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TAFELZAAG 1700 W – 210 MM 
POWX07590 

1 TOEPASSING 
Dit toestel werd ontworpen voor het splijten en doorzagen van vol hout, gelamineerd hout, 
vezelplaat, multiplex en andere soortgelijke houtmaterialen. Ronde stukken mogen niet 
verzaagd worden omdat het draaiende zaagblad ze aan het rollen kan brengen. Er mogen 
enkel materialen verzaagd worden die geschikt zijn voor het zaagblad dat gemonteerd zit. Er 
mogen enkel zaagbladen gebruikt worden die voor dit toestel geschikt zijn (uit wolfraam en 
chroom vanadium). Het gebruik van afkortschijven of bladen uit hogesnelheidsstaal is niet 
toegelaten. Het toestel mag niet gebruikt worden op plaatsen waar er gevaar voor explosies 
bestaat. 
Niet geschikt voor professioneel gebruik. 

WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing 
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig 
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen. 

2 BESCHRIJVING (FIG. A, B &C) 
1. Schakelaar: AAN (I, groen), UIT (0, 

rood) 
2. Instelling hoogte en zaaghoek van 

het zaagblad (zwengel) 
3. Vergrendelknop van het zaagblad 

(draaiknop) 
4. Zaaghoekindicator 
5. Aansluiting voor stofafzuiging 
6. Tafelverlenging 
7. Zaagbladbeschermkap 
8. Spouwmes 

9. Vergrendeling voor de 
parallelgeleider 

10. Verstekgeleider 
11. Parallelaanslag 
12. Onderstel 
13. Duwstok 
14. Steeksleutel 
15. Kantelbeveiliging 
16. Rubberen voetjes 
17. Overbelastingsbeveiliging 
18. Meetschaal 

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING 
▪ Verwijder alle verpakkingsmateriaal. 
▪ Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig). 
▪ Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is. 
▪ Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade. 
▪ Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze 

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen. 

WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen 
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking! 

Zaagtafel met cirkelzaag 
en zaagblad 
Zaagbladbeschermkap 
2 tafeluitbreidingen 
8 steunen 

Parallelgeleider 
Hoekgeleider 
Duwstok 
Zak met kleine 
onderdelen 

2 kantelbeveiligingen 
4 steunpoten 
Handleiding 
Inbussleutel 
Steeksleutel  

Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of 
beschadigd zijn. 
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4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt: 

 

Wijst op gevaar voor 
verwondingen of schade aan 
het toestel.  

Lees de handleiding vóór het 
gebruik. 

 

Voldoet aan alle verplichte 
veiligheidsstandaarden van 
de Europese richtlijnen die 
van toepassing zijn.  

Draag gehoorbescherming. 

 

Draag oogbescherming. 

 

Hou uw handen weg van de 
bladen. Raak de bladen niet 
aan bij het starten of het 
gebruiken van het toestel. 

 

Draag in stoffige 
omstandigheden een 
masker.   

Klasse II - De machine is 
dubbel geïsoleerd, een 
aardedraad is daarom niet 
nodig. 

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan 
elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte 
begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het 
elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos). 

5.1 Werkplaats 
▪ Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats 

kunnen tot ongevallen leiden. 
▪ Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of 

stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of 
dampen kunnen laten ontbranden. 

▪ Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat 
gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest. 

5.2 Elektrische veiligheid 
Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje. 
▪ De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen 

enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde 
apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op 
elektrische schokken afnemen. 

▪ Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen 
en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam 
geaard is. 

▪ Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een 
elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken. 

▪ Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het 
stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of 
bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels 
verhogen het risico op elektrische schokken. 

▪ Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die 
geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor 
gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok. 
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▪ Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, 
gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het 
gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische 
schok. 

5.3 Veiligheid van personen 
▪ Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch 

gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, 
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat 
kan tot ernstige verwondingen leiden. 

▪ Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een 
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een 
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van 
het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen. 

▪ Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u 
de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan 
de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan 
dat tot ongevallen leiden. 

▪ Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. 
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat 
bevindt, kan tot verwondingen leiden. 

▪ Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet 
verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden. 

▪ Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren 
en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en 
lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen. 

▪ Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor 
zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke 
inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen. 

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap 
▪ Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat 

daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het 
opgegeven vermogensbereik. 

▪ Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch 
apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden 
hersteld. 

▪ Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het 
apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt 
gestart. 

▪ Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen 
die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben 
gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door 
onervaren personen wordt gebruikt.  

▪ Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de 
juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat 
de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst 
herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht 
onderhouden elektrisch gereedschap. 

▪ Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met 
scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren. 

▪ Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in 
overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is 
voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te 
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voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden 
dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden. 

5.5 Service 
▪ Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele 

reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat 
behouden blijft. 

6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

6.1 Waarschuwingen m.b.t. tot beschermkappen 
▪ Hou beschermkappen op hun plek. Beschermkappen moeten in een correct werkende 

staat verkeren en correct gemonteerd zitten. 
▪ Gebruik altijd de zaagbladbeschermkap en het spouwmes voor elke afkortbewerking. 
▪ Breng onmiddellijk het beschermingssysteem opnieuw aan nadat u een bewerking hebt 

voltooid (zoals het herzagen van zaagsnedes) waarvoor de beschermkap en het 
spouwmes verwijderd moesten worden. 

▪ Zorg ervoor dat het zaagblad de beschermkap en spouwmes niet raakt en dat het ook 
geen contact maakt met het werkstuk vóór de schakelaar wordt aangezet. 

▪ Stel het spouwmes in zoals in deze handleiding beschreven wordt. 
▪ Het spouwmes moet tot in het werkstuk komen om zijn werk te kunnen doen. 
▪ Gebruik het geschikte zaagblad dat bij het spouwmes hoort. 

6.2 Waarschuwingen m.b.t. zaaghandelingen 

Plaats uw vingers of handen nooit in de buurt of in lijn met het zaagblad. 

▪ Duw het werkstuk uitsluitend tegen de draairichting tegen het zaagblad of snijmes aan.  
▪ Gebruik nooit de verstekgeleider om het werkstuk aan te voeren bij schulpbewerkingen en 

gebruik nooit de parallelaanslag als een lengteaanslag wanneer u afkortsneden maakt 
met de verstekgeleider. 

▪ Oefen bij het schulpen altijd de aanvoerkracht uit tussen de aanslag en het zaagblad. 
Gebruik een duwstok wanneer de afstand tussen de aanslag en het zaagblad minder dan 
150 mm is en gebruik een duwblok wanneer de afstand kleiner is dan 50 mm. 

▪ Gebruik enkel de duwstok die door de fabrikant werd geleverd of die volgens de 
instructies werd vervaardigd. 

▪ Gebruik nooit een beschadigde of ingezaagde duwstok. 
▪ Voer geen bewerkingen “met de vrije hand” uit. Gebruik altijd ofwel de verstekgeleider of 

parallelaanslag om het werkstuk te positioneren en te geleiden. 
▪ Reik nooit rond of over een zaagblad. 
▪ Voorzie hulpondersteuningen voor het werkstuk aan de achterkant en/of zijkanten van de 

zaagtafel zodat lange en/of brede werkstukken vlak blijven. 
▪ Voer het werkstuk met een gelijkmatige snelheid toe. Buig of tors het werkstuk niet. 

Schakel het gereedschap onmiddellijk uit wanneer er blokkeringen optreden, haal de 
stekker uit het stopcontact en verwijder dan de blokkades. 

▪ Verwijder geen stukjes afgezaagd materiaal wanneer de zaag draait. 
▪ Gebruik een hulpgeleider in contact met het tafeloppervlak wanneer u stukken van minder 

2 mm dik schulpt. 

6.3 Oorzaken van terugslag en gerelateerde waarschuwingen 
Terugslag is een plotse reactie van het werkstuk door een gekneld, geblokkeerd zaagblad of 
een slecht uitgelijnde zaagsnede in het werkstuk t.o.v. het zaagblad of wanneer een deel van 
het werkstuk blokkeert tussen het zaagblad en de parallelgeleider of een ander vast voorwerp. 
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Meestal wordt bij terugslag het werkstuk aan zijn achterkant door het zaagblad van de tafel 
opgetild en in de richting van de gebruiker geslingerd. 
Terugslag is het gevolg van een verkeerdelijk gebruik van de zaag en/of verkeerde 
gebruikshandelingen of omstandigheden en kan voorkomen worden door de juiste voorzorgen 
te nemen zoals hieronder beschreven. 
▪ Sta nooit rechtstreeks in de lijn van het zaagblad. Sta met uw lichaam altijd aan dezelfde 

kant van het zaagblad als de geleider. 
▪ Reik niet over of achter het zaagblad om aan het werkstuk te trekken of het te 

ondersteunen. 
▪ Hou het deel van het werkstuk dat wordt afgezaagd nooit vast en duw het niet tegen het 

draaiend zaagblad. 
▪ Lijn de geleider parallel met het zaagblad uit. 
▪ Gebruik een aandrukkam om het werkstuk tegen de tafel en geleider te houden wanneer u 

sneden maakt die niet door heen het hout gaan zoals herzaagsnedes. 
▪ Wees extra voorzichtig wanneer u een zaagsnede maakt in blinde plaatsen of 

gemonteerde werkstukken. 
▪ Ondersteun grote panelen om het gevaar voor knelling van het zaagblad en terugslag te 

minimaliseren. 
▪ Wees extra voorzichtig wanneer u een werkstuk zaagt dat getorst, knoestig of gebogen is 

of dat geen rechte kant heeft om het met de verstekgeleider of parallelaanslag te geleiden. 
▪ Zaag nooit meer dan één werkstuk dat boven of naast elkaar gestapeld is. 
▪ Wanneer u de zaag moet herstarten met het zaagblad in het werkstuk, centreer dan het 

zaagblad in de zaagsnede zodat de zaagtanden niet in het materiaal vastgegrepen zitten. 
▪ Hou de zaagtanden proper, scherp en voldoende gezet. Gebruik nooit gebogen 

zaagbladen of zaagbladen met gescheurde of afgebroken tanden. 

6.4 Gebruikswaarschuwingen voor de tafelzaag 
▪ Schakel de tafelzaag uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het 

tafelinzetstuk verwijdert, het zaagblad vervangt of afregelingen uitvoert aan het spouwmes 
of de zaagbladbeschermkap en wanneer de machine onbeheerd wordt achtergelaten. 

▪ Laat de tafelzaag nooit onbeheerd draaien. Schakel ze uit en ga er niet van weg voordat 
ze volledig tot stilstand is gekomen. 

▪ Plaats de tafelzaag op een goed verlichte en vlakke plaats waar u een stevige voetpositie 
en evenwicht kunt bewaren. Ze moet op een plek geplaatst worden waar er voldoende 
ruimte is om makkelijk met de grootte van uw werkstuk te kunnen werken. 

▪ Voer regelmatig reinigingswerkzaamheden onder de zaagtafel en/of aan de stofafzuiging 
uit en verwijder alle zaagsel. 

▪ De tafelzaag moet bevestigd worden. 
▪ Verwijder gereedschappen, houtafval, enz. van de tafel voordat het zaagblad 

ingeschakeld wordt. 
▪ Gebruik altijd zaagbladen met de juiste grootte en vorm van montageopening (diamant 

versus rond). 
▪ Gebruik nooit verkeerde of beschadigde zaagbladmontagemiddelen zoals flenzen, 

tussenringen, bouten of moeren. 
▪ Ga nooit op de tafelzaag staan, gebruik ze niet als opstapje. 
▪ Zorg dat het zaagblad in de juiste draairichting gemonteerd wordt. Gebruik geen 

slijpstenen, draadborstels of schuurwielen met de tafelzaag. 

7 VEILIGHEIDSUITRUSTING 

7.1 Spouwmes  
Het spouwmes (8) voorkomt dat een werkstuk door de opgaande tanden wordt gegrepen en 
naar de gebruiker terug wordt geslingerd. Tijdens het gebruik moet het spouwmes op zijn 
plaats zitten. 
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7.2 Zaagbladbeschermkap 
De zaagbladbeschermkap (7) voorkomt dat de gebruiker per ongeluk het zaagblad aanraakt 
en het voorkomt ook rondvliegende splinters. De zaagbladbeschermkap moet tijdens het 
gebruik op haar plaats zitten. 

7.3 Duwstok 
De duwstok (13) op de figuur hiernaast) dient als een verlengstuk van de hand en beschermt 
de gebruiker tegen het per ongeluk aanraken van het zaagblad. De duwstok moet altijd 
gebruikt worden wanneer de afstand tussen de geleider en het zaagblad kleiner is dan 120 
mm. 

8 UITPAKKEN EN MONTEREN 
Pak het toestel uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. 
Laat het zaagblad onder het tafeloppervlak neer (zie 8.4 Instellen van de zaagdiepte).  
Draai de zaagtafel ondersteboven. 

Nota: neem contact op met de verkoper wanneer er onderdelen ontbreken 
of beschadigd zijn. 

8.1 Montage (Fig. 1) 
Monteer eerst de L- en R-uitbreidingen aan de tafelzaag (zonder de beugels). 
Monteer het onderstel en monteer het aan de tafelzaag. 
Het onderstel (12) bestaat uit vier tafelpoten met 4 dwarssteunen die gemonteerd moeten 
worden. Benodigd gereedschap: 
2 combinatiesleutels 
▪ Maak de vier tafelpoten vast aan de hoeken van de zaagtafel. Let wel, de poten aan de 

achterzijde moeten zo gemonteerd worden dat de gaten voor de montage van de 
kantelbeveiligingen naar de achterzijde van de machine gericht staan. 

▪ Monteer de dwarssteunen (A) aan de voor en achterzijde tussen poten (12) 
▪ Monteer de dwarssteunen (A) aan de zijkanten tussen poten (12) 
Doe dit door elke dwarssteun langs binnen met twee schroeven, ringen en borgmoeren aan 
elke tafelpoot vast te maken. 
▪ Duw de rubberen voetjes (16) op de steunpoten. 
▪ Monteer tenslotte de vier steunen met de tafelverlenging en de tafelpoten. 
De steunen worden gemonteerd doorheen de schroefopeningen in de behuizing. 

Nota: Plaats het toestel enkel op een vlakke en slipvrije ondergrond. Het 
toestel mag niet kunnen wiebelen. 

8.2 De kantelbeveiliging monteren (Fig. 2) 
▪ Er bevindt zich een moer (b) op de voet (a) die op de vereiste lengte van de voet kan 

ingesteld worden. Draai aan de moeren (b) tot ze op de geschikte positie op de 
draadstang zitten en monteer de voet in de opening van de hulpsteun (c). 

▪ Plaats het uiteinde van de hulpsteun (c) tegen de poot (d), stop twee bouten doorheen de 
uitgelijnde montageopeningen van de poot (d) en dwarsschoor (e), breng tussenringen, 
veerringen en moeren aan op de bouten en draai de twee moeren vast. 

Nota: de hulpsteunen moeten aan de achterkant van de zaagtafel 
gemonteerd worden, om omvallen tijdens het werken te voorkomen. 
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8.3 Montage van de parallelgeleider (Fig. 3) 
▪ Plaats de parallelaanslag (11) op de gewenste plaats op de tafel, stop de bouten van de 

vergrendelknoppen (9) doorheen beide uiteinden (c) van de parallelaanslag en doorheen 
de tafel en zet ze vast m.b.v. de klemplaat (b). 

▪ Om de positie van de parallelaanslag  aan te passen, zet u de vergrendelknoppen (9) aan 
beide kanten los en schuift u de parallelaanslag over de tafel. Zet de vergrendelknoppen 
opnieuw vast zodra de positie is aangepast. 

Zorg ervoor dat de aanslag perfect parallel met het zaagblad staat en dat hij 
volledig vast staat om terugslag te voorkomen. 

Gebruik de parallelaanslag niet wanneer u doorheen de houtvezel zaagt 
(dwars doorzagen). 

8.4 Montage van de verstekgeleider (Fig. 4) 
De verstekgeleider (10) bestaat uit twee delen – de aanslagplaat (A) en de hoekinstelling (B) – 
die aan elkaar bevestigd moeten worden. 
▪ Breng de aanslagplaat (A) met de instelschroeven (C) in de openingen van de 

hoekinstelling (B). Breng ze in de gewenste stand en zet de instelschroeven vast. 
Schuif de geleider (D) van de verstekgeleider in de gewenste geleiderail op het tafeloppervlak. 

Rechtshandige gebruikers verkiezen om de verstekgeleider op de linker 
geleiderail van de tafel aan te brengen. 

8.5 De zaagbladbeschermkap monteren 

Gevaar voor verwondingen! Het zaagblad moet op minimaal 30 mm hoogte 
ingesteld worden. 

▪ Monteer eerst zwengel (2). 
▪ Zet het zaagblad in de hoogste stand. 
▪ Plaats de zaagbladbescherming op de splijtwig (8) zodat de bout in de opening past. Zet 

dan de vleugelmoer vast. 

8.6 Het onderstel monteren 
▪ Plaats een rubberen voet (16) op elke poot. 
▪ Stop de slotbouten doorheen de poten, door de schoren en dan in de gaten. Zet elke bout 

vast met een tussenring en zeskantmoer. Span de moer aan. 
▪ Monteer de 2 valpreventiesteunen (15) met de bouten, ringen en moeren en zet ze dan 

stevig vast. 

9 GEBRUIK 

Gevaar voor verwondingen! Duw onmiddellijk op de rode knop “0” van de 
aan/uit schakelaar en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het 
toestel een fout vertoont. 
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9.1 Te controleren vóór u het toestel start! 

Gevaar voor verwondingen! Het toestel mag enkel gestart worden wanneer 
het geen defecten vertoont. Wanneer een onderdeel mogelijk defect is dan 
moet het worden vervangen vóór het toestel opnieuw wordt gebruikt. 

Controleer het volgende om er zeker van te zijn dat het toestel in een veilige werktoestand 
verkeert: 
▪ Controleer en zorg ervoor dat er geen zichtbare gebreken zijn. 
▪ Controleer en zorg ervoor dat alle onderdelen van het toestel correct gemonteerd zitten. 
▪ Controleer en zorg ervoor dat alle veiligheidsuitrusting correct werkt. 
▪ Controleer en zorg ervoor dat het zaagblad vrij kan bewegen. 
▪ Controleer of de instelschroef voor het instellen van de zaaghoek is aangedraaid. 

9.2 Bedieningselementen 

9.2.1 Aan/uit - schakelaar 

▪ Aanzetten: Duw op de groene “I” knop van de aan/uit schakelaar (1) om de zaag aan te 
zetten. Wacht tot het zaagblad zijn maximale snelheid bereikt heeft vóór u begint te 
zagen. 

▪ Uitschakelen: Duw op de rode “0” knop van de aan/uit schakelaar (1) om de zaag uit te 
schakelen. 

9.2.2 Overbelastingsbeveiliging (17) 

De machine is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging (17). Laat de machine minimaal 30 
minuten afkoelen vóór u ze opnieuw inschakelt. Druk eerst op de zwarte knop naast de 
schakelaar en dan op de groene knop (1) om de machine te herstarten. 

9.2.3 Instelmechanisme voor de zaaghoek 

Het zaagblad kan ingesteld worden op elke hoek tussen 0° en 45°. Draai de vergrendelknop 
(3) los, druk de hendel (2) in en draai tot de gewenste zaaghoek en zet vergrendelknop (3) 
vast. 

9.2.4 Handzwengel voor het instellen van de zaaghoogte 

De hoogte van het zaagblad moet ingesteld worden volgens de hoogte van het werkstuk. Het 
zaagblad moet altijd één zaagtand hoger gezet worden dan het werkstuk hoog is. U kunt deze 
instelling maken door de handzwengel naar links of rechts te draaien. 

Nota: Om van de volledige 45° gebruik te kunnen maken moet de 
zaaghoogte overeenstemmend verlaagd worden. 

9.3 Geleiders 

9.3.1 Verstekgeleider 

Deze geleider kan ingesteld worden tot max. 120 mm voor het verstekzagen. 

Gevaar voor verwondingen! Duw de aanslag (Fig. 4 A) niet de ver in de 
richting van het zaagblad. De opening tussen de aanslag (Fig. 4 A) en het 
zaagblad moet ongeveer 2 cm bedragen. 

9.3.2 Versteksneden (Fig. 5) 

▪ Duw de verstekgeleider (10) in de gewenste rail op het tafeloppervlak. 
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▪ Zet de instelschroef (A) los, stel de gewenste hoek in en zet dan de instelschroef terug 
vast. 

▪ Duw indien nodig de aanslagplaat (C) voorwaarts of achterwaarts. Zet hiervoor de beide 
instelschroeven (B) los, duw op de aanslagplaat en zet de instelschroeven terug vast.  

9.3.3 Instellen van de steun van de parallelaanslag 

De aanslag kan verwijderd worden of opnieuw worden aangebracht nadat beide 
vleugelmoeren werden losgezet. 
Hoge kant van de geleider: 
▪ Om grote werkstukken te zagen. 
Lage kant van de geleider: 
▪ Om platte werkstukken te zagen. 
▪ Wanneer het zaagblad onder een hoek staat. 

9.3.4 Parallelaanslag 

Gebruik de parallelaanslag en verstekgeleider nooit tegelijkertijd! 

▪ De breedte van een snede wordt bepaald door de parallelaanslag (11) naar links of rechts 
te zetten. 

▪ De tafelzaag beschikt over een meetschaal (18) aan de voorkant van het toestel. De 
meetwaarden hebben een metrische schaal. 

▪ Om de positie van de parallelaanslag aan te passen, zet u de vergrendelknoppen (10) los 
en schuift u de aanslag over de werktafel. Zet de vergrendelknoppen opnieuw vast zodra 
de positie is aangepast. 

▪ De positie van de aanslag aanpassen m.b.v. het werkstuk en de meetschaal (18): 
i. Plaats het werkstuk op de zaagtafel tegen de parallelaanslag. 
ii. Zet de vergrendelknoppen (9) los om de parallelaanslag  te 

ontgrendelen en schuif de parallelaanslag en het werkstuk 
samen naar links of rechts totdat de linkerkant van de 
parallelaanslag uitlijnt met de gewenste afmeting op de 
meetschaal (18). 

iii. Zet de parallelaanslag vast door de vergrendelknoppen in 
wijzerzin vast te draaien. 

9.4 Instellen van de zaagdiepte (Fig. 6) 

Gevaar voor verwondingen! Lichaamsdelen of voorwerpen in het 
afregelgebied kunnen door het werkende zaagblad worden gegrepen! Stel 
de zaagdiepte enkel bij wanneer het zaagblad stil staat!! 

▪ Regel de zaagdiepte/zaagbladhoogte bij door aan de zwengel te draaien (A). 
▪ De handzwengel in tegenwijzerzin draaien, verkleint de zaagdiepte. De zwengel in 

wijzerzin draaien, vergroot de zaagdiepte. 

Nota: Om speling op de zaagdiepte te vermijden regelt u best het zaagblad 
van onderuit naar de gewenste stand. 

De zaagdiepte is optimaal ingesteld wanneer het zaagblad een tand hoger 
komt dan het werkstuk. 
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9.5 Instellen van de zaagbladhoek (Fig. 7) 

Gevaar voor verwondingen! Lichaamsdelen of voorwerpen in het 
afregelgebied kunnen door het werkende zaagblad worden gegrepen! Stel 
de zaagdiepte enkel bij wanneer het zaagblad stil staat!! 

▪ Zet de fixeerschroef (3) los. 
▪ Stel de gewenste zaaghoek in. 
▪ De ingestelde hoek kan op de schaal (4) afgelezen worden. 
▪ Zet de fixeerschroef (3) vast. 

Nota: Om de volledige hoek van 45° te bereiken moet de zaagdiepte in 
verhouding worden verkleind. 

9.6 Zagen 

Gevaar voor verwondingen! Wanneer de opening tussen de parallelaanslag 
en het zaagblad kleiner is dan 120 mm dan moet de duwstok gebruikt 
worden. 

Gevaar voor verwondingen! Hou altijd het deel van het werkstuk vast dat 
tegen de aanslag gedrukt is en niet het stuk dat wordt afgezaagd. 

Machinebeschadiging! 

Controleer zorgvuldig het te verwerken hout. Vreemde voorwerpen zoals 
nagels, schroeven en gelijkaardige voorwerpen kunnen het toestel ernstig 
beschadigen. 

▪ Stel de gewenste opening tussen de parallelgeleider en het zaagblad in. 
▪ Stel de gewenste hoek van de verstekgeleider in. 
▪ Stel de hoogte van het zaagblad in. 
▪ Stel de gewenste hoek van het zaagblad in. 
▪ Plaats het werkstuk tegen de verstekgeleider. 
▪ Schakel de cirkelzaag in door op de groene “I” knop van de aan/uit schakelaar te duwen 

(1). 
▪ Duw het werkstuk gelijkmatig in een vloeiende beweging naar de achterkant van de zaag. 

Zorg ervoor dat de zaag niet overbelast wordt. 
▪ Gebruik de rode “O” knop van de aan/uit schakelaar (1) om het toestel uit te schakelen 

wanneer u niet onmiddellijk verder werkt. 

9.7 Aansluiten van de stofafzuiging 
De aansluiting voor de stofafzuiging (5) bevindt zich aan de achterkant van de zaagmachine. 
Op deze aansluiting kan een stofopvangsysteem worden aangesloten dat helpt om het 
zaagstof uit het werkgebied te verwijderen. 

  



 POWX07590 NL 

Copyright © 2022 VARO P a g i n a  | 13 www.varo.com 

10 REINIGING EN ONDERHOUD 

10.1 Reiniging en onderhoud: overzicht 
Vóór elk gebruik: 

Wat? Hoe? 

Controleer het zaagblad om er zeker van te 
zijn dat het in de juiste stand staat en stevig 
vast zit. 

Zie het deel over het vervangen van het 
zaagblad 

Controleer de opvang van de 
zaagbladbeschermkap op spanen/zaagsel. 
Verwijder de spanen indien nodig. 

Gebruik perslucht om de spanen/zaagsel 
weg te blazen of gebruik een borstel. 

Controleer of de opening tussen het 
zaagblad en het spouwmes is ingesteld op 3 
tot 5 mm en corrigeer indien nodig. 

Zie het deel over het instellen van het 
spouwmes. 

Controleer het netsnoer op beschadiging. Voer een visuele inspectie uit en laat indien 
nodig het snoer door een elektrotechnicus 
herstellen. 

Regelmatig en volgens de gebruiksomstandigheden: 

Wat? Hoe? 

Schroefverbindingen Controleer alle schroefverbindingen en zet 
ze indien nodig vast. 

Reinig de ventilatiesleuven van de motor en 
verwijder het stof. 

Gebruik een stofzuiger of een borstel om de 
spanen/stof te verwijderen. 

10.2 Reiniging van het toestel 

Gevaar voor een elektrische schok! Spat niet met water op het toestel of 
stel het niet bloot aan water. Gebruik nooit detergenten of oplosmiddelen 
om het toestel te reinigen. Deze kunnen onherstelbare schade aan het 
toestel toebrengen. De plastic onderdelen kunnen door de chemicaliën 
aangetast worden. 

Een zorgvuldige behandeling en een regelmatige reiniging zullen ervoor zorgen dat het toestel 
blijft werken en gedurende lange tijd goed zal presteren. 
▪ Verwijder vuil met een borstel. 
▪ Wrijf het toestel proper met een vochtige doek. 
▪ Hou de ventilatiesleuven proper en stofvrij. 

10.3 Onderhoud van het toestel 

Gevaar voor verwondingen! Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact 
is (ontkoppel de stroomvoorziening) vóór u enig onderhoudswerk uitvoert. 

Gevaar voor verwondingen!  Kort na het zagen kan het zaagblad nog zeer 
heet zijn. Laat een heet zaagblad afkoelen. Reinig een heet zaagblad nooit 
met brandbare vloeistoffen. 

Een stilstaand zaagblad kan verwondingen veroorzaken! Gebruik 
werkhandschoenen om het zaagblad te vervangen. 
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10.3.1 Het zaagblad monteren en vervangen (Fig. 8) 

Opgelet! Haal de stekker uit het stopcontact. 

Opgelet! Zorg ervoor dat de zaagmachine goed verlicht is. 

▪ Verwijder de schroef (24) van de voorkant van het tafelinzetstuk. 
▪ Verwijder het tafelinzetstuk. 
▪ Gebruik de hendel en draai hem naar links om het zaagblad zo ver als mogelijk naar 

boven te brengen. 
▪ Gebruik de sleutels (14) om de schroef van het zaagblad los te maken en vervang het 

blad door een geschikt vervangexemplaar. Let op de draairichting! Let op de pijl op het 
zaagblad. De tanden moeten in de richting van de aan/uit-schakelaar (1) wijzen. 

10.3.2 Bijregelen van het spouwmes (Fig. 9) 

De opening tussen de buitenrand van de zaag en het spouwmes (8) moet tussen de 3 en 5 
millimeter bedragen. 
▪ Breng het zaagblad in zijn 0°-stand en zet het vast. 
▪ Breng het zaagblad naar zijn hoogste stand.  
▪ Verwijder de zaagbladbeschermkap. 
▪ Verwijder het tafeloppervlak. 
▪ Zet de moer (A) lichtjes los m.b.v. een passende combinatiesleutel totdat het spouwmes 

(8) loskomt (verwijder de moer niet). 
▪ Zet het spouwmes hoger of lager door het in het diepe gat naar boven of naar onder te 

duwen. 
▪ Monteer alle gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde. 

11 BEWARING, TRANSPORT 

11.1 Bewaring 

Gevaar voor verwondingen! Bewaar het toestel op een manier zodat het niet 
gestart kan worden door onbevoegde personen. Zorg ervoor dat niemand 
zich aan het opgeborgen toestel kan bezeren. 

Beschadiging van de machine! Bewaar de machine niet onbeschermd in 
een vochtige omgeving. 

12 TECHNISCHE GEGEVENS 
Nominale spanning 220 – 240 V 

Nominale frequentie 50 Hz 

Nominaal vermogen S1: 1400 W S6 25% 1700 W 

Gewicht 17,75 kg 

Isolatieklasse II 

Beschermingsgraad IP20 

Toerental onbelast 4800 min-1 

(Buiten)diameter van het zaagblad 210 mm 

Boring van het zaagblad (intern) 30 mm 

Dikte van het zaagblad 2.4 mm 
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Aantal tanden 24 T 

Max. zaagdiepte bij 90° 70 mm 

Max. zaagdiepe bij 45° 45 mm 

Tafelafmetingen 500 x 445 mm 

Tafelhoogte(+onderstel) 780 mm 

Stofafzuigaansluiting Ø 35 mm 
Tafeluitbreiding 500 x 70 mm 

13 GELUID 
Geluidswaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3) 

Lpa (Geluidsdrukniveau) 88 dB(A) 

Lwa (Geluidsprestatieniveau) 101 dB(A) 

OPGELET! Het geluidsvermogenniveau kan de 85 dB(A) overschrijden. In 
dat geval moet persoonlijke gehoorbescherming gedragen worden. 

14 GARANTIE 
▪ Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een 

periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper. 
▪ Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, 

defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, 
stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of 
defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de 
transportkosten. 

▪ Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die 
voortvloeien uit onjuist gebruik. 

▪ Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is 
van onjuist gebruik van het toestel. 

▪ Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus 
gereedschappen. 

▪ Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90. 
▪ Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen werd. 
▪ Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het 

toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting. 
▪ Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige 

stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), 
ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), 
onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de 
handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is 
niet limitatief. 

▪ De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging 
van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval 
van een vervanging van het toestel. 

▪ Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor 
eigendom van Varo NV. 

▪ We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop 
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd 
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...). 

▪ Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum. 
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▪ Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een 
aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op 
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop. 

15 MILIEU 
Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg 
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. 
Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het 
gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen 
waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of 
de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking. 

16 CONFORMITEITSVERKLARING 

 
VARO N.V.   - Vic. Van Rompuy N.V.    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, 
verklaart dat, 

Product: Tafelzaag 
Handelsmerk: POWERplus 
Model: POWX07590 

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van 
toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese 
geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze 
verklaring nietig. 

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van 
ondertekening): 

        2011/65/EU 
        2006/42/EC  
        2014/30/EU  

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op 
de datum van ondertekening): 

EN62841-1 : 2015 
EN62841-3-1 : 2014 
EN55014-1 : 2017 
EN55014-2 : 2015 
EN IEC 61000-3-2 : 2019 
EN61000-3-11 : 2000 

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy 
N.V. 

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider, 

 
Philippe Vankerkhove 
Certificatiemanager 
08/11/2021, Lier - Belgium 


