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5 års ombytningsgaranti

Dit Falke-produkt er omfattet af 5 års ombytningsgaranti gældende fra 

købsdatoen, under forudsætning af at produktet ikke er blevet anvendt 

erhvervsmæssigt og i øvrigt er blevet behandlet efter forskrifterne.

Garantien dækker ikke ved fejl på produktet , som er opstået ved eller er 

en følge af forkert anvendelse , manglende vedligeholdelse eller ændring af 

produktet.

Undtaget herfra er produktets batteri(er), som kun er omfattet af den 

lovpligtige reklamationsret.

Hvis der er fejl eller mangler ved produktet vil det blive ombyttet med 

et tilsvarende produkt. Garantien giver ikke mulighed for tilbagebetaling, 

forholdsmæssigt afslag eller reparation. 

Ombytning kan udelukkende ske mod forevisning af den originale 

købskvittering. Sørg derfor for at gemme købskvitteringen på et sikkert sted 

i hele produktets levetid.

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, 

beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de 

vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, 

hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden 

om værktøjets funktioner.

DK
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5 års Utbytesgaranti

Din Falke-produkt omfattas av en bytesgaranti på 5 år från inköpsdatum, 

under förutsättning att produkten inte har använts kommersiellt och i övrigt 

har använts enligt föreskrifterna.

Garantin täcker inte fel på produkten som uppstår vid eller är ett resultat av 

felaktig användning, bristande underhåll eller ändring av produkten, samt fel 

som uppstår i samband med kommersiell användning av produkten.

Undantaget från detta är produktens batteri(er) som endast omfattas av 

lagstadgad reklamationsrätt.

Om brister eller fel föreligger hos Falkeprodukten byter vi den mot en 

motsvarande produkt. Garantin ger inte möjlighet för ekonomisk ersättning, 

rabatt eller reparation. 

Byte kan endast utföras mot att originalkvittot visas upp. Se därför till att 

spara kvittot på en säker plats under hela produktens livslängd.

Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt 

nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna 

bruksanvisning och de medföljande säkerhets-

föreskrifterna innan du börjar använda maskinen. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruks-

anvisningen ifall du behöver läsa informationen om 

de olika funktionerna igen.
SEDK
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Tekniske data

Spænding/frekvens:  220-240 V ~ 50 Hz

Effekt: 1.400 W

Hastighed: 5.000 o/min

Savklinge: Ø210 mm

 centerhul: Ø25,4 mm

Maks. skærekapacitet (h/b)

0/90°: 60/120 mm

45/90°: 60/80 mm

0/45°: 35/120 mm

45/45°: 35/80 mm

Særlige sikkerhedsforskrifter

Kontrollér, at ventilationsåbningerne på motoren ikke er tilstoppet.

Stands aldrig savklingen ved at presse kap-/geringssaven eller ved at 

udøve tryk på siden af savklingen.

Brug altid den rigtige type savklinge til den aktuelle opgave. Kap-/

geringssaven er beregnet til savning af træ. Brug aldrig bøjede savklinger 

eller savklinger, hvor nogle af tænderne mangler.

Brug aldrig for store eller for små savklinger. 

Brug aldrig savklinger, hvis maksimumhastighed er mindre end kap-/

geringssavens maksimale omdrejningshastighed.

Kontrollér, at retningsangivelsen på savklingen svarer til motorens 

rotationsretning. Savklingens tænder skal pege nedad mod savebordet på 

kap-/geringssaven forside.

Brug altid beskyttelseshandsker, når du håndterer savklingen. Stik aldrig 

hånden ind under kap-/geringssaven, og forsøg aldrig at fjerne materiale 

fra arbejdsområdet, mens savklingen roterer. Anbring aldrig hånden eller 

fi ngre på arbejdsemnet foran, bag eller under kap-/geringssaven, mens 

den kører.
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Sav aldrig i fl ere arbejdsemner på samme tid.

Brug ekstra støtter (bord, bukke eller lignende) til lange arbejdsemner, så 

de ikke vipper ned af arbejdsbordet under savningen.

Sav ikke i arbejdsemner, der er så små, at de ikke kan fastspændes 

forsvarligt.

Juster aldrig geringsvinklen eller smigvinklen, mens kap-/geringssaven 

kører.

Hold altid spindlen og fl angerne til montering af savklinger rene.

Brug aldrig kap-/geringssaven, hvis klingeskærmen ikke fungerer korrekt. 

Klingeskærmen skal lukke automatisk, når kap-/geringssaven ikke er i 

brug, og den må IKKE fastgøres i åben tilstand.

Savklingen må ikke være i kontakt med arbejdsemnet eller andre 

genstande, når kap-/geringssaven startes.

Kontrollér, at arbejdsemnet ikke indeholder søm, skruer eller andre 

genstande, der kan beskadige savklingen.

Savklingen stopper ikke med det samme, når du slipper tænd/sluk-

knappen.

Spænd alle låseskruer, og fastlås savearmen i den laveste position, hvis 

du skal transportere kap-/geringssaven. 
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Kap-/geringssavens dele

1. Udløserknap til klingeskærm

2. Håndtag

3. Tænd/sluk-knap

4. Kulbørsteholder

5. Fast klingeskærm

6. Bevægelig klingeskærm

7. Søjle til skruetvinge

8. Skruetvinge

9. Anlæg

10. Støtteskinne

11. Håndtag til drejeligt savebord

12. Udløserknap til geringsvinkel

13. Geringsskala med positive 

stop

14. Savebord

15. Fod med monteringshul

16. Støvopsamler

17. Udsugningsstuds

18. Skrue med kontramøtrik til 

indstilling af savedybde

19. Låsegreb til drejeligt savebord 

20. Spindellås

21. Greb til låsning af savehovedet

20
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Montering

Fastgør kap-/geringssaven sikkert til et arbejdsbord eller en 

arbejdsstation ved at spænde den fast med bolte og møtrikker gennem 

monteringshullerne i fødderne (15).

Skub støtteskinnerne (10) ind i hullerne på siden af kap-/geringssaven, 

og spænd dem fast i den ønskede position med låseskruerne på kap-

/geringssavens bagside.  

Sæt støvposen (16) fast på udsugningsstudsen (17) med clipsen.

Montering af skruetvingen

Skub søjlen (7) til skruetvingen (8) 

ned i en af skruetvingesoklerne på 

saven, og spænd den fast. 

Indstillinger

Indstilling af smigvinkel

Løsn låsegrebet til smigvinkel (22), 

og vip savehovedet, indtil pilen 

(23) er ud for det ønskede tal på 

gradskalaen (24). Fastspænd grebet 

igen.

Kalibrering af smigvinkel

Smigvinklen er indstillet fra fabrikken, men det anbefales at kontrollere 

den med jævne mellemrum. Træk stikket ud af stikkontakten, så kap-

/geringssaven ikke kan starte utilsigtet.

Løsn de to skruer (25) i hver ende af gradskalaen (24).

Læg en 90°-vinkel an mod savebordet, og vip savehovedet, til vinklen 

mellem savebordet og savklingen er nøjagtigt 90°. Stram skruen (25) ved 

0° på gradskalaen, og fastlås den med kontramøtrikken.

Læg en 45°-vinkel an mod savebordet, og vip savehovedet, til vinklen 

mellem savebordet og savklingen er nøjagtigt 45°. Stram skruen (25) ved 

45° på gradskalaen, og fastlås den med kontramøtrikken.

22

23

24

25

7
8
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Indstilling af geringsvinkel

Løsn låsegrebet (19) til det drejelige 

savebord. 

Tag fat om håndtaget (11), og tryk 

udløsergrebet (12) opad.

Drej savebordet til højre eller venstre, 

indtil pilen er ud for det ønskede tal 

på gradskalaen (13). Der er positive stop ved de mest anvendte vinkler i 

begge retninger.

Slip udløsergrebet igen ved den ønskede vinkel. 

Spænd låsegrebet (19).

Indstilling af savedybde

Savedybden reguleres af stoppladen 

(26), der rammer mod skruen (18), 

når savehovedet presses ned.

Skru skruen (18) ind for at reducere 

kap-/geringssavens maksimale 

savedybde. 

Når den ønskede savedybde er 

opnået, skal du låse skruen fast ved at 

stramme kontramøtrikken.

Låsning og oplåsning af savehoved

Låsestiften (21) fastholder savehovedet, så det ikke kan bevæge 

sig under transport eller opbevaring. Frigør savehovedet før brug, så 

savehovedet kan bevæges. Kap-/geringssaven må ikke bruges, hvis 

savehovedet er låst fast. 

Låsning: Tryk savehovedet helt ned, og skub låsestiften (21) ind, så 

savehovedet låses fast i denne position. Slip savehovedet.

Oplåsning: Tryk savehovedet lidt ned, og træk låsestiften (21) ud, så 

savehovedet frigøres. Hold ved savehovedet, mens det vipper op.

12
11
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Savning

Kontrollér, at kap-/geringssaven er indstillet korrekt, og at alle greb og 

skruer er spændt korrekt, inden du saver.

Løft skruetvingen så højt, at arbejdsemnet kan føres ind mellem den og 

savebordet. Læg arbejdsemnet an mod savebordet og anlægget (9), 

så det ligger stabilt. Spænd derefter arbejdsemnet fast med grebet på 

skruetvingen.

Sørg for, at lange arbejdsemner er understøttet. Hold aldrig arbejdsemnet 

fast med hånden.

Tryk udløserknappen (1) ind. Tryk tænd/sluk-knappen (3) på håndtaget 

(3) ind, og lad kap-/geringssaven opnå fuld hastighed, inden du saver 

i arbejdsemnet. Før savehovedet ned mod arbejdsemnet i en rolig 

bevægelse.

Klingeskærmen (6) åbnes automatisk, når savklingen kommer i kontakt 

med arbejdsemnet.

Slip omgående tænd/sluk-knappen, hvis savklingen binder eller sidder fast 

i arbejdsemnet.

Slip tænd/sluk-knappen, når savningen er fuldført. Løft først savearmen, 

når klingen er stoppet helt.

Kontrollér, at klingeskærmen lukkes, når saven løftes fra arbejdsemnet.

Udskiftning af savklinge

Afbryd saven fra lysnettet.

Tryk på udløserknappen (1) til 

klingeskærmen (6), og skub 

klingeskærmen helt til side.

Tryk på spindellåsen (20), og drej 

sav klingen, til den låses fast. Løsn 

låsemøtrikken i urets retning med 

den medfølgende sekskantnøgle.

Afmonter låsemøtrikken, yderfl angen 

og savklingen. Smid ikke den 

brugte savklinge ud sammen med 

husholdningsaffaldet, men bortskaf 

den korrekt i henhold til de regler, der 

gælder i din kommune.
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Fjern eventuelle spåner og savsmuld omkring spindlen og fl angerne.

Monter den nye savklinge og de øvrige dele i den omvendte rækkefølge. 

Kontrollér, at retningsangivelsen på savklingen svarer til motorens 

rotationsretning. Drej savklingen med hånden for at kontrollere, at den 

ikke støder mod nogen af savens øvrige dele, også når den er indstillet til 

smigskæring.

Rengøring og vedligehold

Kap-/geringssaven rengøres ved at aftørre savens ydre dele med en fugtig 

klud. Brug en børste til at fjerne spåner og snavs fra savebordet og svært 

tilgængelige steder.

Tøm jævnligt støvposen. Vask den i varmt sæbevand, og lad den lufttørre.

Når indsatsen i savebordet er slidt, skal den udskiftes.

Når kulbørsterne er slidt, skal begge udskiftes på samme tid.

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, 

komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og 

elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der 

er mærket med nedenstående ”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk 

og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at 

affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med 

usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
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Tekniska data

Spänning/frekvens:  220-240 V ~ 50 Hz

Effekt: 1 400 W

Varvtal: 5 000 v/min

Sågblad: Ø 210 mm

 centerhål: Ø 25,4 mm

Max. sågkapacitet (h/b)

0/90°: 60/120 mm

45/90°: 60/80 mm

0/45°: 35/120 mm

45/45°: 35/80 mm

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Kontrollera att ventilationsöppningarna på motorn inte är tilltäppta.

Stoppa aldrig sågbladet genom att pressa ned kap-/geringssågen eller 

genom att trycka på sidan av sågbladet.

Använd alltid rätt typ av sågklingor till det jobb du ska utföra. Kap-/

geringssågen är avsedd för sågning i trä. Använd aldrig en böjd sågklinga 

eller en sågklinga som saknar tänder.

Använd aldrig för stora eller för små sågklingor. 

Använd aldrig sågblad vars maximala hastighet är lägre än kap-/

geringssågens maximala varvtal.

Kontrollera att sågbladets riktningsangivelse överensstämmer med 

motorns rotationsriktning. Sågklingans tänder ska peka nedåt mot 

sågbordet på kap-/geringssågens framsida.

Använd alltid skyddshandskar när du hanterar sågbladet. Stick aldrig in 

handen under kap-/geringssågen, och försök aldrig ta bort material från 

arbetsområdet medan klingan roterar. Lägg aldrig handen eller fi ngrarna på 

arbetsmaterialet framför, bakom eller under kap-/geringssågen medan den 

körs.
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Såga aldrig i fl era arbetsmaterial samtidigt.

Använd extra stödanordningar (bord, bockar eller liknande) för långa 

arbetsmaterial så de inte faller av arbetsbordet under sågningen.

Såga inte i arbetsmaterial som är så små att de inte kan spännas fast 

ordentligt.

Justera aldrig geringsvinkeln eller snedvinkeln medan kap-/geringssågen 

är igång.

Se till att spindeln och fl änsarna för montering av sågklingan alltid är rena.

Använd aldrig kap-/geringssågen om sågbladsskyddet inte fungerar som 

det ska. Sågbladsskyddet ska stängas automatiskt när kap-/geringssågen 

inte används, och får INTE låsas i öppet läge.

Sågklingan får inte komma i kontakt med arbetsmaterialet eller andra 

föremål när du startar kap-/geringssågen.

Kontrollera att arbetsmaterialet inte innehåller spikar, skruvar eller andra 

föremål som kan skada sågklingan.

Sågklingan stannar inte genast när du släpper strömbrytaren.

Om kap-/geringssågen ska transporteras måste alla låsskruvar spännas 

och sågarmen låsas i det lägsta läget. 
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Kap-/geringsågens delar

1. Frigöringsknapp för 

klingskydd

2. Handtag

3. Strömbrytare

4. Kolborsthållare

5. Fast sågbladsskydd

6. Rörligt sågbladsskydd

7. Hållare till skruvtvingar

8. Skruvtving

9. Anlägg

10. Stödskenor

11. Handtag för vridbart sågbord

12. Utlösningsknapp för 

geringsvinkel

13. Geringsskala med fysiska 

stopp

14. Sågbord

15. Fot med monteringshål

16. Dammuppsamlare

17. Utsugningsmunstycke

18. Skruv med kontramutter för 

inställning av sågdjupet

19. Handtag för vridbart sågbord 

20. Spindellås

21. Låsreglage för såghuvudet

20

21
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Montering

Spänn fast kap-/geringssågen ordentligt på ett arbetsbord med bultar och 

muttrar genom monteringshålen i fötterna (15).

Skjut in stödskenorna (10) i hålen på sidan av kap-/geringssågen och lås 

fast dem i önskat läge med låsskruvarna på kap-/geringssågens baksida. 

Sätt dammpåsen (16) på utsugsstutsen (17) med klämmorna.

Montering av skruvtvingen

Skjut hållaren (7) för skruvtvingen (8) 

i ett av skruvtvingsfästena på sågen 

och spänn fast den. 

Inställningar

Inställning av geringsvinkel

Lossa låsvredet för snedvinkeln (22), 

och vinkla såghuvudet tills pilen (23) 

pekar på önskat gradtal på gradskalan 

(24). Spänn fast vredet igen.

Kalibrering av snedvinkel

Snedvinkeln är fabriksinställd, men du bör kontrollera den med jämna 

mellanrum. Dra ut kontakten ur eluttaget så att kap-/geringssågen inte kan 

startas oavsiktligt.

Lossa de två skruvarna (25) i båda ändar av gradskalan (24).

Lägg en 90°-vinkel mot sågbordet och luta såghuvudet tills vinkeln mellan 

sågbordet och sågklingan är precis 90°. Dra åt skruven (25) vid 0° på 

gradskalan och lås fast den med kontramuttern.

Lägg en 45°-vinkel mot sågbordet och luta såghuvudet tills vinkeln mellan 

sågbordet och sågklingan är precis 45°. Dra åt skruven (25) vid 45° på 

gradskalan och lås fast den med kontramuttern.

Inställning av geringsvinkel

22

23

24

25

7
8
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Lossa låsvredet (19) för det vridbara 

sågbordet. 

Ta tag i handtaget (11) och tryck 

utlösningsknappen (12) uppåt.

Vrid sågbordet till höger eller vänster, 

tills pilen pekar på önskat gradtal på 

gradskalan (13). Det fi nns fysiska 

stopp vid de mest använda vinklarna i båda riktningar.

Släpp utlösningsknappen igen vid önskad vinkel. 

Spänn låsvredet (19).

Inställning av sågdjupet

Sågdjupet regleras av stopplattan 

(26) som slår mot skruven (18) när 

såghuvudet pressas ner.

Skruva in skruven (18) för att reducera 

kap-/geringssågens maximala sågdjup. 

När önskat sågdjup har uppnåtts, 

lås fast skruven genom att dra åt 

kontramuttern.

Låsning och upplåsning av såghuvudet

Låsstiften (21) låser fast såghuvudet så att det inte kan röra sig under 

transport eller förvaring. Frigör såghuvudet innan användning så att 

såghuvudet kan röra sig fritt. Kap-/geringssågens får inte användas om 

såghuvudet är fastlåst. 

Låsning: tryck ner såghuvudet helt och skjut in låsreglaget (21) så att 

såghuvudet låses fast i denna position. Släpp såghuvudet.

Upplåsning: Tryck ner såghuvudet lite och dra ut låsreglaget (21) så att 

sågarmen frigörs. Håll i såghuvudet medan det lyfts upp.

12
11

18

26

21
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Sågning

Kontrollera att kap-/geringssågen är korrekt inställd, och att alla vred och 

skruvar är korrekt åtdragna innan du börjar såga.

Lyft skruvtvingen så högt att arbetsmaterialet kan föras in mellan den 

och sågbordet. Lägg arbetsstycket mot sågbordet och anlägget (9) så 

att det ligger stabilt. Spänn därefter fast arbetsmaterialet med vredet på 

skruvtvingen.

Se till att långa arbetsmaterial har stöd under sig. Håll aldrig fast 

arbetsmaterialet med handen.

Tryck in frigöringsknappen (1). Tryck in strömbrytaren (3) på handtaget 

(2) och låt kap-/geringssågen uppnå full hastighet innan du sågar i 

arbetsstycket. För såghuvudet ner mot arbetsstycket med en lugn rörelse.

Klingskyddet (6) öppnas automatiskt när sågklingan kommer i kontakt 

med arbetsmaterialet.

Släpp genast strömbrytaren om sågklingan fastnar i arbetsmaterialet.

Släpp strömbrytaren när sågningen är klar. Lyft inte sågarmen förrän 

klingan har stannat helt.

Kontrollera att klingskyddet stängs när sågen lyfts från arbetsmaterialet.

Byte av sågblad

Koppla bort sågen från vägguttaget.

Tryck på frigöringsknappen (1) 

för sågbladsskyddet (6) och för 

sågbladsskyddet åt sidan.

Tryck in spindellåset (20) och vrid 

sågklingan tills den låses fast. 

Lossa låsmuttern medurs med den 

medföljande sexkantsnyckeln.

Lossa låsmuttern, ytterfl änsen och 

sågklingan. Släng inte den använda 

sågklingan i hushållssoporna, utan 

kassera den i enlighet med de regler 

som gäller i din kommun.

Ta bort eventuella spån och sågspån 

runt spindeln och fl änsarna.
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Montera den nya sågklingan och övriga delar i omvänd ordning. Kontrollera 

att sågbladets riktningsangivelse överensstämmer med motorns 

rotationsriktning. Vrid sågbladet med handen för att kontrollera att det 

inte ligger an mot någon av sågens övriga delar, även när det är inställt för 

vinkelsågning.

Rengöring och underhåll

Rengör kap-/geringssågen genom att torka sågens yttre delar med 

en fuktig trasa. Använd en borste för att ta bort spån och smuts från 

sågbordet och svårtillgängliga ställen.

Töm regelbundet spånpåsen. Tvätta den i varmt tvålvatten och låt den 

lufttorka.

När insatsen i sågbordet är sliten bör den bytas ut.

När kolborstarna är utslitna ska båda bytas samtidigt.

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska produkter (EEE) innehåller material, 

komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet av elektriska och 

elektroniska produkter (EEE) inte bortskaffas korrekt. Produkter 

som är märkta med nedanstående “överkryssade soptunna” är elektrisk 

och elektronisk utrustning. Den överkryssade sophinken symboliserar 

att avfall av elektriska och elektroniska produkter inte får bortskaffas 

tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.



EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Fremstillet i P.R.C. - Tillverkad i P.R.C.

Fabrikant - Tillverkare

jem & fi x A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle, Danmark

Bemyndiget repræsentant - Tillverkarens representant

Schou Company A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark

37572

220-240 V - 1400 W

 Erklærer herved på eget ansvar, at: Kap-/geringssav

 Intygar härmed på eget ansvar, att: Kap-/geringssåg

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende DIREKTIVER:
 2006/42/EC:  Maskindirektivet.

 Är tillverkad enligt följande DIREKTIV:
 2006/42/EG:   Maskindirektivet 

STANDARDER - NORMER

EN62841-1:2015 - EN62841-3-9:2015+A11:2017

SCHOU COMPANY A/S  -  KOLDING -   19 / 10 / 2018
Product Safety Manager

Kirsten Vibeke Jensen



DK:

KRAFT
Falke værktøjerne er stærke og 
kraftfulde. Falkens stærke næb 
symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION
Præcision er en iboende kvalitet, ikke 
bare i designet og fremstillingen af 
værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED
Forbrugeren vil altid erfare, at vare-
mærket med sin høje kvalitet er 
ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION
Falke lancerer nyheder i design 
såvel som funktion, og søger 
konstant at yde det ypperste.

SE:

KRAFT
Falke verktygen är alltid starka 
och kraftfulla. 

PRECISION
Precision är en del av kvalitén, inte 
bara i designen och tillverkningen 
av verktyget, men också när man 
använder det.

PÅLITLIGHET
Användaren kommer alltid att 
uppmärksamma att varumärket 
med sin höga kvalité är pålitligt.

INNOVATION
Falke lanserar nyheter i design 
såväl som funktion och innehåller 
alltid den senaste tekniken.


