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Modellnr TJEP RC20 Rod Cutter

TJEP nr. 102940

Strømforsyning 240 V- 50 Hz, 4,6 A, en-fas

Type elektromotor 1100 Watt dobbeltisolert

Bladhastighet uten belastning 2 000 RPM

Maks kappekapasitet 20 mm

Maks diameter sagblad 110 mm

Innhold
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 Norsk

Les denne brukerveiledningen før du bruker  
verktøyet.

Intensjonen til denne veiledningen: Denne veiledningen er ment som en innføring i den 
nødvendige kunnskapen for brukeren når det gjelder bruk, vedlikehold og inspeksjon av 
verktøyet, ett multiverktøy for kapping av armeringsjern, gjengestag, rør og kanaler. Feil 
bruk av verktøyet kan føre til alvorlig ulykke. Derfor må du alltid lese brukerveiledningen 
før du tar i bruk verktøyet. Dette for å gjøre deg kjent med korrekt bruk, betjening, advars-
ler og lignende.

Sikkerhetsinstruksjoner - Generelle sikkerhetsregler

Advarsel! Les og sikre at du forstår alle instruksjoner. Hvis du ikke følger alle 
instruk-sjonene nedenfor, kan det resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig 
personskade.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!

Sikkerhet på arbeidsområdet
• Hold arbeidsområdet ryddig og godt opplyst. Rotete eller mørke områder kan forårsake 

ulykker.

• Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive atmosfærer, så som i nærvær av brannfarlige 
væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy forårsaker gnister som kan antenne støvet 
eller dampen.

• Barn og tilskuere skal holdes på avstand når du bruker et elektroverktøy. Forstyrrelser 
kan føre til at du mister kontrollen.

Elektrisk sikkerhet
• Støpslene til elektroverktøy må alltid passe til stikkontakten. Støpselet må aldri endres 

på noen måte. Ikke bruk adaptere sammen med jordete elektroverktøy. Uendrede 
støpsler og riktige stikkontakter vil redusere faren for elektrisk støt.

• Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer og kjøleskap. Det er 
økt fare for elektrisk støt hvis kroppen er jordet.

• Ikke eksponer elektroverktøy for regn eller våte omgivelser. Hvis det kommer vann inn i 
et elektroverktøy, er det fare for elektrisk støt.

• Ikke bruk ledningen på feil måte. Bruk aldri ledningen til å bære, dra eller koble fra 
elektroverktøyet. Oppbevar ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige 
deler. Skadde eller sammenfiltrede ledninger øker faren for elektrisk støt. Bytt skadede 
ledninger.

!
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• Dersom elektroverktøyet brukes utendørs, må det benyttes en skjøteledning som er eg-
net til utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning som er egnet til utendørs bruk, reduserer 
faren for elektrisk støt.

• Dersom det er uunngåelig å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må det benyt-
tes strømtilførsel som er sikret med jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter reduserer faren 
for elektrisk støt.

MERK Uttrykket jordfeilbryter (RCD) tilsvarer uttrykket jordfeilkrets.

Personlig sikkerhet
• Bruk alltid vernebriller. Vær forsiktig slik at spon ikke treffer andre arbeidere i samme 

arbeidsområde.

• Vær oppmerksom og følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft når du bruker et elektro-
verktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller 
medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektroverktøy kan resultere i 
alvorlig personskade.

• Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av beskyttelsesutstyr, så som 
støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern, når forholdene krever det, vil redu-
sere faren for personskader.

• Forhindre utilsiktet oppstart. Sørg for at bryteren er i av-posisjon før du kobler til en 
strømkilde og/eller batteripakke, plukker opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer 
elektroverktøy med fingeren plassert på bryteren eller kobler i elektroverktøy som står i 
stilling ”on”, kan forårsake ulykker.

• Før du slår på verktøyet, må du fjerne alle nøkler eller justeringskiler. Hvis en skru-
nøkkel eller en kile er festet til en av de roterende delene på elektroverktøyet, kan det 
forårsake personskade.

• Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid. Dette vil gi 
bedre styring med elektroverktøyet ved uventede situasjoner.

• Bruk egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker 
unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i 
bevegelige deler.

• Hvis enheten er utstyrt for tilkobling av støvavtrekk- og støvoppsamlingsutstyr, må du 
kontrollere at disse kobles til og brukes på korrekt måte. Bruk av støvoppsamling kan 
redusere støvrelaterte farer.

Bruk og vedlikehold av elektroverktøy
• Ikke bruk kraft på elektroverktøyet. Bruk riktig elektroverktøy til arbeidet du skal utføre. 

Ved bruk av korrekt og egnet elektroverktøy, vil jobben kunne utføres på en bedre og 
sikrere måte.

• Ikke bruk elektroverktøyet hvis ikke bryteren lar seg slå av og på. Alt elektroverktøy som 
ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres.
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• Ta ut støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra elektroverktøyet før du utfører 
justeringer, setter på ekstrautstyr eller pakker bort elektroverktøy. 

• Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for utilsiktet oppstart av elektroverk-
tøyet.

• Elektroverktøy skal oppbevares utilgjengelig for barn, og du må ikke la noen personer 
som ikke kjenner til bruken av elektroverktøyet eller denne bruksanvi-sningen, få bruke 
dette elektroverktøyet.

• Elektroverktøy er farlig i hendene på brukere som ikke har fått opplæring.

• Sørg for korrekt vedlikehold av elektroverktøyet. Se etter skjevheter på utstikkende eller 
bevegelige deler, brudd på deler og andre tilstander som kan påvirke driften til elektro-
verktøyet. Hvis du oppdager skader, må elektroverktøyet repareres før bruk. Mange 
ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdte elektroverktøy.

• Skjæreverktøy skal holdes skarpe og rene. Skjæreverktøy som er korrekt vedlikehold 
og som har skarpe skjærekanter, er enklere å styre og vil ikke sette seg fast så lett.

• Bruk elektroverktøyet, tilbehøret og hardmetallskjær osv. i - til denne bruksanvisningen, 
og ta hensyn til omgivelsene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøyet til 
andre bruksområdet enn det er beregnet for, kan føre til en farlig situasjon.

Service
• Elektroverktøyet skal kun overhales av en kvalifisert reparatør, og det skal kun benyttes 

originale reservedeler. Dette vil opprettholde sikkerheten til elektroverktøyet

Innhold i pakken med TJEP RC20 Rod Cutter
Når du har kjøpt verktøyet må du åpne esken og kontrollere at følgende innhold er med:

1. TJEP RC20 Rod Cutter med ledning og montert blad: 1 enhet

2. Avtakbar sidehåndtak og sponoppsamler: 1 enhet

3. Unbrakonøkkel for fjerning og montering av blad: 1 enhet

4. Ekstra sagblad: 1 enhet

5. Brukerveiledning: 1 utgave

6. Ekstra sett med elektriske børster

Hvis noe mangler eller er skadet må du ikke returnere denne pakken til distributøren, men 
ringe Kyocera Unimerco Fastening: 23 96 08 54.

Egenskaper og bruksområder
Dette avsnittet beskriver egenskapene, bruksområdene og andre aspekter av TJEP RC20 
Rod Cutter.

TJEP RC20 Rod Cutter er et elektroverktøy: som er utviklet for rask og effektiv kapping 
av forskjellige materialer med eller uten jerninnhold. Dette multiverktøyet kan brukes av 

 Norsk
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mange håndverkere, men det er primært utformet for kapping av armeringsjern, gjen-
gestag eller tilsvarende i konstruksjoner.

Verktøyets bruksområder - Verktøyet kan brukes til følgende arbeidsoppgaver:

10 mm til 20 mm grade 60 (420 MPa) armeringsjern, opp til 13 mm I.D rør, 20 mm U.D. 
kobber vannrør, 20 mm U.D. rør, 13 mm kanal, 20 mm firkantet stålrør og stang, og opp til 
20 mm U.D. gjengestag.

Regler for bruk og oppbevaring: For at du skal kunne bruke verktøyet best mulig, må 
brukeren gjøre seg godt kjent med selve sagen, bladene og oppbevaring av utstyret når 
arbeidet er ferdig.

Spesifikasjoner
TJEP RC20 ROd Cutter er et multisag med en inkludert skjerm og som kan benyttes til 
kapping tett opp mot andre gjenstander. Spesifikasjonene til hovedenheten er som følger.

Standardblad: (Best egnet for jernholdige metaller)

Leveres med (2) på 110 mm hver Bladdiameter × 1,6 mm tykkelse, 24 tenner med laser-
sveiset flens for montering på TJEP RC20 Rod Cutters spindel. Maks RPM for bladet er 
2000.

Bruk
Kontroll og klargjøring av arbeidsområdet: Kontroller følgende før du tar i bruk sagen. Du 
må alltid følge instruksjonene og merke deg forbudte elementer. Kontroller værforholdene, 
og ikke bruk utstyret i regn eller snø:

!FARE: Verktøyet er ikke et vanntett elektroverktøy. Hvis det blir vått kan 
det hende at strømsystemet får feil, eller at operatøren får elektrisk støt. 
Derfor må du aldri bruke verktøyet utendørs når det regner eller snør, 
eller på toppen av bygninger eller under tak der snø og regn kan komme 
inn. Ikke bruk verktøyet der vann samles opp, eller der det kan forekom-
me vannsprut.

Brukerveiledning
Juster posisjonen til det bakre håndtaket slik at det blir mer behagelig å bruke verktøyet. 
(Det bakre håndtaket endrer posisjon med knappen plassert i toppen av håndtaket). Plas-
ser det framre håndtaket i det monteringshullet som gir deg best grep. Når du skal bruke 
verktøyet må du trykke inn utløserlåsen (på siden av verktøyet) og deretter trykke inn 
utløserknappen for å starte verktøyet. Start sagen før du begynner kappingen, og bruk 
deretter et lett trykk når du fører sagen gjennom kappet.

!FARE: Fare for elektrisk støt. Hvis du ignorer denne advarselen kan det 
føre til død eller alvorlig skade. Når det regner eller snør må du ikke bruke 
verktøyet utendørs, eller innendørs på steder der regn og snø kan komme 
inn, eller i ekstreme temperaturer.
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Ikke bruk verktøyet i miljø med høy temperatur og luftfuktighet, eller med ekstrem lav 
temperatur. Verktøyet er konstruert for bruk i miljø med en temperatur i området 0 til 38 
°C. Bruk i høyere temperatur kan føre til at verktøyets hovedenhet overopphetes. Bruk i 
miljø med høy temperatur og høy luftfuktighet kan føre til at verktøyet feiler som følge av 
konsens.

I tillegg må du ikke bruke TJEP RC20 Rod Cutter på svært kalde steder, eller inne i fry-
sere, der temperaturen er 0 eller lavere.

Kontroller tilstanden til arbeidsområdet.
Før du bruker verktøyet må du kontrollere at tilstanden til arbeidsstedet er som dette. Er 
arbeidsområdet fritt for fremmedlegemer, rusk, vann, is, snø, tilkoblede strømkabler og 
omfattende støv? Er gulvet uten hindringer? Er det tilstrekkelig ventilasjon? Er arbeideren 
tilstrekkelig jordet? Følg brukerveiledningen og unngå forbudte elementer.

Fjern skadelige stoffer.
Siden dette verktøyet er et elektroverktøy så kan det avgi gnister og forårsake en eksplo-
sjon eller brann hvis det benyt-tes i nærheten av gassylindere, løsemidler eller på steder 
som er fylt med brannfarlige gasser e.l. Derfor må du ikke bruke verktøyet på steder der 
slike farlige stoffer er tilstede.

!FARE! Kan føre til eksplosjon eller brann. Hvis du ignorer denne advar-
selen kan det føre til død eller alvorlig skade. Du må aldri bruke verktøyet 
på steder med brannfarlige gasser, eller i nærheten av stoffer som lett 
kan antennes.

Vedlikehold av hovedenheten
Koble alltid verktøyet fra strømuttaket før du utfører noen form for vedlikehold. Rengjør 
enheten av og til ved å fjerne støv, rusk og oljeflekker. Av og til må du rengjøre bunnpla-
ten. Deretter må du fjerne eventuelle spon som sitter fast i området sagbladet beveger 
seg.

Det anbefales også at sagbladet tas av og inspiseres slik at eventuelle materialer som 
ikke har gått ut gjennom sponåpningen kan tas bort. Dette bør gjøres etter 4-8 timer med 
bruk. Spon fra de fleste materialer skal normal forsvinne it sponåpningen og inn i sponpo-
sen. Det anbefales at sponposen tømmes når den 2/3 full med spon.

TJEP RC20-bladet
Bladet til TJEP RC20 Rod Cutter bør byttes når det er sløvt eller skadet, og du opplever 
en merkbar lengre kappetid.

Når du skal ta av bladet må du fjerne de 4 skruene (pos. 1) som fester bladdekslet til 
huset. Ta av dekselet (pos. 2) og skru ut de 4 boltene (pos. 3) som holder bladet festet. 
Erstatningsbladet som du kjøper har nye skruer som skal brukes når bladet settes på. 
Sørg for at du rengjør hodet for rask og rusk som ikke har forsvunnet ut av verktøyet når 
du tar av bladet.

 Norsk
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Generelle forsiktighetsregler ved bruk
Følgende beskriver de generelle forsiktighetsreglene når du skal betjene verktøyet. Du 
må alltid følge punktene.

• Ikke trykk inn driftsbryteren nå verktøyet peker mot noen. Hvis du aktiverer verktøyet 
mens du peker det mot noen kan føre til skade som følge av kontakt med bladet.

• Ikke bruk verktøyet til oppgaver det ikke er beregnet på.

• Ikke bruk verktøyet til løfting eller som en hammer. Verktøyet skal bare brukes til kap-
ping. Hvis ikke kan hovedenheten bli skadet, noe som igjen kan føre til personskade. 
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