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1  Symboler
 

 Advarsel mot generell fare!
 

 Anvisning / les merknader!

 Fareområde! Hold hender, fi ngre og ar-
mer unna dette området! 

 
 Bruk vernebriller!

 
 Bruk hørselvern!

 
 Bruk åndedrettsvern!

 Bruk vernehansker!

 Forsiktig - laserstråler!

 Sørg for miljøvennlig gjenvinning av ap-
parat, tilbehør og emballasje! 

2 Tekniske spesifi kasjoner 
Effekt 1600 W
Turtall (ubelastet) 1400–3400 o/min
Verktøyspindel, Ø  30 mm
Vekt 
KS 120 EB 21,5 kg
KS 88 E 20,7 kg
Beskyttelsesklasse  / II
Maks. verktøymål, se avsnitt "8 Bruk".
De oppgitte illustrasjoner fi nnes ved begynnelsen 

og slutten av bruksanvisningen.
Komponentene som er markert med * på illus-
trasjonen, følger bare med KS 120 EB.

3  Apparatdeler
(1.1) Håndtak 
(1.2)  På/av-bryter
(1.3)  Startsperre 
(1.4)  Spak for kappedybdebegrensning 
(1.5)  Dreiebryter for fastklemming av trekka-

nordning 
(1.6)  Transportsikring 
(1.7)  Skala for gjæringsvinkel (vertikal) 
(1.8)  Skala for gjæringsvinkel (horisontal) 
(1.9)  Klemarm for gjæringsvinkel (horisontal) 
(1.10) Låsearm for forhåndsvalgt gjæringsvinkel 

(horisontal) 
(1.11) Ratt for fi ninnstilling av gjæringsvinkel 

(vertikal) *
(2.1) På/av-bryter for laser *
(2.2) Stillhjul for turtall 
(2.3) Fastfi x spindellås 
(2.4) Klemarm for anleggslinjal 
(2.5) Utløserspak for spesialkappestilling *
(2.6) Spak for spesialkappestilling *
(2.7) Kabelopprulling med innebygd bære-

håndtak 
(2.8) Klemarm for gjæringsvinkel (vertikal) 
(2.9) Velger for gjæringsvinkelområde (verti-

kal)
* Følger bare med KS 120 EB.

4 Defi nert bruk
Elektroverktøyet er beregnet til bruk som stasjo-
nært apparat til saging av treverk, plast, alumini-
umsprofi ler og lignende materialer. 
Andre materialer, spesielt stål, betong og mine-
ralske materialer, skal ikke bearbeides.
Elektroverktøyet er kun beregnet og tillatt for bruk 
av opplærte personer eller fagfolk. 

 Brukeren er selv ansvarlig for skader og 
ulykker som skyldes ikke forskriftsmes-
sig bruk.

Restrisiko
Selv om alle gjeldende byggeforskrifter overhol-
des kan det oppstå farlige situasjoner når mas-
kinen er i bruk, for eksempel gjennom
• Emnedeler slynges vekk
• Verktøydeler slynges vekk hvis verktøyet er 

skadd
• Støy
• Støvutslipp

Kappsag KAPEX KS 120 EB / KS 88 E
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5 Sikkerhetsforskrifter
5.1 Generell sikkerhetsinformasjon

OBS! Les gjennom alle anvisningene. Feil ved 
overholdelsen av nedenstående anvisninger 
kan medføre elektriske støt, brann og/eller 

alvorlige skader. 
Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvis-
ninger for fremtidig bruk.
• La aldri barn bruke maskinen. 
• Gjør deg fortrolig med anvendelse, innstilling 

og betjening av maskinen før bruk. 
5.2 Spesifikke sikkerhetsanvisninger for 

maskinen
Sikkerhetsforanstaltninger
• Bruk bare originalt Festool-verktøy (iht. EN 847-

1).
• Av sikkerhetsmessige årsaker skal sagbladene 

ha følgende mål: Sagbladdiameter 260 mm, fes-
teåpning 30 mm, stambladtykkelse 1,8 med mer. 
Det er høyere skaderisiko for brukeren dersom 
det brukes sagblad med avvikende mål. I tillegg 
kan maskinen ta skade fordi den integrerte slu-
rekoblingen ikke vil fungere korrekt.

• For at arbeidsemnene skal kunne spennes opp 
trygt, må disse ha en lengde på minst 200 mm.

• Bruk bare forskriftsmessig slipt verktøy uten 
skader eller deformeringer. Det maksimale 
omdreiningstallet som er oppgitt på verktøyet, 
må overholdes.

• Velg egnet sagblad til materialet du skal bear-
beide. 

• Ikke bruk sagblader av hurtigstål. 
• Ikke bruk avstandsstykker og spindelringer. 
• Sørg for at det er tilstrekkelig belysning på ar-

beidsplassen. 
• Fest maskinen godt på arbeidsbenken eller et 

bord.
• Koble et egnet avsugapparat til maskinen og still 

inn alle elementer til støvoppsamling (avsughet-
ter osv.) for å minimere oppvirvling av støv. 

• Bruk egnet personlig verneutstyr: Hørselsvern 
for å redusere risikoen for tunghørthet, verne-
briller, åndedrettsvern for å redusere risikoen 
for å puste inn skadelig støv, vernehansker for 
å kunne håndtere verktøy og ru materialer.

• Transporter verktøyet kun i egnet emballasje. 
Service og vedlikehold
• Bytt ut slitte bordinnlegg. 
• Bruk bare maskinen når alt beskyttelsesut-

styr er i riktig posisjon og når maskinen er i 
god stand og forskriftsmessig vedlikeholdt.

• Meld fra om feil på maskinen, inkludert feil på 

skillende verneinnretninger eller verktøyet, til 
vedlikeholdspersonale med en gang feilen opp-
dages. Maskinen kan først tas i bruk når feilen 
er utbedret.

• Hvis maskinen er utstyrt med laser, skal denne 
laseren ikke byttes ut med en laser av en annen 
type. Reparasjoner må bare utføres av produ-
senten av laseren eller en autorisert represen-
tant.

Sikkert arbeid
• Bearbeid bare materiale som maskinen er tillatt 

for. Aluminium må bare sages med spesialsag-
blad fra Festool.

• Ikke bearbeid asbestholdig materiale. 
• Sørg for at gulvet rundt maskinen er jevnt, rent 

og at det ikke ligger løse gjenstander der (f.eks. 
spon og kapperester). 

• Hold hender, fi ngre og armer unna roterende 
verktøy. Ikke grip i sagbladområdet etter ansla-
get. 

• Sørg for å ha riktig arbeidsstilling når du sager: 
 - foran på betjeningssiden, 
 - frontal mot maskinen, 
 - ved siden av skjærelinjen.
• Ikke fjern kapperester eller andre emnedeler 

fra kutteområdet så lenge maskinen går og 
sageenheten ikke er i hvilestilling.

• Støtt lange arbeidsemner med en egnet innret-
ning slik at de ligger vannrett. 

• Ikke la en annen person holde eller støtte 
arbeidsemnet under bearbeidingen. Spenn 
alltid arbeidsemnet fast med egnet utstyr. 

• Følg angivelsene for maksimale arbeidsemne-
mål. 

• Følg anvisningene til løfting og transport av 
maskinen. 

• Følg anvisningene til montering og bruk av verk-
tøyet. 

• Følg de tillatte målene for sagbladet. Bruk al-
dri reduksjonsstykker eller adapter for å feste 
sagbladet på verktøyspindelen. 

• Ikke sag i treverk som inneholder metalldeler 
som spiker, skruer osv. 

• Ikke trykk sagbladet mot siden. 
• Sag alltid bare i ett arbeidsemne. Flere arbeids-

emner kan ikke festes forsvarlig og kan derfor 
forskyves under sagingen og blokkere sagbla-
det. 

• Hvis sagbladet er blokkert, må du straks slå av 
maskinen og trekke ut nettstøpselet. Fjern så 
først det fastkilte arbeidsemnet. 
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Sikkerhetsinformasjon om laser
• Aldri rett laserstrålen mot noen. Blending kan 

forårsake ulykker.
• Se aldri rett inn i en direkte eller refl ektert 

laserstråle. Skulle laserstrålen allikevel treffe 
deg i øyet, må du lukke øynene umiddelbart og 
bevege hodet bort fra strålen. Hvis laserstrålen 
treffer øyet, kan dette forårsake skader.

• Ikke manipuler laseren på noen som helst 
måte. En manipulert laser kan føre med seg 
ekstra faremomenter.

5.3 Emisjonsverdier
Verdiene som er fremkommet iht. EN 61029 er 
vanligvis.
Støytrykknivå 88 dB (A)
Lydeffektnivå 101 dB (A)
Usikkerhetsfaktor ved måling  K = 3 dB

 Bruk hørselvern!

Vurdert akselerasjon  < 2,5 m/s²
De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, støy)
– brukes til å sammenligne maskiner,
– men kan også brukes til en foreløpig vurdering 

av vibrasjons- og støybelastning ved bruk,
– og representerer de viktigste bruksområdene 

for elektroverktøyet.
En økning er mulig ved annet bruk, med annet 
innsatsverktøy eller ved utilstrekkelig vedlikehold. 
Vær oppmerksom på maskinens tomgangs- og 
stillstandsperioder! 

6 Igangsetting
 Advarsel

• Ta hensyn til nettspenningen: Strømkildens 
spenning og frekvens må stemme overens med 
opplysningene på maskinens typeskilt.

• I Nord-Amerika skal Festool-maskiner kun 
brukes med angitt spenning 120 V/60 . 

Før første gangs bruk:
- Fjern transportsikringen (4.4) på trekkstangen.
Slå på og av
- Trykk på på/av-bryteren (1.2) til du merker 

motstand for å frigjøre sagaggregatet og pen-
delverndekselet. 

- Trykk på innkoblingssperren (1.3). 
- Trykk på/av-bryteren (1.2) for å starte maskinen. 
- Slipp på/av-bryteren etter at maskinen er star-

tet. 

7 Innstillinger 
 Trekk nettstøpselet ut av vegguttaket før 

alle typer arbeid på maskinen!

Kun KS 120 EB: Bytt ut varselmerket (3.1) for la-
ser med det vedlagte varselmerket på ditt språk. 
7.1 Transport 
Sikre maskinen (transportstilling) 
- Trykk på på/av-bryteren (4.1) 
- Sving sagaggregatet nedover til det går i inn-

grep. 
- Trykk på låsen (4.2). Sagaggregatet blir nå væ-

rende i nedre stilling. 
- Trekk i rattet (4.3) for å sikre sagaggregatet i 

nedre stilling. 
- Kveil opp nettkabelen på kabelopprullingen (5.5) 

for transport. 
- Plasser unbrakonøkkelen (5.4) og smygvinkel 

(5.3) (kun KS 120 EB) i holderne som er beregnet 
for dette. 

 Maskinen skal aldri løftes eller bæres i 
det bevegelige pendelverndekselet (5.1). 

Når maskinen bæres, må du gripe tak i den på 
siden av sagbordet (5.2) og i bærehåndtaket (5.5) 
i kabelopprullingen. 
Frigjøre maskinen (arbeidsstilling) 
- Trykk sagaggregatet litt nedover og trekk i trans-

portsikringen (4.2). 
- Sving sagaggregatet oppover. 
- Åpne rattet (4.3). 
7.2 Oppstilling av maskinen 

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

Monter maskinen før bruk på en jevn og stabil 
arbeidsfl ate (f.eks. stativet UG-KAPEX, multifunk-
sjonsbordet MFT eller en arbeidsbenk).
Du har følgende monteringsmuligheter:
Skruer: Fest maskinen med fi re skruer til ar-
beidsfl aten. Bruk da hullene (6.1) på de fi re fes-
tepunktene i sagbordet. 
Skrutvinger: Fest maskinen med fi re skrutvinger 
til arbeidsfl aten. De jevne fl atene (6.2) på de fi re 
festepunktene i sagbordet brukes som spenn-
fl ater. 
Spennsett (for MFT): Fest maskinen med spenn-
settet (6.4, 494693) til Festools multifunksjons-
bord MFT. Bruk de to skruehullene (6.3) til dette.
Stativ UG-KAPEX: Fest maskinen til stativet som 
beskrevet i monteringsanvisningen som følger 
med.
7.3 Verktøyskifte 

 Fare for ulykker 

• Før bytte av verktøy må nettstøpselet trekkes ut 
av stikkontakten.  
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• Spindellåsen (7.2) skal betjenes kun når sag-
bladet står stille. 

• Sagbladet blir svært varmt under arbeidet. Ikke 
berør det før det er avkjølt. 

• Bruk vernehansker ved verktøyskifte på grunn 
av faren for skader mot det skarpe skjæret på 
verktøyet. 

Ta av sagblad
- Sett maskinen i arbeidsstilling. 
- Trykk inn spindellåsen (7.2) og vri den 90° med 

klokka. 
- Skru ut skruen (7.8) helt med unbrakonøkkelen 

(7.9) (venstregjenget). 
- Trykk på på/av-bryteren (7.3) slik at du dermed 

åpner låsemekanismen til pendelverndekselet. 
- Åpne pendelverndekselet (7.4) helt. 
- Ta av spennfl ensen (7.7) og sagbladet. 
Ta på sagblad
- Rengjør alle deler før de monteres (sagblad, 

fl ens, skrue). 
- Sett sagbladet på verktøyspindelen (7.5). 

 Pass på at rotasjonsretningen til sagblad 
(7.6) og maskin (7.1) er den samme. 

- Fest sagbladet med fl ensen (7.7) og skruen (7.8). 
- Skru fast skruen (7.8) (venstregjenget). 
- Trykk inn spindellåsen (7.2) og vri den 90° mot 

klokka. 
7.4 Sette inn arbeidsemneklemmen 
- Sett inn arbeidsemneklemmen (8.1) i en av de to 

åpningene (8.2). Klemanordningen må da peke 
bakover. 

- Vri arbeidsemneklemmen slik at klemanordnin-
gen peker forover. 

7.5 Avsug 
Når du arbeider, kan det avgis skadelig/giftig 
støv (for eksempel fra blyholdig maling, enkelte 
treslag og metall). Berøring eller innånding av 
dette støvet kan utgjøre en fare for operatøren 
eller personer som befi nner seg i nærheten. 
• Følg sikkerhetsforskriftene som gjelder for ditt 

land. 
• Koble elektroverktøyet til en egnet avsugsanord-

ning. 
• Bruk P2-åndedrettsvern som beskyttelse.
Til avsughetten (9.1) kan det tilkobles et Festool 
avsugsapparat med slangediameter på 36 mm 
eller 27 mm (36 mm anbefales på grunn av lavere 
risiko for tilstoppelse). 
Den fl eksible sponfangeren (9.2) forbedrer opp-
samling av støv og spon. Arbeid derfor ikke uten 
montert sponfanger. 
Sponfangeren klemmes fast med klammer (10.1) 

til vernedekselet. Krokene (10.2) i klamrene må 
gå i inngrep i utsparingene (10.3) i vernedekselet. 
7.6  Verktøyanlegg
Stille inn anleggslinjalen 
Ved gjæringskutt må du regulere anleggslinja-
len (11.1) slik at den ikke hindrer funksjonen til 
pendelverndekselet eller kommer i kontakt med 
sagbladet. 
- Åpne strammespaken (11.2). 
- Skyv på anleggslinjalen til den korteste avstan-

den til sagbladet utgjør maks. 4,5 mm under 
arbeid. 

- Lukk strammespaken igjen. 
Ta av anleggslinjalen
Ved noen gjæringskutt kan det bli nødvendig å ta 
av anleggslinjalen for å unngå sammenstøt med 
sagaggregatet. 
- Vri på skruen (11.3) så langt som mulig i gjen-

geboringen (nedover). 
- Du kan nå ta ut anleggslinjalen på siden. 
- Vri skruen tre omdreininger lenger ut etter at 

du har satt inn anleggslinjalen på nytt igjen. 
Hjelpeanlegg 
For at anleggsfl aten skal bli større, kan du mon-
tere et hjelpeanlegg av tre (12.2) i åpningene (12.1) 
til begge anleggslinjalene. Dermed kan du plas-
sere store arbeidsemner mer stabilt. 
Husk da: 
• Skruene til feste av hjelpeanlegg må ikke rage 

ut over overfl aten. 
• Hjelpeanleggene skal bare brukes til 0°-gjæ-

ringskutt. 
• Hjelpeanleggene skal ikke innvirke på funksjo-

nen til vernedekselet. 
7.7  Horisontal gjæringsvinkel 
Det kan stilles inn trinnløse gjæringsvinkler 
mellom 50° (på venstre side) og 60° (på høyre 
side). I tillegg er de vanligste gjæringsvinklene 
forhåndsinnstilt. 
Pilen i viserne (13.2) angir innstilt horisontal 
gjæringsvinkel. De to markeringene til høyre og 
venstre for pilen i viseren gjør det mulig å stille inn 
nøyaktig i halve gradvinkler. De to markeringen 
må da dekke nøyaktig gradstrekene på skalaen.   
Standard-gjæringsvinkler, horisontal 
Følgende gjæringsvinkler er forhåndsinnstilt: 
venstre side: 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° 
høyre side: 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60° 
- Sett maskinen i arbeidsstilling. 
- Trekk klemarmen (13.5) oppover. 
- Trykk låsearmen (13.4) nedover. 
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- Drei på sagbordet inntil neste gjæringsvinkel 
vises. 

- Slipp opp låsearmen igjen. Du skal merke at 
låsearmen klikker på plass. 

- Trykk klemarmen nedover. 
Trinnløse gjæringsvinkler, horisontal 
- Sett maskinen i arbeidsstilling. 
- Trekk klemarmen (13.5) oppover. 
- Trykk låsearmen (13.4) nedover. 
- Drei på sagbordet inntil neste gjæringsvinkel 

vises. 
- Trykk klemarmen nedover. 
- Slipp opp låsearmen igjen. 
7.8 Vertikal gjæringsvinkel 
- Sett maskinen i arbeidsstilling. 
- Åpne hendelen (14.1). 
- Drei velgeren (14.2) til ønsket innstillingsområde 

(0°–45°, +/-45° eller +/-47°). 
- Sving sagaggregatet inntil viseren (14.3) vi-

ser ønsket gjæringsvinkel. Kun KS 120 EB: 
Med rattet for fininnstilling (14.4) kan du 
finjustere den vertikale gjæringsvinkelen. 

- Lukk klemarmen (14.1) igjen. 
7.9 Spesialkappstilling (kun KS 120 EB)
I tillegg til den vanlige stillingen til kutting eller 
kapping av planker/paneler har maskinen en 
spesialkappstilling til kapping av høye lister på 
inntil 120 mm.
- Sving sagaggregatet forover. 
- Sving spaken (15.3) nedover. 
- Skyv sagaggregatet bakover inntil metallbøylen 

(15.1) går på plass i den bakre åpningen i sagag-
gregatet. 

- I denne stillingen kan du nå kappe inntil 120 
mm høye lister mot anlegget. Trekkfunksjonen 
og den vertikale svingefunksjonen til kappsagen 
er imidlertid deaktivert. 

- For å bringe maskinen tilbake til standardpo-
sisjon trykker du inn utløserspaken (15.2) og 
trekker sagaggregatet forover. Metallbøylen 
(15.1) frigjøres dermed, og spaken (15.3) svinger 
tilbake. 

7.10 Kappedybdebegrensning 
Med den trinnløst justerbare kappedybdebegrens-
ningen kan du stille inn det vertikale svingeområ-
det til sagaggregatet. Dermed kan du sage noter 
eller jevne ut arbeidsemner. 

  Ta hensyn til det begrensede sporområ-
det: Det er bare mulig med trinnløs inn-
stilling i området mellom 0 og 45 mm. 
Også mulig lengde på sporet er begren-
set. Eks.: Ved en spordybde på 48 mm og 

et arbeidsemne som er 88 mm tykt, lig-
ger dette området mellom 40 og 270 mm.

- Sett maskinen i arbeidsstilling. 
- Sving spaken for kappedybdebegrensning (16.1) 

nedover til den klikker på plass. Sagaggregatet 
kan nå bare svinges ned til den innstilte kap-
pedybden. 

- Still inn ønsket kappedybde ved å vri på spaken 
for kappedybdebegrensning. 

- For å deaktivere kappedybdebegrensningen 
svinger du spaken for kappedybdebegrensning 
opp igjen. 

7.11 Fast horisontal stilling 
Med rattet (16.2) kan sagaggregatet stilles i en 
vilkårlig posisjon langs trekkstengene (16.3). 
7.12 Koble inn laseren  (kun KS 120 EB)
Maskinen har to lasere som markerer sagfugen 
på høyre og venstre side av sagbladet. Dermed 
kan du rette inn arbeidsemnet på begge sider 
(venstre eller høyre side av sagbladet eller sag-
fugen). 
- Trykk på knappen (2.1) for å slå laseren på eller 

av. Hvis maskinen ikke brukes i 30 minutter, slås 
laseren automatisk av og må deretter kobles inn 
igjen. 

8  Drift
 

 Fare for ulykker 
• Kontroller før arbeidet begynner at sagbladet 

ikke kan berøre anleggslinjal, arbeidsemne-
klemme, skrutvinger eller andre maskindeler. 

• Ikke kryss hendene foran sagaggregatet: Hold 
aldri med venstre hånd på høyre side av arbeids-
emnet eller omvendt. 

• Ikke overbelast maskinen så kraftig at den stan-
ser. 

• Ta hensyn til angitt arbeidsstilling.
Maksimale arbeidsemnedimensjoner
Gjæringsvinkel iht. skala, 
horisontal/vertikal - høyde x bredde [mm]
0°/0° - spesialkappestilling 120 x 60  (kun KS 120 
EB)
0°/0° - 88 x 305
45°/0° - 88 x 215
0°/45° høyre side - 35 x 305
0°/45° venstre side - 55 x 305
45°/45° høyre side - 35 x 215 
45°/45° venstre side - 55 x 215 
8.1  Fastspenning av arbeidsemnet

 
 Fare for ulykker 
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• Spenn alltid fast arbeidsemner med arbeidsemne-
klemmen. Nedholderen (17.2) må da ligge fast på 
arbeidsemnet. (Merknad: Alt etter arbeidsemnets 
kontur, for eksempel runde konturer, kan det være 
nødvendig med hjelpemidler til dette). 

• Ikke bearbeid arbeidsemner som er for små til 
å kunne spennes fast. 

• Vær spesielt forsiktig slik at ingen arbeidsemner 
trekkes bakover inn i spalten mellom sagblad og 
anleggslinjal. Denne faren er spesielt stor ved 
horisontale gjæringskutt. 

• Forsterk svært tynne arbeidsemner (24.2) for-
stekes ved å sage gjennom dem sammen med 
en ekstra list (24.2). Svært tynne arbeidsemner 
kan bevege seg eller brekke når du sager i dem.

Fremgangsmåte
- Legg arbeidsemnet på sagbordet og trykk det 

mot anleggslinjalen. 
- Åpne klemarmen (17.1) til arbeidsemneklem-

men. 
- Vri på arbeidsemneklemmen til nedholderen 

(17.2) står over arbeidsemnet. 
- Sett nedholderen ned over arbeidsemnet igjen. 
- Lukk hendelen (17.1). 
8.2 Turtallsregulering
Turtallet kan stilles trinnløst inn ved hjelp av 
stillhjulet (2.2) mellom 1400 og 3400 o/min. Der-
med kan du tilpasse kuttehastigheten optimalt til 
ethvert materiale.
Anbefalt stilling for stillhjulet
Treverk 3 - 6
Kunststoff 3 - 5
Fibermaterialer 1 - 3
Profi ler av aluminium og jernfrie metaller 3 - 6
8.3  Kutt uten trekkbevegelse 
- Foreta de ønskede innstillingene på maskinen. 
- Spenn fast arbeidsemnet. 
- Skyv sagaggregatet bakover til anlegget (mot 

arbeidsemneanlegget) og lukk rattet (1.5) til 
fastklemming av trekkanordningen, eller fest 
sagaggregatet i spesialkappestilling (kun KS 
120 EB). 

- Slå på maskinen. 
- Før sagaggregatet langsomt nedover med hånd-

taket (1.1) og sag emnet med jevn fremførings-
hastighet. 

- Slå av maskinen og vent inntil sagbladet har 
stanset helt. 

- Sving sagaggregatet oppover igjen. 
8.4  Kutt med trekkbevegelse 
- Foreta de ønskede innstillingene på maskinen. 
- Spenn fast arbeidsemnet. 

- Sving sagaggregatet forover langs trekksten-
gene. 

- Slå på maskinen. 
- Før sagaggregatet langsomt nedover med hånd-

taket (1.1). 
- Trykk sagaggregatet bakover med jevn hastighet 

og sag i arbeidsemnet. 
- Slå av maskinen. 
- Vent inntil sagbladet har stanset helt og sving 

først da sagaggregatet oppover. 
8.5  Smygvinkel  (kun KS 120 EB)
Med smygvinkelen kan du overføre en vilkårlig 
vinkel (for eksempel mellom to vegger) og stille 
inn vinkelhalveringen på kappsagen. (henholdsvis 
som tilbehør)
Innvendig vinkel
- Åpne klemmingen (18.2). 
- Legg smygvinkelen med de to sidene (18.1) mot 

den innvendige vinkelen. 
- Lukk klemmingen (18.2). 
- Legg smygvinkelen med en av sidene mot an-

leggslinjalen på kappsagen.  
- For å stille inn vinkelhalveringen (horisontal 

gjæringsvinkel) svinger du sagaggregatet inntil 
laserstrålen dekker linjen (19.1) i smygvinkelen. 

Utvendig vinkel
- Åpne klemmingen (18.3). 
- Skyv aluminiumsprofi lene (18.4) til de to sidene 

forover. 
- Legg smygvinkelen med de to sidene (18.4) mot 

den utvendige vinkelen. 
- Lukk klemmingen (18.3). 
- Skyv aluminiumsprofi lene til de to sidene til-

bake. 
- Legg smygvinkelen med en av sidene mot an-

leggslinjalen på kappsagen.  
- For å stille inn vinkelhalveringen (horisontal 

gjæringsvinkel) svinger du sagaggregatet inntil 
laserstrålen dekker linjen (19.1) i smygvinkelen. 

9 Vedlikehold og stell
 Før alle former for arbeid på maskinen 

må nettstøpselet trekkes ut av veggut-
taket! 

 Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbei-
der som krever at motorhuset åpnes, 
må 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. 
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Kundeservice og reparasjoner skal kun 
utføres av produsenten eller serviceverk-
steder: Du finner nærmeste adresse 
under: www.festool.com/Service

EKAT

1

2 3 5

4 Bruk kun originale Festoolreservedeler! 
Best.nr. fi nner du under:
www.festool.com/Service

For å sikre luftsirkulasjonen må kjøleluftåpnin-
gene på motorhuset alltid være åpne og rene.
Maskinen er utstyrt med spesialkull som kobles 
ut automatisk. Når disse er slitt, blir strømmen 
avbrutt automatisk og maskinen stanser. 
• Rengjør ileggsplaten [20.1] samt avsugskanalen 

på sponsamleren (se bilde 10) regelmessig for 
å fjerne tresplinter, støvavleiringer og materi-
alrester.

9. 1  Stille inn laseren (kun KS 120 EB)
Dersom laserstrålen ikke stemmer overens med 
snittkanten, kan begge laserne etterjusteres.
Bruk en unbrakotrekker ( 2,5 mm).
- Stikk hull på klistremerket på de markerte ste-

dene (3.2 til 3.7) med unbrakotrekkeren, slik at 
du kommer til stilleskruene.

• Laserstrålene er riktig innstilt fra fabrikken. Du 
skal bare dreie på skruene i de tilfellene som er 
oppgitt.

- Legg et prøveemne på maskinen for å teste 
laseren.

- Sag et spor i arbeidsemnet.
- Sving saghodet oppover og kontroller innstil-

lingen.
Laserstrålen er ikke synlig
• Undersøk først om laseren er slått på. Dersom 

det ikke er tilfelle, slår du den på med knappen 
(2.1).

Finn den ikke-synlige laseren. 
- Drei på stilleskruene 3.3 til venstre og deretter 

på 3.5 for høyre laserstråle, helt til laseren vises 
på arbeidsemnet. 

- Følg anvisningene og still først (a) parallelt til 
risset, deretter (b), hellingsgraden og til slutt 
(c), laserstrålens aksialforskyvning.

a)  Laserstrålen er ikke parallell med risset 
[fi gur 3A]

Still parallelt.
Venstre laserstråle Stilleskrue (3.4)
Høyre laserstråle Stilleskrue (3.6)
b)  Ved kapping vandrer laserstrålen til 

høyre eller venstre [fi gur 3B]
Still inn hellingsgraden slik at laserstrålen ikke 
vandrer ved kapping.

Venstre laserstråle Stilleskrue (3.3)
Høyre laserstråle Stilleskrue (3.5)
c)  Laserstrålen er ikke der hvor snittet er 

[fi gur 3C]
Still inn aksialforskyvningen.
Venstre laserstråle Stilleskrue (3.2)
Høyre laserstråle Stilleskrue (3.7)
9.2  Korrigere horisontal gjæringsvinkel 
Hvis viseren (13.2) for forhåndsinnstilte gjæ-
ringsvinkler ikke lenger peker mot den innstilte 
verdien, kan du justere viseren etter å ha åpnet 
skruen (13.1). 
Hvis den faktiske (sagde) gjæringsvinkelen avviker 
fra den innstilte verdien, kan du korrigere denne. 
- Lås sagaggregatet i 0°-stilling. 
- Åpne de tre skruene (13.3) som skalaen er fastet 

til sagbordet med.  
- Forskyv skalaen med sagaggregatet inntil den 

faktiske verdien er 0°. Dette kan du kontrollere 
med en vinkel mellom anleggslinjal og sagblad. 

- Skru igjen de tre skruene (13.3) igjen. 
- Kontroller vinkelinnstillingen med et prøvekutt. 
9.3  Korrigere vertikal gjæringsvinkel 
Hvis den faktiske verdien avviker fra den innstilte 
verdien, kan du korrigere denne. 
- Lås sagaggregatet i 0°-stilling. 
- Løsne begge skruene (23.1). 
- Sving sagaggregatet inntil den faktiske verdien 

er 0°. Dette kan du kontrollere med en vinkel 
mellom sagbord og sagblad. 

- Skru igjen de to skruene (23.1) igjen. 
- Kontroller vinkelinnstillingen med et prøvekutt. 
Hvis viseren (22.2) ikke lenger peker mot den 
innstilte verdien, kan du justere viseren etter å 
ha åpnet skruen (22.1). 
9.4  Skifte bordinnlegg
Ikke arbeid med et slitt bordinnlegg (20.1), men 
bytt ut dette med et nytt. 
- Ved utskifting åpnes de seks skruene (20.2). 
9.5 Rengjøre eller bytte laservinduet (kun 

KS 120 EB)
Vinduet (21.2) som beskytter laseren, kan bli 
skittent under bruk. Det kan tas av for rengjøring 
eller byttes. 
– Skru ut skruen (21.5) ca. 2 omdreininger. 
– Trykk vinduet i retningene som vist (21.3 og 21.4) 

samtidig. 
– Ta av vinduet. 
– Rengjør vinduet eller bytt det ut med et nytt. 
– Sett inn det rengjorte eller nye vinduet. De to 

tappene (21.1) til vinduet må gå i inngrep i de to 
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åpningene på det øvre vernedekselet som vist 
på bilde 21. 

– Trekk til skruen (21.5). 

10  Avhending
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! 
Sørg for miljøvennlig gjenvinning av apparat, til-
behør og emballasje! Følg bestemmelsene som 
gjelder i ditt land.
Kun EU: I henhold til EU-direktivet om kasserte 
elektriske og elektroniske produkter og direkti-
vets iverksetting i nasjonal rett må elektroverktøy 
som ikke lenger skal brukes, samles separat og 
leveres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Informasjon om REACh:
www.festool.com/reach

11  EF-samsvarserklæring
Kappsag Serienr.
KS 120 EB 495773, 495774, 495775, 

495776, 495777
KS 88 E 496868, 496869, 496871, 

496872
År for CE-merking:                KS 120 EB 2007

KS 88 E 2009
Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet 
er i samsvar med følgende normer eller normdo-
kumenter: EN 61029-1, EN 61029-2-9, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 iht. 
bestemmelser i rådsdirektivene 2004/108/EF,  
2006/42/EF, 2011/65/EU.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Johannes Steimel
Leder for forskning, utvikling, teknisk dokumen-
tasjon
2014-05-14
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