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1. ALGEMENE INFORMATIE
WAARSCHUWING: Lees deze handleiding goed door en zorg ervoor dat u de inhoud
volledig begrijpt voordat u de machine in gebruik neemt.

Deze gebruikershandleiding voorziet u, samen met de bijgevoegde snelstartgids, van de benodigde instructies voor het
starten, onderhouden en repareren (indien nodig) van de machine.
Alle aspecten met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de gebruiker tijdens het uitvoeren van de genoemde
handelingen vermeld worden vermeld. Als u alle instructies en adviezen opvolgt, kunt u ervan uitgaan dat de
veiligheid gegarandeerd is en dat de machine weinig onderhoud nodig heeft. Iedereen die deze machine gaat
gebruiken, onderhouden of repareren is verplicht deze handleiding zorgvuldig door te nemen.

Het wordt aanbevolen om deze handleiding op een goed toegankelijke plaats te
bewaren in de buurt van waar de machine wordt gebruikt.

2. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE MACHINE.
CARAT-zaagtafelmachines zijn ontwikkeld en vervaardigd voor gebruik op bouwplaatsen voor het zagen van
metselmaterialen, steen en mineralen en samengestelde bouwmaterialen met minimaal één zijde die als steunpunt
fungeert (tegel, terrazzo, baksteen, marmer, graniet, beton, keramische dakspanen, steengoed, enz.). De zaag is een
diamantblad dat wordt aangedreven door een elektromotor. Het blad kan worden gebruikt voor droog zagen of
watergekoeld zagen. De voortgang van het blad wordt handmatig bestuurd door de roltafel waarop het te zagen
materiaal ligt richting het draaiende blad te bewegen. Het EasyCoupNext-model is vervaardigd uit hoogwaardige
materialen.

Ieder ander gebruik dan het gebruik waarvoor de machine ontworpen is, wordt als
ongeschikt beschouwd en kan gevaarlijk zijn en is daarom uitdrukkelijk verboden.


Het zaagblad kan hoger of lager worden gemonteerd voor een andere zaagdiepte.



De zaaglengte kan worden aangepast door het zaagblad dichter bij het te zagen materiaal te plaatsen.



De roltafel beweegt op wielen over een U-vormige rail voor een perfect verloop.



Met de verstelbare poten kan de machine waterpas worden gezet.



De roltafel is uitgerust met een gradenboog, zodat u onder een hoek kunt zagen.



Het blad wordt beschermd door een kap met groeven waar het koelwater doorheen kan stromen.



De elektrische componenten van deze machine voldoen aan de EU-normen.



De roltafel is voorzien van een bout waarmee de wielen vergrendeld kunnen worden voor transport, zodat de
machine veilig vervoerd kan worden.



De roltafel is tevens uitgerust met een anti-kantelsysteem waardoor de tafel niet kan vallen of draaien
wanneer de te zagen materialen groter zijn dan de tafel en niet op een andere plek ondersteund worden.



De machine heeft een stofopvangsysteem waarop een stofzuiger kan worden aangesloten.



Dit machinemodel is vervaardigd conform EU-richtlijnen.



Alle motorlagers zijn gemonteerd met een bepaalde mate van afdichting, om een lange levensduur van de
lagers te garanderen
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2.1

PICTOGRAMMEN

De pictogrammen op de machine hebben de volgende betekenis:







DRAAG VEILIGHEIDSLAARZEN
DRAAG EEN HELM, EEN VEILIGHEIDSBRIL EN GEHOORBESCHERMING
LEES DE HANDLEIDING
DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN
GELUIDSVERMOGEN VAN DE MACHINE.

Machine moet worden aangesloten op 230V.

3

TRANSPORT

Nadat de machine uit de kartonnen verpakking is gehaald, kan deze door één persoon van de ene plek naar de andere
worden verplaatst
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AANSLUITEN OP DE VOEDING EN DE DRAAIRICHTING VAN HET BLAD
VERANDEREN

Controleer na ontvangst van de machine of de spanning van het elektriciteitsnet geschikt is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt. De elektrische spanning kunt u vinden op de voltageaanduiding naast de schakelaar van de
machine.
WAARSCHUWING: Sluit de machine nooit op de
stroomvoorziening aan zonder eerst te controleren of de
spanning overeenkomt met de specificaties van de
machine. De motor kan anders onherstelbaar beschadigd raken.
Wanneer u de vorige stappen hebt doorlopen, moet u de
draairichting van de motoras controleren en indien nodig
aanpassen. Steek de stekker in het stopcontact, start de machine
en controleer of het blad met de klok mee rechtsom draait.
U kunt indien nodig de draairichting veranderen door de tweefasenkabels in de vangdraad of in de pen van de
stroomverlengkabel te verwisselen. Doe dit alleen wanneer de machine niet is
aangesloten op de stroomvoorziening.

WAARSCHUWING: Hanteer de stroomkabels of andere elektrische
installaties op de machine nooit voordat u heeft vastgesteld dat de machine
niet op de stroomvoorziening is aangesloten.
WAARSCHUWING: Haal de stekker van de machine uit het stopcontact
voordat u de overgangsplaten op de motoren verplaatst. U moet ook de
stickers bevestigen die de aanvoerspanning aangeven, zodat altijd de juiste
spanning staat aangegeven op de machine.
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ELEKTRISCH STROOMSCHEMA.

De elektrische installatie van de tafelzaagmachine voldoet aan veiligheidsklasse IP-54.
De schakelaar van deze machine is uitgerust met een onderspanningsuitschakelmechanisme, waarmee ongewenst
opstarten van de machine wordt voorkomen. Wanneer door stroomuitval of spanningsverlies de machine stopt, wordt
nadat de stroomtoevoer is hersteld, de machine niet gestart totdat de groene knop wordt ingedrukt.

WAARSCHUWING: De driefasenzaag werkt standaard
op 400 V.

WAARSCHUWING: Indien u driefasige voeding van 230 V
moet gebruiken, sluit dan de overgangsplaten in de
aansluitdoos van de motor aan zoals aangegeven in onderstaande
afbeelding.

WAARSCHUWING: Wanneer u een verlengsnoer gebruikt voor de stroomtoevoer naar de machine, moet
deze kabel de minimale diameter hebben die aangegeven staat in onderstaande tabel.

AANSLUITING

2,2 kW
3 kW

0 - 10 m

10 - 20 m

20 - 30 m

1 fase/ Mono 110 V 50/60 Hz

MOTOR

2,5 mm2

6 mm2

10 mm2

1 fase/ Mono 230V 50/60 Hz

2,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

3 fasen/ Tri 230V 50/60 Hz

2,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

3 fasen/ Tri 400V 50/60 Hz

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2
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6 VEILIGHEIDSADVIEZEN
Machines met een elektromotor moeten altijd worden
aangesloten op een standaard elektriciteitspaneel dat uitgerust
is met een magnetische warmteschakelaar en een
differentiaalschakelaar conform de eigenschappen van de motor. Zie
hiervoor de onderstaande tabel.

ZEER BELANGRIJK: Gebruik altijd geaarde stekkers voordat u de machine start.

 Gebruik gestandaardiseerde kabels.
 Controleer of de voedingsspanning in overeenstemming is met het voltage dat staat aangegeven op de sticker
op de machine.
 Controleer of de verlengkabels niet in aanraking kunnen komen met hoge temperaturen, olie, water of scherpe
hoeken.
 Gebruik geen hogedrukspuiten om de circuits en elektrische componenten te reinigen.






Beschadigde elektriciteitskabels moeten snel worden vervangen.
Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen en –beschermingen.
Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, helm, veiligheidsbril, laarzen, enz.) .
Sluit de machine aan op het netwerk. Verricht geen werkzaamheden aan mechanische of elektrische delen van
de machine wanneer de motor draait.
Zaagtafelmachines moeten uitsluitend worden bediend door mensen die bekend zijn met de werking en het
gebruik ervan.
Personen die niet bekend zijn met de machine mogen niet in de buurt van de machine komen en deze niet
bedienen.
Medewerkers mogen op het werk geen loszittende kleding dragen die vast kan komen te zitten in bewegende
onderdelen van de machine.
Lees voordat u de machine start de instructies zorgvuldig door en houd u aan alle veiligheidsnormen. Leer uzelf
aan hoe u de machine veilig en snel stopt.
Plaats de machine op een vlakke en effen ondergrond. Zet de machine
pas aan wanneer deze stabiel staat.








Controleer of de machine in perfecte technische staat verkeert en
volledig werkt.

Bedien de machine niet als niet alle veiligheidsvoorzieningen en -kappen zijn gemonteerd; deze zijn speciaal
voor dit doel gemaakt.

Controleer wanneer u de machine verplaatst altijd of de motor en de bewegende onderdelen vergrendeld
zijn.


Gebruik alleen diamantbladen die in deze handleiding vermeld zijn.

Deze machine MAG NIET IN DE REGEN WORDEN GEBRUIKT. Bedek de
machine met waterbestendige materialen. Als de machine blootgesteld is
geweest aan regen, controleer dan of de elektrische aansluitingen niet nat zijn
voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Werk altijd met voldoende licht.
Waarschuwing: U moet alle veiligheidsadviezen opvolgen die in deze
handleiding staan vermeld en u houden aan de regels met betrekking tot het
voorkomen van arbeidsgevaren op iedere plek.
CARAT is niet verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van onbekwaam gebruik van deze
tafelzaagmachine.
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ONDERDELEN VAN DE MACHINE

1. Handgreep
2. Schakelaar
3. Beschermkap.
4. Motor.
5. Diamantzaag
6. Zaagtafel
7. Vergrendeling voor zaag tafel.
8. Stelpootjes.
9. Anti-kantelsysteem.
10. Onderstel.
11. Stofzuigeraansluiting.
12. Gereedschappen
13. Vergrendelingshendel voor de hoogte-instelling.
14. Watertoevoerslang.
15. Kogellagers
16. Stofborstel
17. Rubberen stops
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8 HET ZAAGBLAD MONTEREN EN DEMONTEREN.
Deze zaagmachine kan worden gebruikt in combinatie met een segmentdiamantblad of een diamantblad met een
continue rand met een diameter van 300 of 350 mm. Het juiste blad zorgt ervoor dat het blad langer meegaat en
beter zaagt, ongeacht het materiaal dat u gaat zagen.
Controleer of het maximale aantal omwentelingen per minuut dat staat aangegeven op het blad hoger is dan het
maximale aantal omwentelingen per minuut van de motor van de machine.
Het zaagblad is een van de belangrijkste onderdelen van een zaagmachine. Een in goede staat verkerend blad is van
essentieel belang om de machine optimaal te kunnen laten presteren. Het blad moet worden vervangen wanneer het
versleten, gedraaid of gescheurd is.
Gebruik geen andere type blad dan het type dat gespecificeerd staat in deze handleiding. Controleer tevens of het de
vereiste kenmerken heeft, zoals de maximale diameter, boordiameter en maximale snelheid (t.p.m.)
Onthoud dat er verschillende typen diamantbladen bestaan voor verschillende typen materiaal die moeten worden
gezaagd. Kies altijd het blad dat het beste bij het specifieke materiaal past.
CARAT raadt aan om originele CARAT-bladen te gebruiken die qua technische kenmerken en veiligheidskenmerken aan
de normen voldoen. CARAT biedt een groot assortiment producten voor de meest uiteenlopende typen
zaagwerkzaamheden, zodat u altijd de juiste keus kunt maken.

8.1 EEN BLAD MONTEREN OF VERVANGEN.
Als u een blad wilt monteren of vervangen, volg dan de onderstaande instructies:
 Controleer of de stekker van de machine niet in het stopcontact zit.
 Draai de borgmoeren (A, Afb. 3) los en verwijder de kap (P, Afb. 3) van de zaagkop.
 Plaats de moersleutel (E Afb. 3) rond de moer (D Afb. 3). Zorg ervoor dat de drijfas van het blad niet
meer kan draaien door een moersleutel in de behuizing te steken aan het uiteinde (C, Afb. 3). Draai de moer
in de drijfas los en verwijder de buitenste flens (F, Afb. 3). LET OP: draai de moer rechtsom los.
 Plaats het blad op de motordrijfas en zorg ervoor dat het goed gecentreerd is en perfect op het uiteinde van
de drijfas wordt geplaatst. Controleer nogmaals of het blad in de goede richting draait. De pijl die in het blad
gegraveerd staat, moet dezelfde richting op wijzen als de pijl die in de kap van het blad gegraveerd staat.
Plaats vervolgens de buitenste flens terug op zijn plek en draai de moer van de drijfas weer vast met dezelfde
sleutel.
 Controleer of het blad en de flenzen perfect gelijklopen voordat u de moer volledig vastdraait.
 Plaats de kap over het blad weer terug op de juiste plek en draai de moeren vast om de kap te bevestigen
aan de zaagkop.
 Ga in omgekeerde volgorde te werk als u het blad wilt verwijderen.
WAARSCHUWING: Controleer of al het gereedschap waarmee de machine bedrijfsklaar is gemaakt,
verwijderd is uit de werkplaats voordat de machine op de stroom wordt aangesloten. Controleer
tevens of alle machineonderdelen op de juiste plek gemonteerd zijn.
U kunt nu de machine op de stroomvoorziening aansluiten.
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OPSTARTEN EN GEBRUIKSINSTRUCTIES.
9.1 POSITIE VAN DE MACHINE EN DE BEDIENER; AANSLUITEN EN LOSKOPPELEN

De machine moet worden geïnstalleerd op een vlakke en stabiele ondergrond die goed verlicht is en waar zich geen
obstakels bevinden.
Voordat de machine gestart kan worden, moet u alle noodzakelijke elementen (elektrische aansluiting, stabiliteit,
veiligheidsvoorzieningen) controleren zoals beschreven in de vorige hoofdstukken.
De machine moet geïnstalleerd worden op een effen, stabiele en harde ondergrond die compleet horizontaal is.
Om te gaan zagen moet de gebruiker voor de machine gaan staan. Vanuit die positie kan hij eenvoudig de roltafel met
daarop het te zagen materiaal bewegen en de stroomschakelaar is dan binnen handbereik.
Wanneer de stekker in het stopcontact is gestoken en u op de groene startknop drukt, start de motor.
U stopt de machine door op de rode knop te drukken.

9.2 ZAGEN DOOR DE ZAAGKOP TE KANTELEN.
De machine kan zaagbewegingen maken waarbij de roltafel vast staat en de zaagkop schuin naar beneden staat voor
het zagen. Zo gaat u bijvoorbeeld te werk om binnenvensters uit één stuk te zagen.
Om deze zaagbeweging te verrichten, moet de handgreep ontgrendeld worden totdat de hele kop los hangt. Door de
trekkracht van de veer blijft de zaagkop omhoog staan. Vervolgens moet de roltafel met het te zagen materiaal naar
voren worden bewogen totdat het materiaal onder het blad ligt. Trek vervolgens de kop aan de handgreep naar
beneden om te zagen.
De kracht die u moet uitoefenen tijdens het duwen wordt bepaald door de hardheid van het materiaal en de
zaagdiepte.
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9.3 ZAGEN VAN VOREN.
Vergrendel eerst de zaagkop door de zwengel
bovenaan vast te zetten. Duw vervolgens de
roltafel met het te zagen voorwerp totdat het
vlakbij het draaiende blad is. Blijf duwen al naar
gelang de hardheid van het materiaal en de
zaagdiepte.

9.4 STOFZUIGERAANSLUITING.
De machine is uitgerust met een tuit waarop een stofzuigersysteem kan worden aangesloten, zodat stof en ander afval
dat vrijkomt tijdens het zagen, kan worden opgevangen en afgevoerd.

STOFZUIGERS VOOR DROOG ZAGEN: Zaag niet met waterkoeling indien uw stofzuiger alleen geschikt is
voor stof.
STOFZUIGERS VOOR STOF EN VLOEISTOFFEN: Deze stofzuiger kan gebruikt worden voor zowel droog zagen als
nat zagen.

9.5 AAN DE SLAG.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plaats de machine op een vlakke, goed verlichte plek. Zorg er met behulp van de verstelbare poten voor
dat de machine bij gebruik stabiel staat.
Monteer de handgreep en draai deze vast met de bout.
Monteer het blad zoals eerder beschreven.
Ontgrendel de rem van de roltafel.
Stel de juiste zaagdiepte in met de draaivergrendelingshendel.
Steek de stekker van de machine in het stopcontact en controleer of het blad in de juiste richting draait.
Verbind de slang van de stofzuiger met de aansluiting op de machine en steek de stekker van de
stofzuiger in het stopcontact.
Sluit de machine aan op de kraan indien u nat wilt zagen.
U kunt nu beginnen met zagen.
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10 ONDERHOUD
De tafelzaagmachine is eenvoudig te onderhouden, zoals hieronder staat beschreven:
 Verwijder voorzichtig al het afval en vuil van de rails van de roltafel.
 Vervang elektriciteitskabels die stroomuitval veroorzaken, breuken vertonen of op andere wijze onherstelbaar
beschadigd zijn zo snel mogelijk.
 Als de machine niet bedekt is, bedek deze dan met een waterdichte doek.
 Haal aan het eind van elke dag de stekker van de machine uit het stopcontact.

Onderhoud dient te worden uitgevoerd door bedieners die weten hoe de machine werkt.
Controleer voordat de machine wordt onderhouden of gereinigd of de stekker niet in het stopcontact zit.
Indien u afwijkingen of storingen opmerkt, laat de machine dan controleren door een monteur.
Houdt u aan de veiligheidsadviezen die genoemd zijn in deze handleiding.

Het is niet toegestaan om zelf veranderingen aan te brengen in de onderdelen, componenten en
eigenschappen van de machine. CARAT is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de gevolgen die
kunnen ontstaan door het niet naleven van deze adviezen.

10.1 HET BLAD UITLIJNEN MET DE RAILS.

Deze handeling moet worden verricht met behulp van een staaf met een diameter van 4 à 5 mm en een lengte van
250 mm en met een puntig uiteinde, zoals dat van een potlood. U hebt tevens een keramische tegel en wit krijt
nodig. Ga als volgt te werk:
o Trek de stekker van de machine uit het stopcontact.
o Verwijder de kap en het blad.
o Leg de tegel op de roltafel (met de glazuurkant naar beneden) en teken een lijn met krijt op de andere kant
van de tegel, waarmee u de tegel visueel in tweeën deelt.
o Plaats de staaf tussen de bladklemmen, zodat het puntige uiteinde tegen de krijtlijn komt die getekend is op
de achterkant van de tegel. Draai de moer op de motordrijfas vast.
o Duw tegen de roltafel, zodat de staaf een rechte lijn trekt op de tegel.
o Draai de motordrijfas om de staaf naar de andere kant te verplaatsen en trek de tafel terug om een nieuwe lijn
te trekken. Deze moet over de eerste lijn lopen. Als de lijnen niet gelijk lopen, draai dan de schroeven los
waarmee de motor is bevestigd. Tik tegen de drijfas van de motor aan de kant waar gecorrigeerd moet worden
en herhaal de stappen tot de twee lijnen die door de staaf worden getekend gelijk lopen. Draai vervolgens de
schroeven van de motor weer vast.
o Plaat het blad en de kap van het blad ten slotte weer terug.
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11 OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

Stroomstoring

Controleer op het schakelpaneel of de machine van
stroom wordt voorzien. Controleer de stand van de
magnetische warmteschakelaar en de
differentiaalschakelaar op het schakelpaneel.
Controleer of de verlengkabel in goede staat verkeert
en aan beide kanten is aangesloten.

De motor start niet

De motor start erg
langzaam en het
duurt lang voordat
het gewenste
T.P.M. is bereikt

Onvoldoende
zaagvermogen

Het koelwater komt
niet bij het blad

Het blad slijt te
snel

De machine zaagt
niet recht

De machine trilt

Veel stof

De machine wordt uitgeschakeld door de
warmtebeveiliging (eenfasemodellen)

Laat de motor afkoelen en start de warmtebeveiliging
opnieuw.

Schakelaar is beschadigd

Vervang de condensator

Het blad wordt geblokkeerd

Verwijder datgene waardoor het blad niet kan draaien.

De condensator is beschadigd.
(Eenfasemotoren)

Vervang de condensator

De segmenten of de rand van het
diamantblad is/zijn stomp.

Slijp het blad op schurend materiaal (zandsteen,
beton, polijststeen)

Ongeschikt blad

Gebruik het juiste blad voor het te zagen materiaal

Laag motorvermogen

Laat de motor controleren door een professioneel
onderhoudsmonteur.

Laag waterpeil in het reservoir

Vul water bij

De pomp wordt geblokkeerd

Demonteer het tapefilter en reinig het

De pomp is beschadigd

Vervang de pomp

De waterkraan van de pomp is dicht

Open de kraan

Onvoldoende koeling

Koeling nakijken

Overmatige drukkracht nodig tijdens het
zagen

Druk minder hard

Ongeschikt blad

Gebruik het juiste blad voor het te zagen materiaal

De machine is niet goed uitgelijnd

Lijn de machine uit zoals beschreven in deze
handleiding.

Blad is verslechterd of versleten

Vervang het blad.

Ongeschikt blad

Gebruik het juiste blad voor het te zagen materiaal

Het blad draait niet in balans

Controleer de positie van het blad en monteer deze
op de juiste wijze

Het blad is verkeerd bevestigd

Controleer of de bladklemmen en de motordrijfas
goed vergrendeld zijn. Draai de moer goed aan.

Het blad is kromgetrokken

Vervang het blad.

Aanzuigfilter verstopt

Regelmatig het filter schoonmaken.
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12 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Specifikationer

230V V

50/60Hz

Motorvermogen

2,2Kw

Motorspanning

230V~

Omwentelingen van de motor per minuut

2800 R.P.M.

Maximale diameter van het blad

350 mm

Boordiameter

25,4 mm

Zaaglengte

260 mm

Zaagdiepte

110 mm

Nettogewicht

37 Kg
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13 GARANTIE
De fabrikant heeft een technische dienstverlening. Aan reparaties die onder de garantie worden uitgevoerd door,
worden hoge eisen gesteld, zodat u gegarandeerd bent van de hoogste kwaliteit en de beste service.
De fabrikant biedt voor alle producten garantie in geval van productiefouten, volgens de voorwaarden die genoemd
worden in het bijgevoegde document ‘Garantievoorwaarden’. Deze garantievoorwaarden zijn niet van toepassing
indien de overeengekomen betalingstermijnen niet worden nagekomen.
De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aanpassingen en wijzigingen aan te
brengen in haar producten.

14 RESERVEONDERDELEN
De reserveonderdelen voor de tafelzaagmachine vindt u in het reserveonderdelenoverzicht dat bij deze handleiding is
bijgevoegd en bekeken kan worden op onze websit.
Als u een reserveonderdeel wilt bestellen, neem dan contact op met onze aftersales dienst en vermeld duidelijk het
serienummer van de machine, het model- en productienummer en het productiejaar (deze informatie kunt u
vinden op de kenmerkenplaat).

15 BESCHERMING VAN HET MILIEU
Grondstoffen moeten worden ingezameld en mogen niet in het milieu worden achtergelaten.
Apparatuur, toebehoren, vloeistoffen en verpakkingen moeten naar de daarvoor bestemde locaties
worden gebracht, zodat deze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden gerecycled. Kunststof
componenten zijn gemarkeerd, zodat deze apart kunnen worden gerecycled.
.

W.E.E.E. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet naar de daarvoor
bestemde locaties worden gebracht, zodat deze apart kan worden gerecycled.

16 GELUIDSVERKLARING.
Gewogen geluidsvermogen van de machine.
LwA (dBa) 122

17 VERKLARING VAN MECHANISCHE TRILLINGEN.
Het trillingsniveau dat wordt overgebracht naar de hand/arm is:
LINKERHAND m/s²

RECHTERHAND m/s²

5,71220387313

4,71851454008
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18 ELEKTRISCH AANSLUITSCHEMA.
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