11-in-1 multifunctionele zaag
GMS04-09582

Gefeliciteerd om dit product te kopen!
1) inhoud
• 1 x 11-in-1 multifunctionele zaag

2) Mogelijke toepassingen
• Bouwmaterialen, handwerk, visserij,
woningverbetering, school, markt

tuinieren,

auto-industrie,

1. Plaats buis
2. Losse groef

Abb.
3. Haak het zaagblad eerst aan
de2voorkant en dan aan de achterkant vast
(Abb.van
ählich)
(De tanden moeten in de richting
het handvat wijzen. Het zaagblad kan
3 verschillende oriëntaties: naar beneden, naar rechts en naar links.)

4. Draai de moer stevig aan om het zaagblad vast te zetten.
5. Zet de voorkant vast op een hard oppervlak en druk tegen de handgreep om het frame samen te drukken.
6. Draai nu de moer weer zo vast mogelijk aan (hoe vaster de moer, hoe beter de zaagprestaties).
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3) Montage-instructie

11-in-1 multifunctionele zaag
GMS04-09582
Montage-instructies voor recht zaagblad
1. Plaats het zaagblad door de pen in te drukken

Om de zaag goed vast te houden
Twee vingers binnen het handvat en twee vingers erbuiten (of drie vingers binnen en één vinger
erbuiten).
Hoe glas en tegels snijden
Met een passend hulpstuk op het frame kunt u zelfs glas en tegels zagen.
Trek het aan het zaagframe bevestigde hulpstuk gewoon in een hoek van 45° naar de handgreep toe.
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2. Trek het zaagblad naar buiten door op de pen te drukken.

4)3onderhoudsinstructies
Reinig de 11-in-1 multizaag regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen.
5) Instructies voor verwijdering:
Gooi het verpakkingsmateriaal niet zomaar weg, maar laat het recyclen.
6) Garantie:
De wettelijke garantieclaim tegen uw dealer is 24 maanden vanaf de datum van verkoop.
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