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N O R S K

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).
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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.


