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SAGKRAKK FOR GJÆRSAG DE7023

Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT produkt. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.

Tekniske data
DE7023

Lengde mm 1830
Lengde (med forlengede stenger) mm 3290
Høyde mm 820
Maksimal arbeidsbelastning kg 227
Vekt kg 19,8

Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:

Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.

Erklæring fra fabrikanten

DE7023
DEWALT erklærer at denne enheten er konstruert
i henhold til 98/37/EEC.

Denne enheten må ikke tas i bruk før det er fastslått
at elektroverktøyet som skal kobles til denne
enheten er i overensstemmelse med 98/37/EEC
(bekreftet av CE-merket på elektroverktøyet).

Director Engineering and Product Development
Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland

Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.

Generelt

1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.

2 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når
du bruker maskin-tilbehøret. La ikke andre
personer komme i kontakt med elektroverktøyet
eller ledningen. Alle personer skal holdes borte
fra arbeidsområdet.

3 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.

4 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser spon
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.

5 Bruk hørselsvern
Støynivået ved saging av forskjellige materialer
kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB
(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke
hørselsvern.

6 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.

7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en svak maskin til å gjøre arbeid som
krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy
til formål det ikke er ment for, som for eksempel
å fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
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8 La verktøy-tilbehøret repareres av et godkjent
DEWALT reparasjonsverksted
Reparasjon av elektroverktøy-tilbehør krever
fagkunnskap og nøyaktighet. Overlat derfor alltid
dette til kvalifisert DEWALT servicepersonale.

Ekstra sikkerhetsinstrukser for sagkrakk

9 Unngå ustabilitet
Monter alltid sagen så langt fram som mulig.
Ikke bruk sagkrakken på ujevne eller ustabile
underlag. Forsikre deg om at beina er slått helt ut
og festet skikkelig før bruk.

10 Alle deler må settes godt fast.
Løse forbindelser mellom festebrakettene,
sagen og sagkrakken kan føre til ustabilitet og
unøyaktige snitt.

11 Ikke overbelast sagkrakken
Ikke overskrid maksimal arbeidsbelastning.
Ikke klatre, sitt eller stå på sagkrakken.

Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sagkrakk for gjærsag
2 Enheter for lengdeanslag / støtte for

arbeidsstykke (DE7024)
2 Festebraketter (DE7025)
4 Rundhodeskruer
4 Mutre
4 Planskiver
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning

• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.

• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.

Beskrivelse (fig. A)
Sagkrakk for gjærsag av type DE7023 er konstruert
for å utvide bruksområdene for din DEWALT gjærsag.
1 Festebrakett for sag
2 Bein
3 Forlengelsesstang
4 Støtte for arbeidsstykke
5 Lengdeanslag

Montering og justering

Oppsetting av sagkrakk (fig. A & B)
• Plasser sagkrakken på gulvet med de

sammenleggbare beina pekende opp.
• For hvert bein gjøres følgende: Trykk inn

låsepinnen (6) og slå beinet opp inntil låsepinnen
kommer i inngrep.

• Løft sagkrakken i senterbjelken og sett den i
oppreist stilling.

Kontroller at sagkrakken står stabilt og
forsikre deg om at låsepinnene har gått
skikkelig i inngrep.

Montering av enhetene for lengdeanslag /
støtte for arbeidsstykke (fig. C)
Enhetene for lengdeanslag / støtte for arbeidsstykke
kan brukes som lengdeanslag eller støtte for et
arbeidsstykke, avhengig av hvordan enhetene
plasseres.
• Løsne på låseskruen (14) og skyv ut

forlengelsestangen (3).
• Løsne på vingeskruen (7).
• Skyv enheten inn på skinnen (8) til ønsket avstand.
• Stram til vingeskruen (7).

Alternativt kan enheten festes til enden av
forlengelsestangen .
• Skyv enheten inn på braketten (9) på enden av

forlengelsestangen, som vist.
• Stram til vingeskruen (7).

Monter sagen til festebrakettene (fig. D)
Sagen festes til brakettene ved hjelp av 4
rundhodeskruer. For å ha plass til skruene,
må sagunderstellet være utstyrt med et hull med
8,5 mm i diameter i hvert hjørne.
• Plasser sagen på brakettene som vist, så langt

fram som mulig.
• Sett rundhodeskruene (10) på plass gjennom

spaltene i brakettene og hullene i sagunderstellet.
• Sikre skruene ved hjelp av planskivene (11) og

mutrene (12).

Hvis sagen din ikke er utstyrt med hull i sagunderstellet,
går det an å montere festebrakettene til sagen ved å
fjerne føttene på understellet. Sett skruene på plass
gjennom hullene for føttene på understellet og sikre
dem på samme måte som beskrevet ovenfor.
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Sagkrakken er utstyrt med fire standardskruer og to
mindre skruer. De mindre skruene må brukes for å
feste en gjærsag med en høyre gjæringsvinkel på
60°. Ved å bruke de to mindre skruene unngår du at
sagarmen kan komme borti sagkrakken.

Montering av sagen til sagkrakken (fig. E)
Festebrakettene er utstyrt med gummiføtter for å
muliggjøre en stabil basis i tilfelle du fjerner sagen fra
arbeidsstasjonen.
• Løft sagen i festebrakettene .
• Trykk inn klemanordningene (13) og plasser

sagen på sagkrakkens senterbjelke.
• Slipp klemanordningene og kontroller at

brakettene er korrekt festet på senterbjelken.

Vedlikehold
Ditt produkt er konstruert slik at det kan brukes i lang
tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og
tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og
regelmessig rengjøring av produktet.

Smøring
Ditt produkt trenger ikke ekstra smøring.

Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.

GARANTI

• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •

Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.

• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •

Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice
omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.

• 1 ÅRS GARANTI •

Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert

verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.

Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.

Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
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Belgique et Luxembourg DEWALT Tel: +32 (0)015 - 15 47 9211
België en Luxemburg Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E Fax: +32 (0)015 - 15 47 9210

B-2800 Mechelen www.dewaltbenelux.com

Danmark DEWALT Tlf: 70 20 15 30
Hejrevang 26 B Fax: 48 14 13 99
3450 Allerød www.dewalt-nordic.com

Deutschland DEWALT Tel: 06126-21-1
Richard-Klinger-Straße Fax: 06126-21-2770
65510 Idstein www.dewalt.de

EÏÏ¿˜ Black & Decker (Hellas) S.A. TËÏ: (01) 8981-616

™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·ÁÌ¤ÓË˜ 159 º·Í: (01) 8983-570

°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó· Service: (01) 8982-630

España DEWALT Tel: 934 797 400
Parque de Negocios “Mas Blau” Fax: 934 797 439
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

France DEWALT Tel: 472 20 39 72
Le Paisy Fax: 472 20 39 02
BP 21, 69571 Dardilly Cedex

Helvetia DEWALT Suisse Tel: 01 - 73 06 747
Schweiz Rütistraße 14 Fax: 01 - 73 07 067

8952 Schlieren www.dewalt.ch

Ireland DEWALT Tel: 00353-2781800
Calpe House Rock Hill Fax: 00353-2781811
Black Rock, Co. Dublin

Italia DEWALT Tel: 0800-014353
Viale Elvezia 2 Fax: 039-2387592
20052 Monza (Mi)

Nederland DEWALT Tel: 076 50 02 000
Florijnstraat 10 Fax: 076 50 38 184
4879 AH Etten-Leur www.dewalt.benelux.com

Norge DEWALT Tel: 22 99 99 00
Strømsveien 344 Fax: 22 99 99 01
1011 Oslo www.dewalt-nordic.com

Österreich DEWALT Tel: 01 - 66116 - 0
Werkzeugevertriebs GmbH Fax: 01 - 66116 - 14
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien www.dewalt.at

Portugal DEWALT Tel: 214 66 75 00
Rua Egas Moniz 173 Fax: 214 66 75 75
João do Estoril, 2766-651 Estoril

Suomi DEWALT Puh: 98 25 45 40
Palotie 3 Fax: 98 25 45 444
01610 Vantaa www.dewalt-nordic.com

Brandvägen 3 Tel: 98 25 45 40
01610 Vanda Fax: 98 25 45 444

www.dewalt-nordic.com

Sverige DEWALT Tel: 031 68 61 00
Box 603 Fax: 031 68 60 08
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11 www.dewalt-nordic.com

Türkiye DEWALT Tel: 021 26 39 06 26
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak Faks: 021 26 39 06 35
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)

United Kingdom DEWALT Tel: 01753-56 70 55
210 Bath Road Fax: 01753-57 21 12
Slough, Berks SL1 3YD


