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  Side 3 

 Før maskinen tas i bruk er det viktig å lese 
disse sikkerhetsforskriftene nøye! 

 

  

Bruksområder. 
CS 969 er beregnet på å gjærsage 45o på alle typer listverk produsert av helt eller oppbygget 
treverk, med eller uten overflatebehandling (maling, lakk, plast, papir, bladmetall av 
eksempelvis gull, bronse, aluminium etc).  

Maskinen kan ikke benyttes til: 
 Listverk som ikke har et rettvinklet fundament med en høyde på minimum 5mm 
 Metallprofiler 
 Tynne profilstøpte plastprofiler (plastbånd, dekor etc) 

Sagens to sirkelblader drives av to elektromotorer. Listene holdes automatisk på plass av 
vertikale og horisontale pressluftklemmer.  Selve sagbladene styres med en bryter for å sikre 
at brukerens hender ikke kommer i kontakt med de skarpe bladene. De elektriske 
styringskontrollene er samlet på et kontrollpanel på maskinens forside. Pressluftutstyret er 
plassert i bunnen og på høyre side på maskinen. Denne maskinen er bygget for å tilfredsstille 
normale krav til sikkerhet og hygiene. Det er forbudt å modifisere både det elektriske 
utstyret og pressluftutstyret, fjerne beskyttelsesutstyr som er installert ved levering eller å 
modifisere maskinens øvrige sikkerhetsutstyr. 
CS 969 kan kun benyttes av én bruker av gangen. 

Ved alt vedlikeholdsarbeid gjelder følgende: 
 Steng lufttilførselen ved å skyve pressluftventilen helt ned 
 Slå av maskinen med hovedbryteren, som befinner seg på maskinens høyre side, og 

lås bryteren i denne posisjonen ved å træ en låsebolt gjennom låsehullet 
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Handlinger som må unngås. 

Brukeren må aldri føre hendene inn i området hvor festeklemmene opererer, eller inne i 
kassen bak børstene (sagbladene roterer også i hvileposisjon). 

 Bruk aldri High-Speed (HS) stålblader 
 Når maskinen er i bruk, skal arbeidsstasjonen ikke være bemannet av mer enn én 

person. Denne personen har ansvaret for kontrollpanelet. 
 Gjør aldri justeringer og innstillinger på maskinen med beskyttelsesdekselet åpent. 

Alle innstillinger kan utføres via kontrollene på maskinens utside. Dette for å øke 
brukerens sikkerhet. Brukeren må ikke under noen omstendighet ha hender eller 
finger innenfor beskyttelsesdekselet. 

  Det må aldri kuttes uten at listverket holdes på plass av minst ett av de to 
klemmesystemene. 

 Bruk aldri maskinen uten at maskinens bakpanel er på plass og skrudd fast. 
 Eksempler på avrundede og ukurante listeformer som ikke må kuttes med CS 969 kan 

ses på side 9. 

Viktige forholdsregler for trygt og sikkert arbeide. 

Brukere må alltid være: 
a) godt opplærte i hvordan man justerer innstillingene, håndterer og bruker maskinen. 
b) informerte om faktorer som har betydning for støybelastningen man kan utsettes for, 

som for eksempel: 
1) blader designet for å redusere støyutslipp 
2) optimal hastighetsregulering 
3) vedlikehold av blader og maskin 

c) informerte om forhold som har betydning for støvforurensningen man kan utsettes 
for, for eksempel: 

1) type materialer man jobber med 
2) viktigheten av lokal støvoppsamling (oppsug ved støvkilden) 
3) korrekt innstilling av deflektorer/støvskjermer 
4) støvsugeren må startes før maskinen startes 

d) informerte om betydningen av å benytte egnet verneutstyr når nødvendig, dette kan 
være: 

1) hørselsvern for å unngå hørselsskader relatert til støybelastning 
2) pustemaske for å redusere risikoen for å inhalere skadelig støv 
3) hansker for håndtering av sagblader (sagblader bør i så stor utstrekning som 

mulig bæres i egne sagbladholdere) 
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Sørg alltid for at: 
1) gulvet rundt maskinen er flatt, ryddig og fritt for materialer som for eksempel avkutt 

og fliser 
2) arbeidsplassen både har god generell belysning og godt lokalt arbeidslys 
3) lister som skal kuttes og lister som er kuttet samles i nærheten av brukerens normale 

arbeidsplass 

Brukeren må alltid: 
1) slå av maskinen når den forlates uten tilsyn 
2) rapportere enhver feil ved maskinen, inkludert beskytelsesinnretninger og blader, 

med en gang de oppdages 
3) innarbeide sikkerhetsrutiner ved rensing og vedlikehold, og fjerne avkapp, fliser og 

støv jevnlig for å redusere brannfaren 
4) vente med å fjerne kappede lister og avkapp til maskinen har avsluttet pågående 

operasjoner 
5) forsikre seg om at alle sikkerhetsinnretninger og beskyttelsesanordninger som er 

påkrevd for å bruke maskinen, er på plass, i orden og godt vedlikeholdt før maskinen 
tas i bruk 

6) følge fabrikantens instruksjoner angående bruk, innstilling og reparasjon av bladene 
7) følge den angitte maksimumshastigheten oppgitt for bladene 
8) benytte korrekt slipte blader 
9) kontrollere at alle koblinger og overganger er montert i henhold til fabrikantens 

anvisninger 
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Oppstart av maskinen. 

Slik starter man opp maskinen første gang: 
 

- Fjern plastikkmuffen M som er festet til sikkerhetsbryteren 
SB. Trekk sikkerhetsbryteren nedover slik at slåen går ned i 
slissen S.  
- For å koble til trykkluften, trekk muffen MV på 
tilbokblingsventilen oppover og koble til pressluftmunnstykket. 
Slipp muffen slik at den låser rundt munnstykket. 
- Slå på maskinen med hovedbryteren oppe til høyre på 

maskinen. 
- Indikatorlampe 3 lyser (denne lampen lyser kun når strømmen er slått på). 
- Låsopp bryter 5, trykk så inn bryter 4. 
- Sjekk rotasjonsretningen for de to bladene, henholdsvis; 

 Venstre blad med klokken (clockwise). 
 Høyre blad mot klokken (anticlockwise). 

- Dersom bladene ikke roterer i riktig retning: 
 Lås bryter 5. 
 Koble fra strømmen til maskinen. 
 Bytt om fasene til strømforsyningen. 

 

 

Kontrollpanel. 
 

 

 

 

 

 

Oversikt over bryterne: 5 Stoppbryter for bladene  
1 Kontrollbryter for høyre klemmer 6 Kontrollbryter for høyre og venstre klemmer 
2 Kontrollbryter for venstre klemmer  7 Låsebryter for deksel 
3 Startbryter for motoren  8 Regulering av høyre blads kutthastighet i høyde retningen 
4 Startbryter for bladene  9 Regulering av venstre blads kutthastighet i høyde retningen 
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Saging/kutting. 
 

Sagbladet må alltid være avslått under alle former for justeringer og innstillinger 

 

Innstilling av de vertikale og horisontale klemmene. 
 Kontroller at dekselet er låst og at den grønne lampen lyser. Dersom dekselet ikke er 

låst og den grønne lampen ikke lyser, lås dekselet med bryter nr 7 på kontrollpanelet 
(se side 6). 

 Kontrollene til de horisontale klemmene er på utsiden av dekselet, mens selve 
klemmene er på innsiden. Man kan se klemmene gjennom vinduet i dekselet.  

 Legg listen på arbeidsbordet på maskinens venstre side med enden mot sagbladet.  
Klem sammen de horisontale og vertikale klemmene med henholdsvis B1 & B2 og C1 
& C2. For å sikre et nøyaktig kutt med høy kvalitet og samtidig følge 
sikkerhetsforskriftene, sjekk at listen ligger støtt og stabilt når den holdes av 
klemmene. 
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a) For å kontrollere listens plassering, løs opp de horisontale klemmene og flytt 
de vertikale klemmene ved hjelp av bryter nr 6 på kontrollpanelet (se side 6). 
Sjekk ak listen ikke vipper og at undersiden ligger flatt mot maskinens 
arbeidsbord. Dersom det ikke er mulig å finne en tilfredsstillende posisjon for 
de vertikale klemmene må innstillingen annulleres ved flytte klemmene til 0-
merket på den graderte linjalen. Da er det kun de horisontale klemmene som 
er i bruk. 

b) Før de horisontale klemmene tett inntil listen (+/- 5 mm) og aktiviser deretter 
klemmene ve hjelp av bryter nr 6 på kontrollpanelet (se side 6). Kontroller at 
listens bakside blir presset mot holderne W1 & W2 (figur på side 8). Dersom 
listen ikke presses mot holderne, trekk de horisontale klemmene helt tilbake 
(figur på side 8). 

 

 

 

NB! Det er viktig at minst et av de to klemmesettene er aktivert. Dersom ingen av 
klemmene er aktivert må man ikke under noen omstendighet starte kutteprosessen. 
 



Side 8    



  Side 9 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på runde eller overdrevent missformede lister  
eller lister uten skikkelig base som ikke må kuttes med CS969. 
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Innstilling av bladenes kutthøyde og hastighet.  
 

Riflet bryter 8 (kontroll panel side 6) styrer hastigheten det venstre bladet beveger seg med i 
kutthøyderetningen. 

Riflet bryter 9 (kontroll panel side 6) styrer hastigheten det høyre bladet beveger seg med i 
kutthøyderetningen. 

Hastigheten bladene beveger seg med i kutthøyderetningen må tilpasses materiale som skal 
sages (hardhet, tykkelse, overflatebehandling etc), kvaliteten på kuttet og hvilke type blader 
maskinen har. 

Bruk av bryterne 1, 2 og 6 (kontroll panel side 6). 
 Når bryter 6 (kontroll panel side 6) holdes nede, aktiviseres både høyre og venstre 

klemmer. Høyre og venstre kutt gjøres ved å holde bryter 6 (kontroll panel side 6) 
nede mens man trykker inn bryter 1 (kontroll panel side 6).  

 Når bryter 2 (kontroll panel side 6) holdes nede, aktiviseres venstre klemmer. Venstre 
kutt gjøres ved å holde bryter 2 (kontroll panel side 6) nede mens man trykker inn 
bryter 1 (kontroll panel side 6). 

 Når bryter 1 (kontroll panel side 6) holdes nede, aktiviseres høyre klemmer. Høyre 
kutt gjøres ved å holde bryter 1 (kontroll panel side 6) nede mens man trykker inn 
bryter 6 (kontroll panel side 6). 

 

Første kutt* (venstre kutt) 
 Trykk inn bryter 4 (kontroll panel side 6) for å starte motorene. 
 Før listen inn fra venstre side til den krysser sagbladet som sees gjennom vinduet i 

dekselet. 
 Hold listen med venstre hånd og klem den fast ved å aktivere venstre klemmer (både 

vertikalt og horisontalt) ved å trykke inn bryter 2 (kontroll panel side 6) med høyre 
hånd. 

 Hold bryter 2 (kontroll panel side 6) inne. Bruk venstre hånd til å trykke inn bryter 1 
(kontroll panel side 6) for å gjøre venstre kutt*. 

For å sikre at brukerens hender er trygge gjennom hele prosessen, tillates det ikke en pause 
på mer enn maks 3 sekunder mellom de to siste operasjonene. Går det mer enn 3 sekunder 
mellom operasjonene må begge brytere løses ut slik at en ny kutteprosess kan innledes. 

Hvis avkapp ikke faller ned i avkappoppsamleren av seg selv og ikke kan nås fra utsiden av 
dekselet, må det fjernes ved skyves vekk med neste list eller annen egnet pinne. Det er 
strengt forbudt å kutte flere lister samtidig ved å stable dem oppå hverandre eller ved siden 
av hverandre. 
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* Man må aldri, ikke under noen omstendighet,  
føre hendene inn under dekselet bak børstene! 

 

Når maskinen er i bruk, skal arbeidsstasjonen ikke være bemannet av mer enn én person. 
Denne personen har ansvaret for kontrollpanelet. 

Selve sageprosessen (reise sagbladet i kutthøyderetningen) kan kun utføres når de 
horisontale og vertikale trykkluftklemmene er aktivert og sagbladene roterer. 

Dersom en av bryterne slippes før sageprosessen er ferdig, trekker sagbladet seg automatisk 
ned igjen og bryterne må løses ut for å starte prosessen på nytt. 

Ved uforutsett strømbrudd trekker sagbladet seg umiddelbart ned. Når strømmen vender 
tilbake må bryter 4 (kontroll panel side 6) trykkes inn før motorene kan startes opp på nytt.  

Ved uhell må den røde nødbryteren umiddelbart trykkes inn, og før man gjør noe som helst 
annet må strømforsyningen stenges ved å vri hovedbryteren til ”OFF” (se side?). 
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Måle den første delen (bevegelig stopper)- 

Falsmål (innvendig mål)- 
 

 

 

Dra markøren langs linjalen og lås den til den ønskede dimensjonen med låseskruen. Trykk 
ned pedalen for å løse ut klemmene. Før listen frem til markøren og tilpass kanten av falsen 
med 450 vinkelen. Løft foten av pedalen igjen for å aktivere klemmene. Før den bevegelige 
stopperen helt frem til den stopper i listen. Lås stopperen i den posisjonen. Falsmålingen er 
nå fullført. 

 

Utvendig mål. 
Løsne låsehendelen på den bevegelige stopperen. Glid stopperen langs linjalen til ønsket 
mål. Forsikre deg om at det er linjalen for ytre mål du måler etter, se etter markeringen på 
den bevegelige stopperen. Lås stopperen. Målet er innstilt. 
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Andre kutt. 

Høyrekutt. 
 Listen legges inntil listguiden og holdes fast med høyre hånd. 
 Hold den venstre bryteren 1 (kontroll panel side 6) inn for å klemme fast listen. 
 Trykk inn høyre bryter 6 (kontroll panel side 6) for å utføre høyre kutt. 

Dobbeltkutt. 
 Hold den høyre bryteren 6 (kontroll panel side 6) inne for å klemme fast listen. 
 Mens bryter 6 holdes inne, trykkes bryter 1 (kontroll panel side 6) inn. Da utfører 

sagen først høyrekutt etterfulgt av venstrekutt. 

Kutte på enden av listen (høyrekutt). 
Gjennom vinduet i dekselet kan man se hvordan klemmene holder listen fast og hvordan 
kuttingen utføres. Det er viktig at brukeren av maskinen sjekker gjennom vinduet at den 
horisontale klemmen presser mot falsen på liste på foreskrevet vis, og at dette ikke skaper 
spenn på enden av listen (se figur nedenfor). Dersom enden av listen er i spenn må brukeren 
kun klemme og kutt på høyre side ved å holde bryter 1 (kontroll panel side 6) inne og så, 
mens denne bryteren holde inne, trykke inn bryter 6 (kontroll panel side 6). 

Metoden med bryterne 1 og 6 (kontroll panel side 6) er anbefalt for alle kutt på enden av 
listen. 
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Forebyggende vedlikehold. 
Tidsangivelsen baserer seg på hyppig bruk og 8-timers arbeidsdager. 

Rengjøring: Daglig rengjøring av pleksiglasset med en myk klut. 
  Daglig tømming og rengjøring av oppsamlerkassen for avkapp. 

Inspeksjon av remmer: Hver tredje måned. 

Sliping av sagblader: Kvaliteten på kuttet avhenger av bladets skarphet. Vi anbefaler at man 
kontakter sin leverandør når bladene trenger sliping. 

Anbefalt sagblad ved multibruk. 
Diameter Tenner Antall tenner Tykkelse Standard 
350 mm 30 positiv LR 108 2,7 mm EN 847-1: 1997 
 

Bruk aldri High-Speed HS stålblader! 
 

Dette må sjekkes hver tredje måned: 
 

1. Stopp og nedbremsing (må være under 10 sekunder). 
Hvor raskt bladene stopper sjekkes på følgende måte: 

a. Start opp motoren som driver bladene og la den gå i 1 minutt. 
b. Slå av strømforsyningen til motoren og mål hvor lang tid det tar til bladene 

stopper helt. 
c. Vent minst 1 minutt. 
d. Gjenta punkt b og c ni ganger. 

Stopptiden beregnes ut fra gjennomsnittet av de ti målingene. 

2. NØDSTOPP: Sjekk bryter at bryter 4 (kontroll panel side 6) ON/OFF virker 
som den skal ved å slå den av og på 10 ganger. 

3. SIKKERHETSLÅS: Sjekk at bryter 7 (kontroll panel side 6) LÅS OPP/LÅS 
IGJEN virker som den skal ved å slå den av og på 10 ganger. 

 



Side 14    



  Side 15 

Feilsøking: 
 

Feil Mulige årsaker 
Bladene går ikke rundt 
Lampe L lyser ikke 

 Sjekk sikkerhetslenken (rød indikator på 
panelet), se diagrammet på innsiden av 
døren til det elektriske kabinettet. 

 Strømbryteren til motoren er ikke slått 
på. 

 Trykket er for lavt (min 6 bar). 
 Hovedbryteren er ikke slått på 
 Dekselet er ikke låst 
 Bryter 5 (kontroll panel side 6) er låst 

Klemmene virker men bladene virker ikke  Igangsetting krever bruk av begge 
hender, og den andre bryteren må 
trykkes inn innen maks 3 sekunder etter 
at den første bryteren er trykket inn. 

 Bladene er ikke i bevegelse. 
 Oppsamleren av avkapp er full og dette 

hindrer bladene i å bevege seg 
Dårlig kutt  Bladene roterer feil vei (2-fase) 

 Bladene er sløve. 
 Listen ligger ustabilt og beveger seg 

under kuttingen. 
 Tynne lister kuttes uten at man benytter 

egne klemmer beregnet på ekstra tynne 
lister (tilleggsutstyr). 
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Vedlikehold. 

VIKTIG: 
Steng lufttilførselen ved å skyve pressluftventilen helt ned 

Slå av maskinen med hovedbryteren, som befinner seg på maskinens høyre side, og 
lås bryteren i denne posisjonen ved å træ en låsebolt gjennom låsehullet 

 

Demontering av bladene. 
 

Når man håndterer bladene skal man alltid ha hansker på  
for å unngå kutt i hendene. 

 

 

 

 

Vri bryter 7 (kontroll panel side 6), som styrer låsen på døren i maskinkassen, til den peker 
på symbolet for åpen hengelås. Vent minst 30 sekunder før døren åpnes (fabrikkinnstilling 
for å sikre at bladene får tid til å stoppe helt). Når døren er åpen, sørger sikkerhetsinnstiller 
for at motoren og bladene ikke kan starte. 

Åpne fjærklemmene S1 og S2 og løft sikkerhetsbolten CS helt ut av slissen LC. Åpne opp til 
motorrommet. Fjern beskyttelsen over bladene ved å skru ut skruene C1 og C2 med en 4 
mm umbraconøkkel.  
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Bruk de spesielle bladholderne som følger med 
maskinen til å holde igjen akslingen når 
låsemutterne skal løsnes (som en 
tommelfingerregel løsner man låseskruene ved 
å vri umbraconøkkelen i bladenes 
rotasjonsretning), deretter fjerner man kragen 
og bladet. 

Remontering av bladene. 
Rengjør bladene og kragene. Sett bladene på 
plass (tennene pekende i rotasjonsretningen). 
Rotasjonsretningen er vist på bladenes fester. 
Sett på kragen og skru på læsemutteren med 
umbraconøkkelen samtidig som bladene holde stille av bladholderne. 

Lukk igjen maskinkassen og fest klemmene. Slå hovedbryteren på og lås kassen ved å skru til 
låseskruen. 

Bytte ut styreblokk. 
Åpne maskinkassen (se punktet over). Skru ut skruen V1 med en 2 mm umbraconøkkel og 
fjern styreblokken ved å trekke den oppover. Snu styreblokken 1800, sett den tilbake og skru 
til med festeskruen V1. 

 

Lukke maskinkassen: Steng lokket med fjærklemmene. Slå på hovedbryteren og åpne 
trykklufttilførselen. Lås maskinkassen ved å senke sikkerhetsbolten CS ned i slisen LC. Vri 
bryter 7 (kontroll panel side 6) til den peker på symbolet for låst hengelås. Lås opp bryter 5 
(kontroll panel side 6), start så opp bladene ved å trykke inn bryter 4 (kontroll panel side 6) 
på kontrollpanelet. Utfør ett høyre- og ett venstrekutt for å få styreblokken til å sette seg. 
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