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JUHENDI EESSÕNA
Kõiki meie tehases toodetud masinaid kontrollitakse enne tehasest väljastamist põhjaliku kontrollprogrammi alusel.
Kasutamisjuhiste täitmisega kindlustate masinale normaalsetes töötingimustes pika kasutusaja.
Käesolevas dokumendis kirjeldatud nõuanded kasutajale ja varuosad on näitlikud ja ei sisalda endas mingeid
kohustusi tootjale. Masinale ei anta garantiid, kui kasutaja põhjustab mingi vea või jätab mingi osa kasutamata või kui
masin saab kohaletoimetamise käigus vigastada, garantiid ei anta ka masina ehitusest ja kasutamisest tulenevatele
vigastustele. Me soovime oma toodete kvaliteeti pidevalt täiendada ning jätame endale õiguse tooteid tehniliselt
täiendada ilma sellest ette teatamata.
Käesolev dokument sisaldab :
•
•
•
•
•

kasutajale vajalikku infot masina kohta
infot masina võimalikest kasutusaladest
ettevaatusabinõusid selliste õnnetuste vältimiseks, mis tulenevad mitteotstarbekohasest kasutamisest,
koolituseta personali rakendamisest ja infot masina hoolduse, remondi, teisaldamise ja transportimise kohta
infot, mis tagab masina töökindluse ja vastupidavuse
infot õige kasutamise, regulaarse hoolduse ja kiire veaotsingu kohta ja aitab vähendada remondikulutusi ja
masina seisuaega.

Juhend peab töökohas alati käepärast olema.
Kõik isikud, kes masinat paigaldavad või sellega töötavad, peavad kasutusjuhendi läbi lugema.
Masina kasutamisel peab maksimaalse ohutuse tagamiseks täitma riigis kehtivaid kohustuslikke tehnilisi
nõudeid.

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED
Sümbolid masinal (värvilised) ja kasutusjuhendis tähistavad teie ohutust puudutavaid nõuandeid.
HOIATUS

)

KOHUSTUSLIK

)

HOIATUS

)

KEELD

)

INFORMATSIOON

)

Ohu sümbol
Sinisel taustal, valge märgistusega: kohustuslik ohutusnõue + punane
tähistus: liikumine keelatud
Must kolmnurk ja tähistus kollasel taustal: juhise eiramine on ohtlik.
Kasutaja või kolmandad isikud võivad saada vigastusi, masina või
tööriista ülemine osa võib saada vigastusi.
Punane ring joonega läbistatud või ilma: kasutamine või alal viibimine
keelatud.
Informatsioon – Juhised: kasutamist ja kontrollimist puudutavad
erijuhised.

Tootja ei võta masina vale kasutamise või modifitseerimise korral endale mingit vastutust tagajärgede eest.

See sümbol tähendab, et masin vastab
asjakohasele kehtivale Euroopa direktiivile.

•

ERIJUHISED
Lõikur on sellise ehitusega, et kasutusjuhistele vastavates
tingimustes kasutamisel on see töökindel ja ohutu, kuid lõikur
võib kasutajale ka ohtlik olla ja vigastusi põhjustada ning
sellepärast peab masina töökohal regulaarselt kontrollima, kas:
•
Head tehnilised tingimused on tagatud (lõikuri kasutamine
kasutusalale vastavalt ja arvestamine kõigi ohtudega ning
igasuguste ohtlike vigade kõrvaldamine)
•
Masinal kasutatakse teemantketast marmori, kivi, graniidi,
telliste ja kattematerjalide (portselan, glasuurplaadid,
keraamilised plaadid jms.) vesimäärimisega lõikamiseks.
Kõigi muude lõikeketaste (lihvimisketas, saeketas jne.)
kasutamine sellel masinal on keelatud.
•
Masina personal on kompetentne (vastav kvalifikatsioon,
vanus, haridus, koolitus) ning on enne töö alustamist selle
kasutusjuhendiga põhjalikult tutvunud: kõiki elektri- või
muid rikkeid kontrollib kompetentne isik (elektrik,
hooldusjuht, volitatud müügiesindaja vms.)
•
Masinale paigaldatud hoiatussilte ja juhiseid järgitakse
(kasutatakse õieti sobivaid personaalseid
kaitsevahendeid, täidetakse üldisi ohutusnõudeid jne.)
•
Masina modifitseerimine, muutmine või lisaseadme
kasutamine ükskõik millisel ettenähtud moel on ohutu ja
need muudatused viiakse läbi pärast tootja käest vastava
loa saamist.
•
Hooldusintervalle järgitakse ja perioodilist kontrolli tehakse
õigeaegselt.
•
Masina remontimisel kasutatakse ainult
originaalvaruosasid.
Spetsifikatsioonide plaat
SEERIA NR.
VALMISTAMISAASTA
VÕIMSUS
PINGE
SAGEDUS
INTENSIIVSUS

TÜÜP
KAAL
MAKS. TÖÖRIIST
KALIIBER
KIIRUS

1 Kasutamine
•

Otstarve: marmori, kivi, graniidi, telliste ja kattematerjalide
(portselan, glasuurplaadid, keraamilised plaadid jms.)
saagimine.
•
Tööriistad: Vesimäärdega
teemantketas läbimõõduga 300-350
mm (D) – avaga 25,4 mm (AL)
(informatsioon Teie tavaliselt
edasimüüjalt).
Saeketas

Ränikarbiidketas

Seadet ei tohi kasutada mistahes muuks mitte ettenähtud
otstarbeks (kasutamine sae- või lihvimiskettaga).

Standard

VÕIMSUS

PINGE ±5%

VOOL

PUMP

2kW (2,7 CV)
2,9kW (4 CV)
1,5kW (2 CV)

230 V 50 Hz
400 V 50 Hz
115 V 50 Hz

10 A
11,5 A
20 A

13 W 230 V
13 W 230 V
30 W 115 V

Mootori kiirus: 2800 p/min
Ketta kiirus: 2800 p/min
Elektriline kaitse: IP 55

•
•
•
•
•
•
•

Lõike sügavus (E):
90°: Ø350 = 100 mm; 45°: Ø350 = 65 mm;
90°: Ø300 = 75 mm; 45°: Ø350 = 45 mm
Lõike pikkus (L):
E = 15 – 610 mm
E = 50 – 570 mm
Kasutatav laius (paremal) (l): 310 mm
Mõõtmed (mm) L x l x h:
1120 x 620 x 1220 (jalgadega)
1120 x 620 x 630 (pink)
Koormuseta mass: ~70 kg (oleneb mudelist)
Ketta jahutus vee piserdamisega ketta kattesse.
Paagi minimaalne maht: 40 liitrit.
Veepump: 28 W, veekulu 8 l/min
Toide:
2
230 V: H07RNF 3 x 1,5 mm – Pikkus 3 m
2
400 V: H07RNF 4 või 5 x 1,5 mm – Pikkus 3 m
2
115 V: H07RNF 3 x 2,5 mm – Pikkus 3 m

MUDEL
2 kW – 230 V
2,9 kW – 230 V
1,5 kW – 115 V

VÕIMSUSE
RÕHU RASE
TASE

VIBRATSIOONI
TASE

LWA (DB)
EN ISO 3744

LPA (DB)
EN ISO 4871

G
ENV 25349

104
102
104

85
81,67
75

0,21
0,029
0,07

3 Masina ülevaatus - kirjeldus
•
•
•
•
•

Masina kättesaamisel kontrollige selle seisukorda
Hoidke masin alati puhas.
Kontrollige regulaarselt toitekaablit.
Olge masina kasutamisel alati tähelepanelik
Kontrollige, kas osad on korralikult paigas (ei esine
ebanormaalset vibratsiooni).

VAADAKE JOONIST 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Šassii/paak
Jalg
Veepump
Kinnitusrakis
Pingutuskäepide
Transpordirattad
Tühjenduskork
Mootor
Kommutaator
Juhthoob
Ketta kate
Korpus
Nihutatav laud
Laua tõkesti
Laua liigutatav tõkesti
Spetsifikatsioonide plaat
Lõike juhik
Laua lukusti
Kandesangad

4 Käsitsemine – Transport

2 Tehnilised spetsifikatsioonid

•
•
•

•

Demonteerige masin kahte ossa.
LAUA OSA (VT. JOONIST 2)
•
Eemaldage laud kallutades seda veidi, et eemaldada
tagumised kinnitustihvtid.
LAUA BLOKEERIMINE TRANSPORTIMISEKS (VT.
JOONIST 3)
JALGADE KOKKUMURDMINE (VT. JOONIST 4)
TRANSPORT (VT. JOONIST 5)
ASETAMINE JALGADELE (VT. JOONIST 6)

5 Ülevaatus enne käivitamist

−

Enne masina esmakordset kasutamist
lugege kindlasti läbi masina
kasutusjuhend.

−

Kuulmiskaitsete kasutamine on
kohustuslik.

−

Masinaoperaator peab kandma töö
läbiviimiseks sobivaid kaitserõivaid.
Soovitame kasutada ka kaitseprille ja
kuulmiskaitseid.
Töökoht peab olema täielikult puhas, hästi
valgustatud ja kõik ohuallikad peavad
olema eemaldatud (läheduses ei tohi olla
vett ega muid ohtlikke objekte).

−

Kõik kõrvalised isikud peavad
tööpiirkonnast lahkuma.
Kasutage ettevõetud töö jaoks sobivaid
terasid (kiirus, geomeetria, rakendus jne)

Veenduge, et vooluvõrgu pinge on sama mis
spetsifikatsioonide plaadil.
Kolmefaasiline mootor
Veenduge, et mootor pöörleb korpusele
pressitud noole suunas: kui mitte, vahetage
omavahel kaks faasi.
Kasutage järgmist tüüpi pistikut: ühefaasilist 2
P + E või 3 P + E / 3 P + N + E, vastavalt
pingele.

Pikendusjuhe: kaabli jämedus peab vastama elektrilisele
võimsusele, ühendamine vooluvõrguga tüüp H07 RNF
kaabliga, suurusega:
2
- 3 x 2,5 mm kuni 50 m pingele 230 V
2
- 4 või 5 x 1,5 mm kuni 100 m pingele 400 V
2
- 3 x 4 mm kuni 40 m pingele 115 V

8 Käivitamine
Olge alati ettevaatlik ning pöörake tähelepanu
masina ettevalmistamisele enne kasutamist.

6 Ketta paigaldamine

Eemaldage enne kasutamist mutrivõtmed ja
reguleerimisriistad nii põrandalt kui masinalt.

Eraldage masin vooluvõrgust võttes toitekaabli
seinakontaktist välja
•
•

Keerake lahti kaks nuppu (A) ning eemaldage kaitsekate
(B) (vt. joonist 7-1)
Keerake lukustusmutter (C) mutrivõtmega lahti.
Ketta lukustusmutril on vasakpoolne keere
Jälgige pöörlemissuunda, mis on märgitud
noolega ketta küljele.
Veenduge, et äärikute, ketta ja võlli
kontaktpinnad on puhtad.

•
•
•

Hoidke tera kate alati paigas.

•
Täitke veepaak (maksimaalne tase on siinide alaserv).
•
Veepump käivitub samaaegselt mootoriga.
Et masin on varustatud isetäituva pumbaga, hakatakse vett
kettale piserdama niipea kui masin käivitub.
Märglõikamisel peab alati tagama vee ohtra pealevoolu.
Kaitsekate ja suunamisplaadiga varustatud mootori
kinnitus tagavad veejoa ühtlase jaotuse.

Pingutage mutter (C).
Paigaldage kaitsekate (B).
Pingutage kaks nuppu (A).

•

Masina käivitamiseks vajutage rohelisele
nupule lülitil (valikuline katkestuslüliti).

•

Masina seiskamiseks vajutage punasele
nupule.

7 Elektriühendused
−

−

ELEKTRIOHUTUS:
Selle masina käivitamiseks kasutage ainult
sellist toidet, millel on 30 mA maandusega
voolupiirav kaitselüliti. Kui see võimalus
puudub, vt. meie kataloogist juhiseid vastava
mudeli kohta.
Jääkvoolu kaitselülitit (RCCB) peab kasutama õieti
ning regulaarselt testima. Kaablisse või peakontakti
sisseehitatud jääkvoolu kaitselülitiga tööriistadel
peab kaabli või lüliti vigastuse korral vigadest
tulenevate ohtude vältimiseks remondi läbi viima
tootja, tootja agent või kvalifitseeritud töökoda.

9 Lõikamismeetod
•

Sirged lõiked

510 mm: tõkesti (C) väldib sõrmede jäämist laua ja
raami vahele (vt. joonist 8).

> 510 mm ja 610 mm: paigutage tõkesti (C) laua alla,
et käiku pikendada.
Pööratav ja eemaldatav lõike juhik võimaldab 45° ja 90° lõikeid.
Lõike juhik on valmistatud nii, et seda saab paigaldada lisaks
täisnurksele asendile mitmesse asendisse 0°-45° vasakule või
paremale.

10 Lõike sügavuse reguleerimine
Reguleerige kõrgust, hoides kinnituskäepidemest ning
pingutage hooba (vt. joonist 9).
Nurga all lõikamine (vt. joonist 10).

12 Reguleerimised
•

Masin on seadistatud enne tehasest lahkumist ning mingit
reguleerimist ei ole vaja.

11 Hooldus (mootor peab olema seisatud)

13 Olulised nõuanded

•
•

•
•

•

Puhastage masinat regulaarselt.
Tühjendage paaki sageli, et eemaldada lõikamisjääke, mis
võib muidu ummistada pumba ning põhjustada selle kiire
läbikulumise.
Puhastage hoolikalt rullikute kontaktpinnad.
Säilitage kuivas kohas väljaspool laste
käeulatust.
Hoidke tööriistu hoolikalt.

•
•
•

Pingutage kõiki mutreid ja kruvisid regulaarselt.
Kui jätate masina pikemaks ajaks kasutuseta, pöörake
erilist tähelepanu hooldusele ja tera kaitsmisele.
Veenduge, et terale piserduks piisavalt vett.
Pingutage tera korralikult.
Kontrollige, et kõik ketta, äärikute ja võlli kontaktpinnad
oleks puhtad.
Tootja ei võta endale mingit vastutust
vigastuste või rikete eest, mis tekivad seadme
vale kasutamise või igasuguste tootja
originaalandmetele mitte vastavate
modifitseerimiste, muutmiste või vale toitepinge
kasutamise tagajärjel.

RIKETE TUVASTAMINE
Masina ebaõige töö korral otsige lahendust alltoodud tabelitest.
•

Masin ei tööta
PÕHJUSED
Halb vooluühendus või
kaabel vigastatud

Võrgus puudub pinge

−

−
−

Defektne lüliti, mootori
kaabel vigastatud

−

Mootori rike (pole
jõudu, ebameeldiv
lõhn)

−

•

Raskused käivitamisel
PÕHJUSED
Ühefaasilise mootori
−
käivituskondensaator
Ebaõige 3-faasiline
−
toide (ainult 2 faasi,
vigane mootori kaabel)
•

Pump ei käivitu
PÕHJUSED
Voolujuhe ei ole õigesti
ühendatud või on
vigastatud
Pumba ahelas või
vooluvarustusahelas ei
ole pinget.
•

−

LAHENDUSED
Veenduge, et voolujuhe on
korralikult vooluvõrku
ühendatud (pistik,
pikendusjuhe jne)
Kontrollige voolujuhet.
Testige või laske elektrikul
testida (pealüliti, kaitse jne)
Laske elektrikul kontrollida või
võtke ühendust
teenindusosakonnaga.
Võtke ühendust
teenindusosakonnaga mootori
väljavahetamiseks.

LAHENDUSED
Vahetage kondensaator välja

Töökohal võib müratase ületada 85 dB (A).
Sellisel juhul peab kasutama kuulmiskaitseid.

14 Remont
Remondi läbiviimiseks pöörduge oma tarnija poole,
kes aitab teil remonttöid võimalikult kiiresti ja
soodsa hinnaga teostada.

15 Varuosad
Varuosade kiireks kättesaamiseks ning ajakulu vältimiseks on
oluline igal tellimusel teatada andmed masinale kinnitatud
spetsifikatsioonide plaadilt ning varuosa number.

Laske elektrikul kontrollida
või võtke ühendust
teenindusosakonnaga.

Varuosa number

Kogus

Vaadake osade skeemi

LAHENDUSED
Kontrollige voolujuhet
20 Utiliseerimine

−

Pump ei pumpa vett
PÕHJUSED
Pumba korpuses võib
−
olla moodustunud
õhumull
Turbiin on kinni kiilunud −

Kontrollige pumba- ja
vooluvarustusahelat.

LAHENDUSED
Võtke pumba väljundvoolik
veest ning pistke tagasi.
Kruvige filter lahti ning
eemaldage mustus turbiini
tööalalt väikse
kruvikeerajaga.

Masina tööea lõppedes ja selle utiliseerimisel
peab järgmised osad utiliseerima vastavalt
kehtivale seadusandlusele.
•

Põhimaterjalid:
−
Mootor:
Alumiinium (AL), Teras (AC), Vask (CU), Polüamiid
(PA)
−
Masin:
Terasplaat (AC), Valuraud (FT)

Käesolevas kasutusjuhendis leiduvad juhised ja viited
varuosadele on ainult informatiivsed, ega ole siduvad.
Osana meie tootearenduse poliitikast reserveerime me endile
õiguse teha suvalisi tehnilisi muudatusi ilma ettehoiatuseta.

GARANTIITINGIMUSED
1.

PERIOOD

Garantii algab ostukuupäevast (müüja arve kuupäevast) ning kehtib 12 kuud.

2.

GARANTII

Garantii piirdub DIMASe poolt defektseiks tunnistatud osade (v.a. kulumaterjalid) tasuta väljavahetamisega, tingimusel, et remont toimub
DIMASe müügijärgses teeninduses või DIMASe poolt tunnustatud teeninduskeskuses.
Tootja ei kanna vastutust ühegi otsese või kaudse, materiaalse või mittemateriaalse kahju eest isikutele või varale masina rikke või selle
mittetöötamise tagajärjel.

3.

GARANTII TINGIMUSED

Garantiihüvitusele kvalifitseerumiseks tuleb kaheksa päeva jooksul ostu sooritamisest tagastada DIMASele õigesti täidetuna juuresolev
garantiisertifikaat.
Masina rikke puhul garantiiperioodi jooksul, annab meie müügijärgne teenindus Teile teada kõige efektiivsema viisi teie nõude
menetlemiseks ning teatab teile vajaduse korra lähima teeninduskeskuse aadressi.
Alternatiivina võite te omal kulul tagastada masina koos probleemi ja vigastuste kirjaliku kirjelduse ja ostuarve koopiaga otse meie
müügijärgse teeninduse osakonda, kus toimub viivitamatu olukorra uurimine.

4.

ERANDID

Garantii ei kehti vigastuste ja rikete kohta, mille põhjustas:
−
väärkasutus, hooletu transportimine, -käsitsemine või –hooldus,
−
vale, DIMASe poolt mittesoovitatud kütuse või määrdeaine kasutamine,
−
mitte-originaalsete varuosade või tarvikute kasutamine,
−
volitamata teeninduskeskuses sooritatud remont,
−
valede spetsifikatsioonidega lõikamistööriistade kasutamine. (Soovitame kasutada DIMASe tööriistu.)
Tooted tagastatakse Ostja ainuvastutusel, kes peab viivitamatult menetlema kahjunõude transportija vastu tavalisel viisil.

