hiervoor het toestel stil en schroef het aanzuigrooster van de pomp los om de 

waaier en de behuizing te reinigen met proper water.  

 Bij overbelasting of een te dunne verlengkabel, zal de thermische veiligheid(zie 
Fig.5) uitspringen en de motor stilleggen. Laat in dat geval de motor eerst 
afkoelen, zoek een oplossing voor de oorzaak en herstart met de startknop. 

 
Stopzetten  

 Druk op de stopschakelaar om de motor stil te leggen en laat de schijf volledig tot stilstand 
komen alvorens te manipuleren. 

 Blokkeer de motor met de voorziene bout, alvorens het toestel te manipuleren of te vervoeren. 

 Ledig de waterbak en reinig het toestel grondig met proper water. 
 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


