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1 Symboler 

  Advarsel mot generell fare

 Advarsel om elektrisk støt

 Bruk hørselvern!

 Bruk støvmaske!

 Les anvisning/merknader

2 Tekniske spesifi kasjoner
Kuttedybde ved 90°/45°    0–70/0–48 mm
Skråstilling -2°-47°
maks. uttrekkslengde 330 mm
Sagblad 225 x 30 x 2,5 mm  
Tomgangsturtall
CS 70 EB regulerbar 2000-4200 o/min
CS 70 E  4200 o/min
Opptatt effekt  2200 W
Bordmål (L x B)  690 x 500 mm
Bordhøyde med nedfellbare bein   900 mm 
Bordhøyde uten nedfellbare bein  375 mm
Vekt med foldeben 34 kg

Bekyttelsestype iht. EN 60529 av motor 
(kun CS 70 EB) og bryter IP5X.

Illustrasjonene det refereres til, er i begyn-
nelsen av bruksanvisningen.

3 Maskinelementer
[1-1] Foldeben  
[1-2] Av/på-bryter
[1-3] Kabelholder
[1-4] Bordinnsats
[1-5] Dreiebryter til justering av anslaget
[1-6] Spaltekile
[1-7] Låsespak
[1-8] Innstilling av skjærehøyde
[1-9] Fot
[1-10] Spor
[1-11] Dreiebryter til justering av verne-

dekselet
[1-12] Håndtaksknapper til justering av 

foldebena

4 Defi nert bruk
PRECISIO er et transportabelt elektroverk-
tøy som er ment å brukes til saging av tre, 
plast, plater av tre og trelignende emner.
Med Festools spesialsagblad for aluminium 
kan maskinene også brukes til å sage i alu-
minium. Materialer som inneholder asbest, 
skal ikke bearbeides.
Brukeren er selv ansvarlig for skader og ulyk-
ker som skyldes ikke forskriftsmessig bruk.

5 Sikkerhetsanvisninger
OBS! Les gjennom alle anvisningene. 
Feil ved overholdelsen av nedenstående 
anvisninger kan medføre elektriske støt, 

brann og/eller alvorlige skader. 
Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og 
anvisninger for fremtidig bruk.

La aldri barn bruke maskinen.  -
Gjør deg fortrolig med anvendelse, innstil- -
ling og betjening av maskinen før bruk. 

5.1 Spesifi kke sikkerhetsanvis-  
 ninger for maskinen

Deformerte eller sprukne sagblad og sagblad  -
med sløvt eller defekt skjær må ikke brukes.
Det maksimale omdreiningstallet som er  -
oppgitt på verktøyet, må overholdes.

Bord- og  trekksirkelsager
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Verktøyet må være egnet for materialet  -
som skal bearbeides.
Sagblad av høylegert hurtigstål (HSS- -
stål) må ikke brukes.
Verktøyene må oppbevares og transpor- -
teres i egnet beholder,
Bruk egnet personlig verneutstyr: Hørs- -
elvern for å redusere risikoen for hørsel-
skader, vernebriller, åndedrettsvern for å 
redusere risikoen for innånding av helse-
farlig støv, vernehansker ved håndtering 
av verktøy og ubehandlede materialer.
Bruk bare verktøy som er i samsvar med  -
EN 847-1.
Før bytte av verktøy og før utbedring av  -
funksjonsfeil, f.eks. fjerning av splinter 
som sitter fast, må du trekke støpselet ut 
av stikkontakten.
Ved saging av tre må maskinen kobles til  -
avsugapparat som tilsvarer EN 60335-2-
69, støvklasse M.
For å minimere støyutslippet må du sør- -
ge for at verktøyet er riktig slipt/kvesset. 
Alle elementer for støyreduksjon (deksler 
osv.) må være riktig innstilt.
Maskinen må bare brukes hvis alle verne- -
anordninger står i riktig posisjon og hvis 
maskinen er i god stand og forskriftsmes-
sig vedlikeholdt.
Feil på maskinen, inklusive strømbryten- -
de verneinnretninger og verktøy, må rap-
porteres til vedlikeholdspersonalet umid-
delbart. Maskinen kan først tas i bruk når 
feilen er utbedret.
Falsing og notfresing er bare tillatt med  -
egnet verneinnretning over sagebordet, 
f.eks. tunnelverneinnretning.
Sirkelsagen skal ikke brukes til slissing  -
(not som slutter i emnet).
Det øverste vernedekselet skal ikke bru- -
kes som bærehåndtak!
Under transport av maskinen skal det  -
øverste vernedekselet dekke øverste del 
av sagbladet.
Lange emner må støttes opp av egnet inn- -
retning slik at emnene ligger vannrett.
Det må sørges for tilstrekkelig rom- eller  -
arbeidsplassbelysning
Operatøren må ha tilstrekkelig opplæring i  -
bruk, innstilling og betjening av maskinen.
Sørg for å ha riktig arbeidsstilling når du  -
sager: 

 - foran på betjeningssiden, 
 - frontal mot maskinen, 
 - ved siden av skjærelinjen.

Ikke bearbeid asbestholdig materiale.  -
Fjern aldri avskjær fra skjæreområdet  -
mens maskinen går eller hvis sagenheten 
ikke er i hvileposisjon.
Hvis sagbladet er blokkert, må du straks  -
slå av maskinen og trekke ut nettstøpselet. 
Fjern så først det fastkilte arbeidsemnet. 

5.2 Emisjonsverdier
Støymålingene er utført i henhold til an-
givelsene i EN 61029. Angivelsene gjelder 
både for bruk som uttrekkbar sag og som 
bordsirkelsag.

Lydeffektnivå
Lydeffekt, tomgang 91 dB(A)
Lydeffekt, arbeid 103 dB(A)
Måleavvikstillegg K = 3 dB

Emisjonsverdier som har med arbeids-
plassen å gjøre
AP-utslipp, tomgang 77 dB(A)
AP-utslipp, arbeid 90 dB(A)

   FORSIKTIG!
Støyen som oppstår ved arbeidet, 
skader hørselen. 

Bruk hørselvern! 
Vurdert akselerasjon  < 2,5 m/s²

De angitte utslippsverdiene (vibrasjon, 
støy) er målt i samsvar med EN 61029, og 
brukes ved sammenligning av maskiner. De 
er også egnet til en midlertidig vurdering av 
vibrasjons- og støybelastning under bruk.
De angitte utslippsverdiene representerer 
de viktigste brukstypene til elektroverktøy-
et. Dersom elektroverktøyet brukes på an-
nen måte eller med andre innsatsverktøy 
eller etter utilstrekkelig vedlikehold, kan vi-
brasjons- og støybelastningen bli merkbart 
høyere i løpet av det totale arbeidstidsrom-
met. Man må også ta hensyn til maskinens 
tomgangs- og stillstandsperioder når man 
skal gjøre en nøyaktig vurdering for et gitt 
arbeidstidsrom. Dette kan redusere belast-
ningen betraktelig i løpet av totalt arbeids-
tidsrom.
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5.3 Restrisiko
Selv om alle gjeldende byggeforskrifter 
overholdes, kan det oppstå farlige situasjo-
ner når maskinen er i bruk, for eksempel 
på grunn av

emnedeler som slynges vekk -
verktøydeler som slynges vekk fordi verk- -
tøyet er defekt
støyutslipp -
utslipp av trestøv -

6 Igangsetting

  ADVARSEL!
Det er fare for ulykker hvis maskinen 
brukes med spenning eller frekvens 
som ikke er tillatt.

Nettspenningen og strømkildens fre- 
kvens må stemme overens med angivel-
sene på maskinens typeskilt.
I Nord-Amerika er det kun tillatt å bruke  
Festool-maskiner med spenningsangi-
velse 120 V.

6.1  Montering av maskinen

Oppstilling av maskinen
Sørg for at gulvet rundt maskinen er  
jevnt og i god stand, og at det ikke lig-
ger løse gjenstander der (f.eks. spon og 
avskjær).Maskinen kan settes opp med 
eller uten utfoldede ben. 

For å folde ut bena: åpne de fi re drei- 
ebryterne [1-12] til de går i inngrep.
Fold ut bena [1-1] og skru dreiebryterene  
[1-12] fast. 

For at maskinen skal stå støtt, kan du endre 
lengden på bena ved å skru på foten (1-9).

Montering av håndtaksknapp
Skru den medfølgende dreiebryteren mot  
venstre [2-6] inn i trekkstangen.

Montering av vernedeksel
Plasser spaltekilen [1-6] i øvre låsestilling  
ved å trekke hardt oppover [7-2].
I denne posisjonen skrur du det medføl- 
gende øvre vernedekselet fast på spalte-
kilen med dreiebryteren [1-11].

Transport
Lås sagaggregatet i nullposisjon. 

Fjern alle påmonterte deler på sagen og  
vikle kabelen opp på kabelholderen.
Klapp sammen beina. 

6.2 Slå på/av
Motoren har høy effekt. Derfor anbefa- 
ler vi 16 A-sikring.

For å slå på: Trykk på den grønne på- 
bryteren [1-2]. Den røde knappen er av-
bryteren.

For å hindre at uvedkommende slår på  
maskinen, tilbyr vi låsbar startsperre 
som ekstrautstyr.

7 Innstillinger på maskinen

  ADVARSEL!
Fare for ulykker, elektrisk støt

Trekk nettstøpselet ut av vegguttaket  
før alle typer arbeid på maskinen.

7.1 Electronic
Maskinen arbeider med en fullbølgeelektro-
nikk som har følgende egenskaper: 

Myk oppstart
Den elektronisk styrte myke starten sørger 
for at maskinen starter uten å rykke til.

Turtallsregulering
Turtallet kan stilles inn trinnløst mellom 2000 
og 4200 o/min ved hjelp av stillhjulet [2-1] 
(kun 70 EB). Med stillhjulet kan du tilpasse 
kuttehastigheten optimalt uansett materiale.
Forhåndsinnstilt motorturtall holdes konstant 
ved hjelp av elektronikken. Dermed forblir 
kuttehastigheten jevn også ved belastning.

Overbelastningsvern
Ved ekstrem overbelastning av maskinen 
reduseres strømtilførselen. Dersom moto-
ren blokkeres en viss tid, kuttes strømtilfør-
selen fullstendig. Når blokkeringen fjernes 
eller maskinen slås av, er maskinen klar til 
bruk igjen.

Temperatursikring
Ved for høy motortemperatur reduseres 
strømtilførselen og turtallet. Da går mas-
kinen med redusert effekt, slik at det kan 
oppnås rask avkjøling ved hjelp av motor-
luftingen. Når den er avkjølt, går maski-
nen raskere igjen av seg selv.
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Bremse (kun CS 70 EB)
Når du slår av maskinen, bremses sagbladet 
elektronisk helt ned i løpet av 3 sekunder.

Selvstartvern
Den innebygde underspenningsutløseren 
hindrer at maskinen starter av seg selv igjen 
etter strømbrudd ved permanent bruk. 
I slike tilfeller må maskinen slås på igjen.

7.2  Setting i oppsettposisjon
For å foreta innstillinger på maskinen må 
du sette sagen i oppsettposisjon:
Ved levering er sagen låst i hvileposisjon. 

Vri dreiebryteren til venstre og løsne [2- 
6] låsen. Trekk sagen fremover.
Trykk på låsespaken [1-7]. 

Nå låses sagen i fremste posisjon.

7.3  Innstilling av kuttehøyde
For å stille inn kuttehøyden i oppsettposi-
sjonen trinnløst fra 0-70 mm:

Drei på kuttehøydeinnstillingen [1-8]. 
Du oppnår rene sagkutt når den innstil- 
te kuttehøyden er 2-5 mm større enn 
tykkelsen på emnet.

7.4  Innstilling av gjæringsvinkel
Sagbladet kan dreies mellom 0° og 45°:

Åpne dreiebryteren [2-4]. 
Still inn gjæreingsvinkel etter skalaen [2- 
5] på dreiehåndtaket [2-3].
Lukk dreiebryteren [2-4]. 

Ved nøyaktig tilpasningsarbeid (bakkutt på 
kantene) kan sagbladet dreies maksimalt 
2° ut over de to endeposisjonene. 

Hold knappen [2-2] nede i endeposisjonen. 
Sagbladet kan nå dreies inntil -2° og 47° 
med dreiehåndtaket [2-3]. Når du slipper 
knappen [2-2], er 0°- og 45°-anslagene 
aktive igjen.

7.5 Bytte verktøy

Ta av sagblad
Lås sagen i oppsettposisjon. 
Still inn største skråstilling og maksimal  
kuttehøyde.
Løsne innsatsen med dreiebryteren [5-1].  
Skyv festeplaten forover. 

Løft bordinnsatsen [1-4] ved å ta tak på un- 
dersiden bak. Ta den av bakover fra bordet.
Ta av vernedekselet. 
Drei dekselet [5-10] bakover. 
Ta unbrakonøkkelen [5-3] ut av festet på  
klaffen [5-6] og sett den inn i sagbladets 
festeskrue.
Hold nede spindelstoppen [5-2] (bak sag- 
bladet) og drei sagakselen med unbrako-
nøkkelen helt til spindelstoppen [5-2] går 
i inngrep og blokkerer sagakselen.

Sagbladets festeskrue er venstregjen- 
get.

Løsne sagbladets festeskrue ved vri kraf- 
tig mot urviseren. Ta av spennfl ensen og 
sagbladet

Ta på sagblad

   ADVARSEL!
Fare for personskader

Når du tar i bruk et nytt sagblad, må du  
legge merke til dreieretningen: Dreieret-
ningen på sagbladet [5-4] må stemme 
med maskinens dreieretning.
Legg i sagbladet. 
Skru fast sagbladet og fl ensen på sagak- 
selen med sagbladets festeskrue
Lukk dekselet [5-10] og monter verne- 
dekselet.
Se til at dekselet [5-10] faller på plass i  
klaffene [5-9] når det lukkes.
Sett unbarkonøkkelen [5-3] tilbake i hol- 
deren.

For å legge bordinnsatsen [1-4] inn i 
bordet

Sett først den oppstikkende fjærplaten [5- 
5] på innsatsen inn foran på bordrammen. 
Se til at fl aten er fri for støv.
Legg i innsatsen og skru den fast med  
klemmen og dreiebryteren [5-1].

7.6 Stille inn spaltekil
Når vernedekselet er avmontert, kan du 
trekke hardt i spaltekilen [1-6] for å sette 
den i to låsestillinger . Spaltekilen brukes 
alltid i øverste låsestilling [7-2], unntatt 
ved skjulte kutt.

Bare ved skjulte kutt
Ta av det øverste vernedekselet. 
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Plasser spaltekilen [7-1] i nedre låsestil- 
ling ved å trykke hardt nedover.

Når du lager skjulte kutt, er det særlig vik-
tig å passe på korrekt verktøyføring. Trykk 
emnet godt fast mot bordet. Velg kutterek-
kefølgen slik at siden på emnet det allerede 
er blitt kuttet i, ikke er anslagsiden.

Etter at du har gjort skjulte kutt, må du  
føre spalteilen [1-6] tilbake til øverste 
posisjon og sette på vernedekselet (se 
kapittel 6.1).

7.7 Anslag
Anslaget kan plasseres på ønsket sted på 
klemkanten på sagbordet. Takket være de 
allsidige justeringsmuligheten kan ansla-
get brukes som tverranslag [fi g. 1] og som 
lengdeanslag [fi g. 6].

På grunn av vinklingen må du passe  
på at fl atene ikke er skitne før anslaget 
monteres.

   ADVARSEL!
Fare for personskader

Bruk anslaget bare i fast posisjon, ikke  
til å skyve emnet!

Montering av anslaget
Åpne oppspenningsklemmene på hånd- 
taksknappen [4-4].
Legg anslaget med styreskinnen [4-5] på  
klemskinnen ovenfra.
Klem klemsegmentet fast med håndtaks- 
knappen [4-4]. 

Anslaget har følgende innstillingsmuligheter:

Justering av anslaget på klemsegmentet
Åpne dreiebryteren [1-5] og skyv på an- 
slaget.

Skyv på anslagslinjalen
Åpne dreiebryteren [4-1] og skyv på an- 
slaget.

På den ene side er anslagslinjalen jus- 
tert inn med 8. Med denne styreskin-
nen kan tverranslaget som støtter em-
net, føres frem til sagsnittet uten at det 
øverste vernedekselet må tas av.

Justering av vinkel
Åpne dreiebryteren [4-2] og løft litt på  
fi kseringsstiften [4-3].

Den dreibare fi kseringsstiften låses i de 
vanligste vinkelinnstillingene.

Flytting av anslagsprofi l
Åpne dreiebryteren [4-1]. 
Ta av styrelinjalen [4-6] og drei den 90°. 
Sett styrelinjalen i styresporet. [fi g. 4] 

Målene på aluminiumsprofi len er slik at det 
både er høy styrefl ate for høye emner og 
lav styrefl ate for fl ate emner.

Parallellanslag
Ved langsgående kutt stilles anslagslinjalen 
parallelt med sagsnittet.

Bruk matestokken når du skal skyve gjen- 
nom smale emner [6-1]. 

Målestokkene på høyre og venstre side er stilt 
inn med null på venstre og høyre skjærekant 
fra fabrikken [7-1], slik at anslaget kan jus-
teres etter skalaen på fremre bordkant.

7.8 Montering av      
 splintbeskyttelse

Merk
Ikke gjør skråsnitt med splintbeskyttelsen. 
Ta av splintbeskyttelsen etter bruk.

Åpne dreiebryteren [5-1]. 
Skyv festeplaten forover. 
Løft bakre ende av bordinnsatsen [1-4]  
og ta den av.
Still sagbladet på laveste kuttehøyde 
Skyv splintbeskyttelsen [8-3] til den går i  
inngrep på siden av holderen [8-1].
Sett i bordinnsatsen [1-4] og lås dreie- 
bryteren [5-1].
Slå på maskinen og beveg sagbladet lang- 
somt oppover til maksimal kuttehøyde

Da sager du inn splintbeskyttelsen. For å 
oppnå optimal funksjon bør den høyeste 
delen av  [8-4] av splintbeskyttelsen være 
litt (ca. 0,3 mm) høyere enn overfl aten på 
bordet.

For å justere høyden på holderen [8-1]  
løsner du skruene [8-2].
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7.9  Avsug

  FORSIKTIG!
Innånding av støv kan skade luftvei-
ene.

Koble alltid maskinen til et avsug.  
Bruk åndedrettsvern ved arbeid som  
produserer mye støv.

PRECISIO har to avsugstilkoblinger: øver-
ste vernedeksel [3-7] med Ø 27 mm og 
nederste vernedeksel [3-3] med Ø 35 mm. 
For å styre den øverste avsugslangen fes-
ter du slangeholderen [3-6] på sagbordets 
klemskinne.
Avsugssettet CS 70 AB [3-4] (leveres med 
CS 70 EB) fører begge avsugstilkoblingene 
sammen, slik at en Festool avsugsmobil 
med tilkobling Ø 50 mm kan kobles til.

8 Arbeide med maskinen

   ADVARSEL!
Fare for personskader

Følg alle sikkerhetsanvisningene når du  
arbeider med maskinen!
Det skal ikke arbeides med maskinen i  
fremre stilling (oppsettstilling).
Før du begynner å arbeide må du forsi- 
kre deg om at alle dreiebrytere på ansla-
get og maskinen er skrudd til

Still inn det øverste vernedekselet slik at det 
ligger på emnet. Fest vernedekselet i denne 
posisjonen med dreiebryteren [1-11].

8.1  Bruk som bordsirkelsag
Som bordsag står sagen fast og emnet be-
veges.

Trekk sagen forover. 
La sagen gli langsomt bakover. 
Etter få millimeter kan du trykke ned lå- 
sespaken [1-7].

Hvis sagen glir lenger bakover, låser du lå-
sespaken i trekkstangen og fi kserer sagen 
på midten av bordet (bordsagingsstilling)
Bruk anslaget som parallellanslag [fi g. 6] 
for å styre emnet.

Mat inn emnet med hånden. Bruk ma- 
testokken [6-1] for å føre emnet trygt 
forbi sagbladet.

Når matestokken ikke brukes, skal den  
legges i holderen [2-7].

8.2  Bruk som uttrekkbar sag
Brukt som uttrekkbar sag beveges sagen 
mens emnet ligger i ro.

Vri dreiebryteren [2-6] til venstre for å  
låse opp sagen.

Ved å trykke ned låsespaken [1-7] i frem-
ste posisjon kan du låse sagen. Slik er be-
tjeningselementene for innstilling av sagen 
lett tilgjengelige. Drei til venstre på drei-
ebryteren [2-6] for å låse opp igjen.

For å sikre at emnet er sikkert festet på  
sagbordet, monterer du tverr- eller paral-
lellanslaget i henhold til [fi g. 1].

Alternativt kan det føres inn skrutvinger 
(ekstrautstyr) i sporet [1-10] for å sikre at 
emnet sitter fast.

Sag ved å føre sagen fremover med drei- 
ebryteren [2-6].
Før sagaggregatet helt tilbake til utgangs- 
stillingen etter sagingen, før du tar emnet 
fra anslaget.

9 Vedlikehold og stell

  ADVARSEL!
Fare for ulykker, elektrisk støt

Trekk ut støpselet  før all slags innstilling, 
vedlikehold eller klargjøring.
Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbei- 
der som krever at motorhuset åpnes, 
skal bare gjennomføres av et autorisert 
kundeservice-verksted.
Alle deler må være montert riktig, de må  
oppfylle alle betingelser for å sikre feilfri 
drift av trykkluftverktøyet. 

Maskinen er utstyrt med selvutkoblende spe-
sialkull Når kullet er slitt ned, brytes strøm-
men automatisk, og apparatet stopper.
Vedlikehold maskinen regelmessig, slik at 
den fungerer forskriftsmessig:

Fjern støvavleiringer med støvsuger. -
Hold styrestengene rene og påfør fett re- -
gelmessig.
Hold tannhjulene bak dreiehåndtaket [2- -
3] rene.
En slitt eller defekt bordinnsats [1-4] må  -
skiftes ut.



84

Dersom avsugskanalen på det nedre ver- -
nedekselet er tilstoppet av tresplinter, 
kan du åpne klaffen [5-6] ca. 8 mm ved 
å løsne dreiebryteren [5-8]. Da kan du 
fjerne tilstoppingen.
Ved sterk tilstopping eller fastklemt av- -
kapp kan festene [5-7] løsnes med un-
barkonøkkelen, slik at klaffen [5-6] kan 
åpnes helt opp. Klaffen må festes før 
maskinen tas i bruk igjen
Etter at arbeidet er avsluttet, skal kabe- -
len kveiles opp på holderne (1-3).
En demper gjør at sagen går jevnt tilba- -
ke i hele uttrekkslengden. Dersom dette 
ikke er tilfellet, kan demperen etterjuste-
res gjennom hullet [3-5].

Rengjøring av fi lter (kun CS 70 EB)
Når temperaturovervåkningens utkoblings-
sykluser (se 7.1) blir kortere uten ekstrem 
overbelastning, må du rengjøre luftfi lteret 
[3-2].

Løsne dreiebryteren [3-1]. 
Ta ut fi lterinnsatsen. 
Bank ut støvet eller bruk en støvsuger på  
overfl aten av fi lteret.
Sett på plass fi lteret igjen. 

Bytt et defekt fi lter med en ny fi lterpa- 
tron.

10 Tilbehør 
Bruk bare originalt Festool-tilbehør og Fe-
stool-forbruksmateriale som er laget til 
denne maskinen, siden disse systemkom-
ponentene er optimalt tilpasset til hveran-
dre. Ved bruk av tilbehør og forbruksmate-
riale fra andre tilbydere senker kvaliteten 
på arbeidsresultatet og en sannsynlig inn-
skrenking av garantien. Alt etter bruk kan 
slitasjen på maskinen eller den personlige 
belastningen på deg økes. Beskytt derfor 
deg selv, maskinen og din garantirett ved 
kun å benytte originalt Festool-tilbehør og 
Festool-forbruksmateriale.

11  Avhending
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfal-
let! Returner maskin, tilbehør og emballasje 
til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Følg 
bestemmelsene som gjelder i ditt land.
Kun EU: I henhold til EU-direktiv 2002/96/

EF skal elektroverktøy som ikke lenger skal 
brukes, samles separat og returneres til et 
miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

12 Garanti 
Vi garanterer mot material- eller produk-
sjonsfeil på våre maskiner i henhold til 
nasjonale lover, men minst 12 måneder. 
Innenfor EU er garantiperioden 24 måne-
der (kvittering eller leveringsseddel må 
fremlegges som bevis). Skader som skyl-
des naturlig slitasje, overbelastning, ufag-
messig behandling eller skader som er for-
årsaket av brukeren eller bruk som ikke er 
i henhold til bruksanvisningen eller som var 
kjent ved kjøp, dekkes ikke av garantien. 
Skader som skyldes bruk av ikke-originalt 
tilbehør og forbruksmateriell (f.eks. slipe-
tallerkener), dekkes heller ikke av garan-
tien. Reklamasjoner godkjennes kun der-
som maskinen sendes umontert tilbake 
til leverandøren eller et autorisert Festool 
servicesenter. Oppbevar bruksanvisningen, 
sikkerhetsforskrifter, reservedelsliste og 
kjøpsbevis på et trygt sted. Ellers gjelder 
de til enhver tid gjeldende garantibetingel-
sene fra produsenten. 

Merknad
På grunn av fortløpende forsknings- og utvi-
klingsarbeid tas det forbehold om endringer 
i de tekniske opplysningene i dokumentet.

13  EU-samsvarserklæring
Bord- og  trekksirkelsager Serienr.

CS 70 E 491304, 491305, 493474
CS 70 EB 491302, 491303
År for CE-merking: 1995

Vi erklærer under eget ansvar at dette pro-
duktet er i samsvar med følgende normer 
eller normdokumenter:
EN 61029, EN 55014, EN 61000 iht. be-
stemmelsene i rådsdirektivene 98/37/EF 
(til 28. des. 2009), 2006/42/EF (fra 29. 
des. 2009), 2004/108/EF.

Dr. Johannes Steimel
Leder forskning og utvikling
Festool GmbH, Wendlingen




