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Originalbruksanvisning

1 Symboler

2 Apparatets deler

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruks-
anvisningen.

3 Riktig bruk
Stikksagene er beregnet på saging av tre og trelig-
nende materialer. Med Festools spesialsagblad kan
maskinene også brukes til å sage i kunststoff, stål,
aluminium og keramikkplater.

Ved ikke-forskriftsmessig bruk bærer bru-
keren ansvaret.

4 Tekniske data
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Advarsel mot generell fare

Advarsel om elektrisk støt

Anvisning/les merknader!

Bruk åndedrettsvern!

Bruk hørselvern

Bruk vernebriller!

Bruk vernehansker

Ikke kommunalt avfall.

[1-1] Splintbeskyttelse
[1-2] På/av-knapp
[1-3] Hastighetsbryter (bare PSB 420 EBQ)
[1-4] Innkoblingssperre (bare PSB 420 EBQ)
[1-5] Stillhjul for regulering av slagtall
[1-6] Svingbar plug it-kontakt (bare PS 420

EBQ)
[1-7] Strømledning
[1-8] Avsughette
[1-9] Skiftehendel for sagbord
[1-10] Sagblad-utkast
[1-11] Utskiftbart sagbord
[1-12] Pendlingsbryter
[1-13] Yttersåle

Stikksager PS 420 EBQ PSB 420 EBQ

Effekt 550 W
(110 V-variant) 400 W

Slagtall 1500 - 3800 o/min 1000 - 3800 o/min
Slaglengde 26 mm
Pendling 4 Trinn
Maks. skråstilling (bare med tilbehøret vinkel-
bord WT-PS 400)

45° til begge sider

maks. skjæredybde (avhengig av sagblad)
Treverk 120 mm

Aluminium 20 mm
Stål 10 mm

Vekt 1,9 kg
Beskyttelsesklasse /II
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5 Sikkerhetsregler

5.1 Generell sikkerhetsinformasjon
Advarsel! Les alle sikkerhetsregler og an-
visninger.Hvis advarslene og anvisningene
ikke overholdes, kan det føre til elektrisk

støt, brann og/eller alvorlige personskader.
Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisnin-
ger for fremtidig bruk.
Nedenfor brukes uttrykket "elektroverktøy". Det vi-
ser til nettdrevne elektroverktøy (med ledning) og
batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).
5.2 Sikkerhetsanvisninger som er spesifik-

ke for maskinen
– Maskinen må bare holdes i de isolerte håndta-

kene når du utfører arbeid der skjæreverktøyet
kan komme til å treffe skjulte strømledninger
eller maskinens egen strømkabel. Når verktøy-
et kapper strømførende ledninger, kan metallde-
ler i maskinen bli satt under spenning, og
brukeren kan få elektrisk støt.

– Elektroverktøy fra Festool skal bare bygges inn
i arbeidsbord som er godkjent til slik bruk av
Festool. Montering i andre eller hjemmelagde
arbeidsbord kan føre til at elektroverktøyet blir
mindre sikkert å bruke. Det kan føre til alvorlige
ulykker. 

– Vent til elektroverktøyet har stanset før du leg-
ger det fra deg. Innsatsverktøyet kan feste seg
og føre til at du mister kontrollen over elektro-
verktøyet.

– Deformerte eller sprukne sagblad og sagblad
med sløvt eller defekt skjær må ikke brukes.

– Stikksagen må alltid settes på arbeidsstykket
mens sagbladet er i gang. 

– Bruk egnet personlig verneutstyr: hørselvern,
vernebriller og støvmaske når det oppstår støv
under arbeidet, vernehansker ved bearbeiding av
ru materialer og når verktøy skal byttes.

– Fest alltid emnet slik at det ikke kan bevege seg
under bearbeiding.

– Koble alltid maskinen til et avsug.
– Kontroller regelmessig støpsel og kabel, og hvis

disse er skadde, må de byttes av en fagmann.
– Stroboskoplys kan føre til epileptiske anfall hos

mennesker med anlegg for epilepsi. Ikke bruk
denne maskinen dersom du har anlegg for epi-
lepsi.

– Ikke se inn i stroboskoplyset. Hvis du ser inn i
lyskilden, kan synet bli skadet.

5.3 Metallbearbeiding
Ved bearbeiding av metall skal følgende sik-
kerhetstiltak treffes:

– Forkoble en jordfeilbryter (FI, PRCD-).
– Koble maskinen til et egnet avsug.
– Rengjør maskinen for støv i motorhuset med jev-

ne mellomrom.
– Bruk et metall-sagblad.
– Lukk sponbeskyttelsen.

5.4 Utslippsverdier
Typiske verdier (beregnet etter EN 60745):

Svingningsemisjonsverdi ah (vektorsum fra tre ret-
ninger) og usikkerhet K beregnet i henhold til EN
60745:

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.

Bruk vernebriller!

Lydtrykknivå LPA = 88 dB(A)
Lydeffektnivå LWA = 99 dB(A)
Usikkerhet K = 3 dB

FORSIKTIG

Lyd som oppstår under arbeidet
Hørselsskadelig
 Bruk hørselvern

PS 420 EBQ PSB 420 EBQ
Saging i tre
Håndtak ah=6,0 m/s2 ah=10,0 m/s2

K = 2,0 m/s2 K = 2,0 m/s2

Maskinhode ah=11,0 m/s2

K = 2,0 m/s2

Saging i metall
Håndtak ah=7,0 m/s2 ah=11,0 m/s2

K = 2,0 m/s2 K = 2,0 m/s2

Maskinhode ah=12,0 m/s2

K = 2,0 m/s2
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En økning er mulig ved annet bruk, med annet inn-
satsverktøy eller ved utilstrekkelig vedlikehold.
Vær oppmerksom på maskinens tomgangs- og
stillstandsperioder!

6 Igangsetting

For å tilslutte og frakople nettledningen [1-7] se
Fig. [2].
 Sett nettstøpselet inn i en stikkontakt.
Elektroverktøyet har en av/på-knapp [1-2] på hver
side.
PSB 420 EBQ har også en hastighetsbryter [1-3]
med innkoblingssperre [1-4]. Til kontinuerlig ar-
beid bruker du tasten [1-2].

7 Innstillinger

7.1 Bytte verktøy

Valg av sagblad
Bare bruk sagblad med T-tange. Sagbladet
bør ikke være lengre enn det som trengs for
kuttet du skal gjøre. For at føringen skal bli

så sikker som mulig, bør sagbladet stikke ut av un-
dersiden på arbeidsemnet på hvert trinn.
 Ved bruk av vinkel- og adapterbordet må det

bare brukes viggede sagblad. Vi anbefaler
Festool-sagbladet S 105/4 FSG.

Innsetting av sagblad
Trekk støpselet ut av kontakten før du bytter
verktøy!

 Skyv eventuelt opp sponbeskyttelsen [3-1]
 Skyv sagbladet [3-4] med tennene i kuttretning

frem til anslaget i åpningen [3-2]
 Drei sagbladet[3-4] ca. 30° med urviseren til

det smekker på plass.
Kontroller at sagbladet sitter fast. Hvis sag-
bladet er løst, kan det falle ut og skade deg. 
Hvis sagbladet er veldig kort, kan det løn-

ne seg å ta av sagbordet (se kapittel 7.4) før du
setter inn sagbladet.

Still inn sagbladføringen hver gang du har skiftet
sagblad:
Sagbladføringen gjør det lettere å føre sagbladet.
 Ta av sagbordet (se kapittel 7.4).
 Trekk til skruen[3-6] med unbrakonøkkelen[3-

5] slik at kjevene sitter nesten helt inntil.

Sagblad-utkast
 Når du skal kaste ut sagbladet, må du holde

elektroverktøyet slik at sagbladet ikke kan ska-
de personer eller dyr.

 Skyv sagbladutkastet [3-3] forover til anslag.
 Det er bare mulig å skifte sagblad når verktøy-

holderen er i øvre stilling.
Når det ikke er mulig å skifte sagblad: La stikksa-
gen gå med høyt turtall i 3–10 sekunder. Aktiver
sagblad-utkastet[3-3]på nytt.
7.2 Bruk av sponbeskyttelsen
Sponbeskyttelsen [3-1] forhindrer at spon slynges
ut og gjør at sponavsuget har bedre effekt.
 Skyv sponbeskyttelsen [3-1] nedover med et

lett trykk.
7.3 Sette inn splintbeskyttelse
Splintbeskyttelsen gjør det mulig å lage glatte
snittkanter også der sagbladet kommer ut av em-
net.
 Når maskinen er slått av, skyver du splintbe-

skyttelsen[4-1] på føringen helt inntil sagbla-
det[4-2],

 Slå på stikksagen.

ADVARSEL

Ikke tillatt spenning eller frekvens!
Fare for ulykker
 Nettspenning og frekvens må stemme overens

med angivelsene på typeskiltet.
 I Nord-Amerika er det kun tillatt å bruke

Festool-maskiner med spenningsangivelse 120
V/60 Hz.

ADVARSEL

Skaderisiko, elektrisk støt
 Trekk støpselet ut av stikkontakten før alle typer

arbeid på maskinen!

FORSIKTIG

Varmt og skarpt verktøy
Fare for personskader
 Bruk vernehansker.

OBS

Skader på maskin og sagblad
 Ikke trekk til skruen[3-6] hardt! Sagbladet må

kunne beveges lett.
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 Når maskinen går, skyver du splinbeskyttelsen

på en jevn overlate(ikke med hånden!) så langt
inn at den ligger i flukt med forkanten på sag-
bordet (turtallstrinn 5). Da blir splintbeskyttel-
sen saget inn.

 Når splintbeskyttelsen er slitt ned, kan den sky-
ves ca. 3 mm lenger bakover og brukes videre.

 For at splintbeskyttelsen skal fungere pålitelig,
må den ligge tett inntil sagbladet på begge si-
der. For å få glatte snittkanter bør du derfor
også sette inn en ny splintbeskyttelse hver gang
du bytter sagblad.

7.4 Skifte av sagbord
 Åpne skiftehendelen. [1-9].
 Beveg sagbordet nedover for å ta det av.
 Monteringen skjer i motsatt rekkefølge. Pass på

at sagbordet sitter godt i føringen.
Istedenfor sagbordet kan du montere vinkelbordet
WT-PS 400 eller adapterbordet ADT-PS 400.

Sag aldri uten sagbord eller et annet bord
som tilbys i Festools tilbehørsprogram.

7.5 Avsug

Med avsugsadapteren [5-3] kan stikksagene ko-
bles til et avsugapparat (slangediameter 27 mm).
 Stikk avsugsadapteren inn i den bakre åpningen

på sagbordet slik at kroken [5-2] går i inngrep i
utsparingen [5-1] .

 Trykk på kroken [5-2] for å ta av avsugadapte-
ren.

 Fordi maskinen har så lav opptatt effekt (lavt
energiforbruk), slås sugeapparater med auto-
matisk innkobling først på når sagingen faktisk
begynner. 

 Sett sugeapparatet på kontinuerlig drift i spesi-
elle tilfeller (f.eks. lavt slagtall, mykt tre).

7.6 Innstilling av pendelslag
Pendelstikksagene har et justerbart pendelslag
slik at man kan bearbeide forskjellige materialer
med optimal fremføring. Med pendelslagbryteren
[1-12] velges ønsket stilling:

Stilling 0 = pendelslag av
Stilling 3 = maksimalt pendelslag

7.7 Justering av slagtall
Slagtallet kan justeres trinnløst med stillhjulet [1-
5] mellom 1500 og 3800 o/min (PSB 420 EBQ: 1000
- 3800 o/min). Med stillhjulet kan du tilpasse kutte-
hastigheten optimalt til ethvert materiale.
I posisjon A er den automatiske belastningsgjen-
kjenningen aktivert: På tomgang er slagtallet redu-
sert, og når sagbladet går inn i emnet, reguleres
det til maks. verdi.

8 Arbeid med maskinen

Bruk alltid et stabilt underlag, f.eks. CMS-modulen
(tilbehør) når du arbeider med små eller tynne em-
ner.
Hold elektroverktøyet i håndtaket og før det langs
den ønskede skjærelinjen. Før elektroverktøyet
med begge hender slik at kuttene blir presise og
maskinen går rolig.

Fri saging etter riss
Trekantspissen til splinbeskyttelsen [4-1] viser
skjærelinjen til sagbladet. Den gjør det derfor lette-
re å sage etter riss.

ADVARSEL

Helsefare på grunn av støv
 Støv kan være helseskadelig. Arbeid derfor aldri

uten avsug.
 Ta hensyn til de nasjonale forskriftene ved avsu-

ging av helseskadelig støv.

Anbefalt innstilling av pendelslag

Hardtre og løst tre, Sponplater, trefiberplater 1 - 3
Møbelplater, kryssfinér, Kunststoffer 1 - 2
Keramikk 0
Aluminium, jernfritt metall 0 - 2
Stål 0 - 1

Anbefalt slagtall (stilling for s3ulet)

Hardt tre, mykt tre, møbelplater, kryssfi-
nér, sponplater

A

Trefiberplater 4 - A
Kunststoff 3 - A
Keramikk, aluminium, jernfritt metall 3 - 5
Stål 2 - 4

FORSIKTIG

Materialer som avgir mye støv (f.eks. gipsplater)
Støv kan skade maskinen, fare for personskade
 Ikke arbeid med maskinen over hodehøyde!
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8.1 Belysning

Det er montert en lampe / et stroboskoplys for be-
lysning av skjærelinjen:
opptil ca. 2100 o/min: lampe
fra og med ca. 2100 o/min: stroboskoplys
 Ved innstilling for arbeid over hodehøyde (+/-

45°) er belysningen slått helt av.
Ved behov kan du tilpasse belysningen:
 Sett i støpselet til elektroverktøyet.
 Hold begge tastene [1-2] inne samtidig i ca. 10

sek. til du hører en pipetone.
 Slipp opp begge tastene [1-2].
 Trykk inn den venstre tasten (på siden av pend-

lingen) for å velge angitt antall og ønsket mo-
dus:

 Trykk på den høyre tasten for å lagre innstillin-
gen.

9 Vedlikehold og pleie

Kundeservice og reparasjoner skal
kun utføres av produsenten eller ser-
viceverksteder: Du finner nærmeste
adresse under:

www.festool.com/Service

Bruk kun originale Festool-reservede-
ler! Best.nr. finner du under:
www.festool.com/Service

Skadede verneinnretninger og deler må repareres
eller byttes fagmessig av et godkjent verksted der-
som ikke annet er oppgitt i bruksanvisningen.
For å sikre luftsirkulasjonen må kjøleluftåpningene
på motorhuset alltid være åpne og rene. 
– Kontroller føringsrullen regelmessig for slitasje.
– Rengjør sponhetten for støv med jevne mellom-

rom.
– Rengjør yttersålen med jevne mellomrom for å

unngå riper og riller på overflaten.

10 Tilbehør
Bestillingsnumrene til tilbehør og verktøy finner du
i Festool-katalogen eller på Internett under
"www.festool.com".
10.1 Sagblad, annet tilbehør
For at du skal kunne skjære forskjellige materialer
raskt og nøyaktig, har Festool sagblad for alle
bruksområder, og de er spesielt tilpasset din stikk-
sag.
10.2 Sagblad med spesial-yttersåler
Med spesial-yttersåler beskytter du verdifulle over-
flater mot riper og riller.
 Trykk inn yttersålen i posisjon [6-1] .
 Skyv samtidig yttersålen forover.
 Sett på en annen yttersåle og skyv den bakover

til den går i inngrep.
10.3 Saging med vinkelbord
Vinkelbordet WT-PS 400 brukes til saging av inn-
vendige og utvendige vinkler på opptil 45° og til sa-
ging av rør. 

Avsug er ikke mulig ved saging med vinkel-
bord.

Montering av vinkelbord
 Ta av sagbordet [1-11](se kapittel 7.4).
 Sett vinkelbordet mot sagbordholderen.
 Lukk skiftehendelen [1-9]
Pass på at vinkelbordet sitter godt i føringen.

Innstilling av vinkel
 Vri på stillhjulet [7-1] for å stille inn den ønske-

de vinkelen.
Ved hjelp av skalaen [7-2] kan du stille inn verdiene
–45°, 0° og +45°.

ADVARSEL

Stroboskoplyset kan gjøre det vanskelig å se po-
sisjonen til sagbladet.
Fare for personskader
 Sørg for god belysning på arbeidsplassen.

Modus Visning under inn-
stilling

Atferd under drift

1 Belysningen blinker Med stroboskop 
(standard)

2 Belysning på Kontinuerlig lys 
uten stroboskop

3 Belysning av Belysning avslått

ADVARSEL

Skaderisiko. Elektrisk støt
 Trekk støpselet ut av kontakten før alle typer

vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på maski-
nen!

 Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som
krever at motorhuset åpnes, må bare gjennom-
føres av et autorisert kundeservice-verksted.

EKAT

1

2 3 5

4
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 Ved kutt på 0° anbefaler vi at du stiller inn vin-
kelbordet på et lett negativt gradtall slik at sa-
gingen skal bli mest mulig stabil.

10.4 Saging med adapterbord
Adapterbordet ADT-PS 400 brukes til å feste stikk-
sagen til Festools styreskinne, til sirkelsagen KS-
PS 400 og til modulsystemet CMS.

Med føringsskinne og sirkelsag: Pass på at
materialtykkelsen er maks. 20 mm og bruk
bare viggede sagblad (FSG).

Montering av adapterbord
 Ta sagbordet [1-11] av (se kapittel 7.4).
 Sett adapterbordet [8-1] på sagbordholderen.
 Lukk skiftehendelen [1-9].
Pass på at adapterbordet sitter godt i føringen.
 Bruk avsugsstussen [1-8] også sammen med

adapterbordet.
Kombinasjon med føringsskinnen FS 2
Ved å bruke Festools føringssystem FS 2 (fig. [9])
blir det lettere å utføre rette og nøyaktige snitt.
 Sett stikksagen med fastmontert adapterbord

[8-1] på føringsskinnen.
Kombinasjon med sirkelsag 
Med sirkelsagen kan du lage sirkelformede snitt
med en diameter mellom 120 og 3000 mm. Sirkel-
sagen kan monteres på adapterbordet fra begge si-
der.
 Sett stikksagen med fastmontert adapterbord

på adapteren [10-1] på sirkelsagen.
 Sett senterdoren [10-2] i hullet [10-4] på sirkel-

sagen. Hullet ligger i flukt med sagbladet.
 Klem fast målebåndet på sirkelsagen ved hjelp

av dreiebryteren [10-5].
Anbefalte innstillinger ved saging med sirkelsagen:
 Sag mot klokkeretningen.
 Sag med langsom fremføring.
 Still inn pendling [1-12] på 0–1.

 Still inn slagtallet [1-5] på 1–5.
 Oppbevar senterdoren i oppbevaringsrommet

[10-3].
Halvstasjonær saging med Festool-systemet CMS
Ved å montere stikksagen i Festool-systemet CMS
får man en halvstasjonær bordsag for formsaging.
Du finner mer informasjon i brosjyren om CMS.
 Sett stikksagen med adapterbord inn i CMS slik

det er beskrevet i bruksanvisningen for CMS-
PS.

11 Miljø
Apparatet skal ikke kastes i restav-
fallet! Apparater, tilbehør og emballa-
sje skal sorteres til gjenvinning. Ta
hensyn til gjeldende nasjonale for-
skrifter.

Kun EU:I henhold til rådsdirektiv 2002/96/EF skal
brukt elektroverktøy samles inn og sorteres for
miljøvennlig gjenvinning.
Informasjon om REACh:www.festool.com/reach

12 EU-samsvarserklæring

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet er
i samsvar med følgende rådsdirektiver og normer:
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

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

Dr. Martin Zimmer
Leder for forskning, utvikling, teknisk dokumenta-
sjon 
31.01.2013

ADVARSEL

Saging av skjæredybder
Fare for personskader
 Velg sagbladlengde og skjæredybde slik at sag-

bladet alltid er senket ned i emnet.

Stikksag Serienr.

PSB 420 EBQ 10003822, 10004924,
10003822

PS 420 EBQ 10003702, 10004876,
10003702

År for CE-merking:2012
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