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Voorwoord

Voorwoord
Geachte lezer,
deze gebruikshandleiding maakt u met de veilige
werking van uw accuschaar vertrouwd.
De accuschaar is volgens de actuele stand van de
techniek
de technologie
en
de
erkende
veiligheidstechnische voorschriften geconstrueerd
en gebouwd. Niettemin kunnen risico's voor
personen of goederen ontstaan, omdat alle
gevaarlijke situaties kunnen worden vermeden
wanneer de functionaliteit bewaard moet blijven.
Ongevallen als gevolg van deze risico's en
storingen kunt u echter voorkomen, door deze
gebruikshandleiding en de daarin aanwezige
veiligheidsvoorschriften aan te houden.
Bovendien zult u dan het prestatievermogen van uw
accuschaar volledig kunnen benutten en onnodige
storingen vermijden.
WAARS CHUWING!
Bij gebruik en onderhoud van de accuschaar bestaan
er diverse risico's op letsel en gevaar voor materiële
schade.
Daarom:
• Lees voor gebruik en onderhoud van de
accuschaar onder alle omstandigheden zorgvuldig
deze gebruikshandleiding. Neem steeds de hierin
opgenomen aanwijzingen en informatie in acht,
vooral de veiligheidsinstructies.
• Vraag bij verlies of slechte staat van de
gebruikshandleiding een nieuw exemplaar bij de
fabrikant aan.
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Voorwoord
Deze gebruikshandleiding geldt alleen voor het op
de omslag en in de voetnoot aangegeven
elektrische
gereedschap.
Vergelijk
deze
specificaties met de specificaties op het typeplaatje.
Bewaar de gebruikshandleiding na het eerste
doorlezen tijdens de volledige levensduur van de
accuschaar goed, zodat u later iets kunt opzoeken.
Als u de accuschaar verkoopt, geef dan de
gebruikshandleiding aan de volgende eigenaar
door.
Alle specificaties, afbeeldingen en afmetingen van
deze gebruikshandleiding zijn niet bindend. Hieruit
kunnen geen aanspraken, van welke aard dan ook,
worden afgeleid.
Technische veranderingen voorbehouden!
Voor reproductie of vermenigvuldiging van welke
aard dan ook, ook gedeeltelijk, is de schriftelijke
goedkeuring van de fabrikant vereist.
Ombouw of veranderingen van de accuschaar zijn
alleen na schriftelijke toestemming van de fabrikant
toegestaan. Bij eigenhandige ombouw vervalt iedere
aansprakelijkheid van de fabrikant plus de
garantiedekking.
Gebruik alleen originele onderdelen en door de
fabrikant vrijgegeven accessoires. Anders zouden
kunnen constructief vooraf bepaalde eigenschappen
van de accuschaar, de goede werking of de
veiligheid nadelig worden beïnvloed. Het gebruik
van andere onderdelen leidt daarom tot opheffing
van de aansprakelijkheid voor de daaruit
voortvloeiende gevolgen.
Richt u zich voor de bestelling van onderdelen of
accessoires tot de klantenservice (zie hoofdstuk 12,
pagina 68).
Ook wanneer servicewerkzaamheden aan van uw
accuschaar nodig zijn, staat de klantenservice tot
uw beschikking.
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Voorwoord
Betekenissen in de gebruikshandleiding
Voor een beter begrip dienen de volgende
afspraken voor de gebruikershandleiding te worden
gemaakt:
1. Aanwijzingen
Om belangrijke informatie te benadrukken, worden
de volgende soorten speciale aanwijzingen gebruikt:
GEVAAR!
…wijst op een onmiddellijk gevaarlijke situatie, die
tot de dood of zware verwondingen leidt wanneer
deze niet wordt verhinderd.
WAARS CHUWING!
...wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot de
dood of zware verwondingen kan leiden als ze niet
vermeden wordt.
VOORZICHTIG!
...wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie, die tot
geringe of lichte verwondingen kan leiden, wanneer
deze niet wordt verhinderd.

elaxa® accuschaar

23.10.2017

pagina 5 van 75

Voorwoord
LET OP !
...wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot
materiële schade kan leiden als ze niet vermeden
wordt.

...bevat algemene
informatie.

aanwijzingen

en

nuttige

...verwijst naar belangrijke informatie in andere
hoofdstukken en documenten.

2. Tekststructuur
Sommige teksten dienen een speciaal doel. Deze
worden als volgt gemarkeerd:
• Opsomming
 Uitvoeringsinstructie
 Volgorde van een handeling
3. Apparaatbenaming
Voor een betere leesbaarheid wordt op veel
plaatsen in deze gebruikshandleiding alleen over
accuschaar en laadapparaat gesproken. Daarmee
worden - zonder uitzondering - steeds de elaxa®
accuschaar en het elaxa® laadapparaat bedoeld.
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Veiligheid

1

Veiligheid

Basisvoorwaarde voor de veilige en de storingsvrije
werking van de accuschaar is de kennis van de
veiligheidsinstructies en de veiligheidsvoorschriften.
Lees dit hoofdstukken daarom nauwkeurig door
voordat u de accuschaar gebruikt, en neem de
weergegeven aanwijzingen en waarschuwingen
steeds in acht. Ook de veiligheidsaanwijzingen en
waarschuwingen, die u op de betreffende plaats in
de tekst van de volgende hoofdstukken vindt,
moeten in acht genomen worden. De fabrikant kan
niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer de
aanwijzingen en waarschuwingen niet in acht
genomen worden.
De exploitant is voor het aanhouden van de
veiligheidsbepalingen en voor het doelmatig gebruik
van de machine zelf verantwoordelijk.
In dat opzicht gebeurt het gebruik voor eigen gevaar
en risico van de exploitant.
De fabrikant kan niet ieder gevaar voorzien! De in
deze gebruikshandleiding vervatte en op de
machine aangebrachte waarschuwingen bevatten
daarom mogelijk niet alle risico's.
Naast de aanwijzingen in deze gebruikshandleiding
moeten de voorschriften van de wetgever in acht
worden genomen, in het bijzonder de veiligheids- en
ongevalpreventievoorschriften.
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Veiligheid

1.1

Veiligheidsaanwijzingen

Naast
de
veiligheidsen
ongevalpreventievoorschriften
van
de
vakorganisaties moeten de volgende aanwijzingen
worden opgevolgd, om persoonlijk letsel en
materiële schade te vermijden:
• De elaxa®-accuschaar mag alleen voor haar
beoogde toepassingen worden gebruikt, omdat
anders gevaarlijke situaties kunnen ontstaan
(beoogde
toepassing:
zie
paragraaf 2.1,
pagina 17).
• Snijd alleen materialen die met de specificaties
in de technische gegevens, bijv. met betrekking
tot het snijcapaciteit, overeenkomen.
• Beschermende voorzieningen niet ombouwen of
omzeilen.
• Waarschuwingsen
informatieplaatjes
of
markeringen
mogen
niet
verwijderd
of
onleesbaar worden gemaakt. Ontbrekende of
beschadigde
waarschuwingsen
informatieplaatjes of markeringen moeten
meteen worden vernieuwd! Neem contact op met
de klantenservice.
• De gebruikshandleiding moet in de nabijheid van
het apparaat worden bewaard en voor alle
gebruikers toegankelijk zijn.
• Vraag bij verlies van de gebruikshandleiding of
slechte staat van de gebruikshandleiding of
delen daarvan, bij de klantenservice een nieuw
exemplaar aan.
• Bedienings- en onderhoudspersoneel moet nauw
aansluitende kleding dragen en voor begin van
de arbeid los naar beneden hangende
voorwerpen zoals bijv. sieraden, kettingen,
doeken, sjaals of stropdassen af doen. Lange
haren moeten bij elkaar gebonden worden en/of
er moet een haarnet worden gedragen.
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Veiligheidsaanwijzingen speciaal
voor het gebruik
• De accuschaar mag alleen in voldoende verlichte
werkomgevingen worden gebruikt.
• De accuschaar mag alleen door bevoegd
personeel worden gebruikt.
• Persoonlijke
beschermingsmiddelen
(PBM)
dragen:
− snijbestendige
handschoen
(kettinghandschoen) aan de hand, die niet de
accuschaar vasthoudt
− Veiligheidsbril
− bij specifieke materialen stofmasker
• Snijwerk altijd schoon houden.
• Stompe
en
versleten
messen
moeten
onmiddellijk vervangen worden.
• De accuschaar niet in gebrekkige toestand
gebruiken, omdat hierdoor aanzienlijk gevaar
voor letsel kan ontstaan. In het geval van
storingen, de accuschaar stilzetten en repareren
of laten repareren.
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Veiligheidsvoorschriften speciaal
voor onderhoud en reparatie
• Onderhoudsen
reparatiewerkzaamheden
behoren tot de doelmatige toepassing en moeten
daarom
met
inachtneming
van
de
onderhoudsintervallen
worden
uitgevoerd.
Wanneer deze werkzaamheden niet worden
uitgevoerd is probleemloos functioneren niet
zekergesteld en kunnen risico's voor personen
en goederen ontstaan. Wij adviseren de
handhaving van onderhoudsprotocollen.
• Onderhoudsen
reparatiewerkzaamheden
mogen
alleen
door
vakkundige
en
geautoriseerde personen worden uitgevoerd.
• Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden,
daartoe behoren ook reinigingswerkzaamheden,
moet de accuschaar met de hoofdschakelaar
uitgeschakeld worden.
• Gebruik alleen originele onderdelen en door de
fabrikant vrijgegeven accessoires. Bij de
toepassing van andere onderdelen vervalt de
aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende
gevolgen.
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1.2

Veiligheidsaanduidingen

In aanvulling op de veiligheidsinstructies in deze
gebruikshandleiding zijn ter waarschuwing voor
bepaalde gevaren veiligheidsaanduidingen op de
elaxa®-accuschaar aangebracht. In de volgende
tabel
wordt
de
betekenis
van
deze
veiligheidsaanduidingen beschreven.
VOORZICHTIG!
Door ontbrekende veiligheidsaanduidingen zijn
gevarenbronnen niet meer voldoende herkenbaar.
Daarom:
• Veiligheidsaanduidingen niet verwijderen.
• Losse of verdwenen veiligheidsaanduidingen
vernieuwen.

Veiligheidsaanduidingen Betekenis en positie
Voor het gebruik van de accuschaar moet
de gebruikshandleiding gelezen worden.
Alle daarin beschreven informatie moet te
allen tijde in acht genomen worden.
Positie: op de greep.
Zie voor verklaring van de andere aanduidingen ook
hoofdstuk 11, pagina 65.

elaxa® accuschaar

23.10.2017

pagina 13 van 75

Veiligheid
Typeplaatje en
Veiligheidssymbolen

Afbeelding 1: Veiligheidsaanduidingen, op het typeplaatje

Pagina 14 van 75

23.10.2017

elaxa® accuschaar

Veiligheid

1.3

Beschermende voorzieningen
Overbelastingsbeveiliging

Ter bescherming van de motor is deze met een
overbelastingsbeveiliging uitgerust. Bij te hoge
belasting schakelt hij de elaxa® accuschaar uit.
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er zich bij
het inschakelen materiaal in het snijmechanisme
bevindt (zie paragraaf 5.2.1, pagina 33).
De overbelastingsbeveiliging moet eerst worden
teruggezet, voordat de accuschaar weer kan
worden gebruikt (zie paragraaf 5.2.2, pagina 33).

Thermische
overbelastingsbeveiliging
Het continu bedrijf de elaxa® accuschaar onder zeer
grote belasting kan tot overmatige verwarming
leiden. Ter bescherming van de accuschaar en haar
componenten is deze met een thermische
overbelastingsbeveiliging uitgerust.
Bij overschrijding van de maximaal toelaatbare
bedrijfstemperatuur (zie paragraaf 3.4, zijkant 26)
schakelt deze de accuschaar uit.
De accuschaar moet eerst afkoelen, voordat deze
weer kan worden gebruikt.
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2

Doelmatig gebruik

De bedrijfsveiligheid van de elaxa® accuschaar is
alleen bij doelmatig gebruik gewaarborgd. Daarom
mag de elaxa® accuschaar alleen voor haar
beoogde toepassingen worden gebruikt.
Van een doelmatig gebruik van de elaxa®
accuschaar is alleen dan sprake, wanneer deze
wordt gebruikt voor het snijden van een- en
meerlagige weefstof zoals glasvezel, koolstofvezel,
aramide, textiel, papier, karton, vloerbekleding,
dakbedekking, foliezeilen, leer of vergelijkbare
materialen plus plaatfolie.
Ook de inachtneming van alle specificaties deze
gebruikshandleiding behoort tot de doelmatige
toepassing.
WAARS CHUWING!
Oneigenlijk gebruik
Als de elaxa® accuschaar voor een ander dan het
hier beschreven doel wordt gebruikt, kunnen er
gevaarlijke situaties ontstaan voor personen of kan
er materiële schade optreden. Bovendien vervalt
elke aanspraak op garantie.
Daarom:
• De elaxa® accuschaar alleen voor het beoogde
gebruik gebruiken.
• Onderhoudsen
reparatiewerkzaamheden
uitvoeren
met
inachtneming
van
de
onderhoudsintervallen.
• De elaxa® accuschaar mag alleen door
deskundig personeel en bediend, onderhouden
en gerepareerd worden.
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2.1

Ondoelmatig gebruik

Ieder gebruik, dat van hetgeen in hoofdstuk 2 is
beschreven afwijkt, geldt als ondoelmatig.
De elaxa® accuschaar wordt bijv. ondoelmatig
gebruikt, wanneer
• deze voor de bewerking van levensmiddelen
wordt gebruikt,
• deze voor medische of veterinaire toepassingen
wordt gebruikt,
• deze door ondeskundig personeel wordt gebruikt
(zie paragraaf 2.3, pagina 18).

2.2

Productcontrole

Informeer ons alstublieft onmiddellijk, wanneer
storingen of problemen bij het gebruik van uw
elaxa®
accuschaar
optreden,
of
wanneer
ongevallen gebeuren of bijna gebeuren. Wij zullen
samen met u het probleem oplossen en de
verkregen bevindingen meenemen in ons verdere
werk.
Contactgegevens: zie hoofdstuk 12, pagina 68.
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2.3

Eisen aan het personeel

Het gebruik van de elaxa® accuschaar is alleen aan
personen toegestaan,
• die minimaal 16 jaar oud zijn,
• die lichamelijk en geestelijk bovendien geschikt
zijn, de accuschaar te bedienen,
• die de gebruikshandleiding gelezen en begrepen
hebben,
• die niet onder de invloed staan van alcohol,
drugs, narcotica, medicijnen of andere middelen,
• die uitgerust en geconcentreerd zijn,
• waarvan te verwachten is, dat zij de hen
overdragen taken verantwoordelijkheidsbewust
en zonder mankeren vervullen,
• die door de exploitant van de accuschaar voor
het gebruik zijn aangewezen en
• die voor het gebruik van de accuschaar door de
exploitant zijn opgeleid.
Het onderhoud, de reparatie en de afvalverwijdering
van de elaxa® accuschaar mag alleen door
personen met relevante technische ervaring worden
uitgevoerd.

2.4

Gevarenzone

De gevarenzone is het gedeelte, waarin de
veiligheid of de gezondheid van personen in gevaar
is. Daarom mogen in dit gebied tijdens het gebruik
van de elaxa® accuschaar geen onbeschermde
lichaamsdelen aanwezig zijn.
Als risicogebied is de onmiddellijk omgeving rondom
de snijkop te beschouwen.

Pagina 18 van 75

23.10.2017

elaxa® accuschaar

Beschrijving van de elaxa® accuschaar

3

Beschrijving van de elaxa®
accuschaar

Met de elaxa® accuschaar kunnen de volgende
weefstoffen
worden
gesneden:
Glasvezel,
koolstofvezel, aramide, vloerbekleding (pvc, tapijt),
dekzeilen, foliën, rubber, plaatfolie, zeilen, textiel,
leer, doos, karton, papier en vergelijkbare
materialen.
Daarmee wordt ze o.a. gebruikt in de interieurbouw,
in
de
zadelmakerij/stoffering,
in
de
verpakkingsindustrie, bij de vleugelbouw van
windturbines, in de voertuigproductie, in het
jachtbouw en in de autosport.
Die elaxa® accuschaar kan voor verschillende taken
worden aangepast bijv. door:
• verandering van de overbrengingsverhouding
• een ander motorvermogen (versie XL)
• het aantal accupacks (versie XL)
• vervanging van het snijmechanisme (bijv. op HD)
• vervanging van de messen (bijv. VHM-messen)
Raadpleeg hierover de dealer of de klantenservice
(zie hoofdstuk 12, pagina 68).
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3.1

Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich onder op de handgreep.

Serienummer

Bouwjaar

Afbeelding 2: Typeplaatje
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3.2

Opbouw en functie

Hoofdcomponenten van de elaxa® accuschaar zijn
de volgende:
• de handgreep met geïntegreerde accu
• de achterdeksel met bedienings- en controleelementen
• de wipschakelaar
• het snijmechanisme
Handgreep

Aandrijfkop

Deksel

Wipschakelaar

Snijmechanisme

Afbeelding 3: Hoofdcomponenten van de elaxa® accuschaar
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Beschrijving van de elaxa® accuschaar

Handgreep
Aan de handgreep wordt de accuschaar
vastgehouden en geleid.
Binnenin de handgreep bevindt zich de accu. Deze
kan niet worden verwijderd. De accu beschikt over
een
veiligheidsschakelaar, die
overbelading,
onderbelading en overbelasting verhindert. Dat
zorgt voor een maximale levensduur van de accu.

Deksel
In het deksel bevinden zich bedienings- en controleelementen (zie paragraaf 3.3, pagina 23).

Tuimelschakelaar
De tuimelschakelaar is een bedieningselement (zie
paragraaf 3.3, pagina 23). Door indrukken van de
tuimelschakelaar wordt het snijmechanisme gestart,
zo dat materiaal kan worden gesneden.

Snijmechanisme
De snijkop bevat het snijmechanisme. Het is uit
gereedschapsstaal vervaardigd.
De messen (boven- en ondermessen) zijn in het
snijmechanisme gemonteerd.
Optioneel zijn vertande en/of gecoate snijsets
verkrijgbaar (zie paragraaf 6.5, pagina 40).
De messen kunnen eenvoudig worden verwisseld
(zie paragraaf 6.5, pagina 40).
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3.3

Bedienings- en controleelementen

De bedienings- en controle-elementen van de
elaxa® accuschaar bevinden zich in het deksel aan
de achterzijde en aan de onderkant.
groene led
Hoofdschakelaarstand "Power
On"

Hoofdschakelaar

Hoofdschakelaarstand "Charge"
Laadplug

Tuimelschakelaar

Afbeelding 4: Bedienings- en controle-elementen op de elaxa®
accuschaar
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Beschrijving van de elaxa® accuschaar
Nr.

Benaming

Werking

1

groene led

Toont de operationele status:
aan = accuschaar is ingeschakeld
uit = vier mogelijkheden:
(a) accuschaar is
uitgeschakeld.
(b) overbelastingsbeveiliging
van de motor is geactiveerd
en de accuschaar is
automatisch uitgeschakeld.
(c) accuschaar werd te warm
en is automatisch
uitgeschakeld.
(d) accu is leeg.

2

Hoofdschakelaar

Schakelt de spanning op de
accuschaar aan en uit en wisselt
tussen bedrijfs- en laadmodus.
Hoofdschakelaarstand „Power On“
= accuschaar in bedrijfsmodus
Hoofdschakelaarstand "Charge"
= accuschaar in laadmodus

3

Laadplug

Hier wordt de ronde plug (6) van het
elaxa® laadapparaat aangesloten.

4

Tuimelschakelaar

Zet de snijmechanisme aan.
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Beschrijving van de elaxa® accuschaar
Op het laadapparaat zijn deze bedienings- en
controle-elementen aanwezig:
Controlelampje

Ronde
plug

Voedingskabel

Afbeelding 5: Bedienings- en controle-elementen op het elaxa®
laadapparaat

Nr.

Benaming

Werking

5

Controlelampje

Toont de operationele status:
groen = wanneer accuschaar niet
aangesloten is: laadapparaat is
aan het elektriciteitsnet
aangesloten en gebruiksklaar.
Wanneer accuschaar
aangesloten is: het opladen is
voltooid.
rood = wordt opgeladen.
uit
= laadapparaat is niet aan het
elektriciteitsnet aangesloten.

6

Ronde plug

Wordt voor het opladen in de laadplug (3)
van de accuschaar gestoken.

elaxa® accuschaar
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3.4

Technische gegevens

Leveringsomvang

elaxa® accuschaar
elaxa® laadapparaat
Gereedschapskoffer
Handgereedschap (inbussleutel)

Te snijden materialen

Glasvezel, koolstofvezel, aramide, pvc,
tapijt, dekzeilen, folies, rubber, plaatfolie,
zeilen, textiel, leer, karton, papier

Snijden

gereedschapsstaal,
optioneel hardmetaal

Snijcapaciteit

max. 3-laags, 1.200 g/m2 glasvezellaag
per laag (aangepast snijmechanisme)

Motor

elektronisch gestuurde motor, geschikt
voor werkzaamheden in omgevingen met
geleidende stofdeeltjes (CFK),
onderhoudsvrij

Motorvermogen

max. 150 W (standaard) 300 W (XL)

Accu

ingebouwde lithium-ion accu (kan niet
door de klant worden vervangen) met
veiligheidsschakelaar, 14,1 V, 3,1 Ah
(standaard), 14,1 V, 6,2 Ah (XL)

Laadapparaat

elaxa® laadapparaat, 3,0 A

Laadduur

ca. 75 minuten (standaard) ca. 150
minuten (XL)
(bij compleet ontladen accu)

Bedrijfsspanning
Oplader

110-240 V / 50-60 Hz wisselstroom

Gewicht

850 g (standaard), ca. 1.200 g (XL)
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Beschrijving van de elaxa® accuschaar
Afmetingen
Lengte x breedte x
hoogte (zonder snijkop)

26 x 8,5 x 6 cm

Lengte (met snijkop)

ca. 28 cm (standaard), ca. 32 cm (XL)

Diameter handgreep

ca. 5,6 cm

Omgevingstemperatuur

-5 °C bis +40 °C

Maximale
Bedrijfstemperatuur

ca. 70 °C
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4

Inbedrijfstelling

WAARS CHUWING!
Levensgevaar.
Ondeskundig gebruik van de accuschaar kan tot
zeer ernstig persoonlijk letsel of dood leiden.
Daarom:
•

Voor de inbedrijfstelling van de elaxa®-accuschaar de
gebruikshandleiding volledig lezen!

LET OP !
Gevaar voor materiële schade.
Bij toepassing van een verkeerd laadapparaat kan
de accu permanent beschadigd worden.
Daarom:
• Uitsluitend het elaxa® laadapparaat gebruiken!
LET OP !
Gevaar voor materiële schade.
Bij vroegtijdige onderbreking van de eerste
laadprocedure kan de accu permanent beschadigd
worden.
Daarom:
• Voor de eerste inbedrijfstelling van de elaxa®
accuschaar de accu compleet en zonder
onderbreking laden!
Met uitzondering van de eerste keer opladen
kunnen alle volgende laadprocedures ook als
deelladingen worden uitgevoerd. Dat betekent, dat
bijv. werkonderbrekingen zinvol voor het bijladen
van de elaxa® accuschaar kunnen worden gebruikt.
Deelladingen kunnen zonder invloed op de
levensduur van de accu ook beëindigd worden,
wanneer de accu nog niet compleet opgeladen is.
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Inbedrijfstelling
Getallen en letters tussen haakjes verwijzen naar
de identificatie van bedienings- en controleelementen en componenten uit de paragrafen 3.3
en 6.5.

4.1

Leveringsomvang controleren

Stel voor de eerste inbedrijfstelling zeker dat de
levering compleet is (zie paragraaf 3.4, pagina 26).

4.2

Accuschaar laden

Voor de eerste inbedrijfstelling moet de accu
volledig worden opgeladen.

Laadapparaat aansluiten
 Voedingsstekker van het elaxa® laadapparaat in
een geschikt geaard stopcontact steken (zie
hoofdstuk 3.4, pagina 26).
 Het controlelampje (5) brandt groen.
 Het laadapparaat is gebruiksklaar.

elaxa® accuschaar
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Laden
WAARS CHUWING!
Zich ophopende warmte.
Bij het laden van de accu ontstaat warmte.
Daarom:
• Tijdens
het
opladen
voor
voldoende
warmteafvoer en ventilatie zorgen!
 Accuschaar
in
laadmodus
zetten:
Hoofdschakelaar (2) in de stand "Charge".
 Ronde plug (6) van het elaxa® laadapparaat in
de laadplug (3) van de accuschaar steken.
 Het controlelampje (5) brandt rood.
 De accu wordt geladen.
Een volledige laadprocedure bij volledig lege accu
duurt ca. 75 minuten (150 minuten bij XLuitvoering).
Als de laadprocedure is voltooid, brandt het
controlelampje (5) weer groen.

Laadprocedure beëindigen
 Ronde plug (6) van het elaxa® laadapparaat uit
de laadplug (3) van de accuschaar trekken.
 Voedingsstekker van het laadapparaat uit het
stopcontact trekken.
 Het controlelampje (5) gaat uit.
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5

Bediening

Getallen en letters tussen haakjes verwijzen naar
de identificatie van bedienings- en controleelementen en componenten uit de paragrafen 3.3
en 6.5.

5.1

Veiligheidsvoorschriften voor de
bediening

Voor het gebruik onder alle omstandigheden ook de
aanwijzingen in het hoofdstuk Veiligheid lezen (zie
hoofdstuk 1, pagina 8).

WAARS CHUWING!
Er bestaan verschillende risico's bij het snijden met
de accuschaar.
Gevaar voor de gezondheid door snijverwondingen,
oogletsel en het inademen van in de lucht
aanwezige stukjes materiaal.
Daarom:
• Persoonlijke
beschermingsmiddelen
(PBM)
dragen:
• De vrije hand, die niet de accuschaar vasthoudt,
met
een
snijbestendige
handschoen
(kettinghandschoen) beschermen.
• Veiligheidsbril dragen.
• Afhankelijk van het te snijden materiaal een
stofmasker dragen.
• Afhankelijk van het te snijden materiaal een
stationaire afzuiginstallatie gebruiken.

elaxa® accuschaar
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VOORZICHTIG!
Naar beneden hangende haren en kleding.
Gevaar van het gegrepen worden en opwikkelen
van bijv. lange haren, sieraden of losse kleding,
wanneer deze tussen het snijmechanisme en/of
onderdelen van de aandrijving of versnellingsbak
komen.
Daarom:
• Lange haren bij elkaar binden en/of een haarnet
dragen.
• Nauw aansluitende kleding dragen.
• Los naar beneden hangende voorwerpen zoals
bijv. halskettingen, doeken, sjaals of stropdassen
af doen.
VOORZICHTIG!
Hete aandrijfkop.
De aandrijfkop kan bij lang gebruik van de
accuschaar
bijzonder
sterk
opwarmen.
Verbrandingsgevaar.
Daarom:
• Niet bij de aandrijfkop vastpakken.
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5.2

Accuschaar in- en uitschakelen

Zorg ervoor dat voor aanvang van de
werkzaamheden
de
dagelijkse
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zijn (zie
paragraaf 6.2, pagina 38).

Inschakelen (bedrijfsklare toestand)
Bij het inschakelen mag er geen materiaal in het
snijmechanisme aanwezig zijn!
Wanneer er zich bij het inschakelen materiaal in het
snijmechanisme bevindt, blokkeert de opstart, de
motor
wordt
overbelast,
de
overbelastingsbeveiliging gaat in werking en de
accuschaar wordt onmiddellijk weer uitgeschakeld.
 Hoofdschakelaar (2) in de stand „Power On“
zetten.
 Groene led (1) brandt (voor zover de accu
niet leeg is).
 Na 2 seconden klinkt een akoestisch signaal
(bedrijfsmodus bereikt).
 Accuschaar is ingeschakeld en gebruiksklaar.

Na activering van de
overbelastingsbeveiliging
inschakelen
 Accuschaar één keer kort zoals voor een
normale laadprocedure aan het elaxa®
laadapparaat aansluiten (zie hoofdstuk 4.2,
pagina 29).
Indien
gewenst
volledige
laadprocedure uitvoeren.
 Accuschaar inschakelen (zie paragraaf 5.2.1,
pagina 33).

Uitschakelen
 Hoofdschakelaar (2) in de stand „Charge“.
 Groene led (1) gaat uit.
 Accuschaar is uitgeschakeld.
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5.3

Snijden

WAARS CHUWING!
Gevaar voor zware lichamelijke verwondingen.
Door de scherpe motoraangedreven messen
bestaat het gevaar van het snijden en afknippen van
ledematen en andere lichaamsdelen.
Daarom:
• Niet in het snijmechanisme grijpen.
• Met ledematen en lichaamsdelen niet in de
risicogebied komen.
• Persoonlijke
beschermingsmiddelen
(PBM)
dragen.
• De vrije hand, die niet de accuschaar vasthoudt,
met
een
snijbestendige
handschoen
(kettinghandschoen) beschermen.
• Veiligheidsbril dragen.
WAARS CHUWING!
Stompe, versleten en vervuilde messen.
Het te snijden materiaal kan tussen de messen
vastklemmen met het gevolg van materiële schade
aan materiaal en accuschaar plus met mogelijke
lichamelijke verwondingen.
Daarom:
• Stompe en versleten messen vervangen.
• Vervuilde messen schoonmaken.
VOORZICHTIG!
Gevaar voor beknelling.
Door de mechanische bewegingen in het
snijmechanisme kunnen lichaamsdelen gekneld
worden.
Daarom:
• Niet in het snijmechanisme grijpen.
• Met ledematen en lichaamsdelen niet in de
risicogebied komen.
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LET OP !
Gevaar voor materiële schade.
Door het snijden van te dik materiaal kan de
accuschaar beschadigd worden.
Daarom:
• Voor het snijden van materiaal het materiaal met
de specificaties in de technische gegevens
vergelijken (te snijden materialen, snijcapaciteit).
• Bij onduidelijkheden de klantenservice contact
opnemen met. Eventueel kan de fabrikant
materiaaltests uitvoeren.

Snijprocedure starten
 Accuschaar inschakelen (zie paragraaf 5.2.1,
pagina 33).
 Tuimelschakelaar (4) met de vingers aan de
handgreep naar u toe trekken.
 Snijmechanisme komt in beweging.
 Wachten tot het snijmechanisme zijn maximale
slagfrequentie bereikt heeft.
 Het snijmechanisme door het materiaal leiden.
 Materiaal wordt afgesneden.

Snijprocedure beëindigen
 Accuschaar uit het materiaal nemen.
 Tuimelschakelaar (4) loslaten.
 Snijmechanisme komt tot stilstand.
 Accuschaar uitschakelen (zie paragraaf 5.2.3,
pagina 33).
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6

Onderhoud en reparatie

In het onderhoudsschema zijn de regelmatig uit te
voeren onderhoudswerkzaamheden weergegeven.
Neem voor onderhoudswerkzaamheden die door
een vakman moeten worden uitgevoerd, contact op
met de klantenservice (zie hoofdstuk 12, pagina 68).
Getallen en letters tussen haakjes verwijzen naar
de identificatie van bedienings- en controleelementen en componenten uit de paragrafen 3.3
en 6.5.

6.1

Veiligheidsvoorschriften voor
onderhoud en reparatie

Voor het onderhoud onder alle omstandigheden de
aanwijzingen in het hoofdstuk Veiligheid lezen (zie
hoofdstuk 1, pagina 8).

WAARS CHUWING!
Levensgevaar en gevaar voor zeer ernstig
persoonlijk letsel.
Onbedoeld opstarten van de accuschaar kan tot
zeer ernstig persoonlijk letsel of dood leiden. Voor
het
begin
van
onderhoudsen
reparatiewerkzaamheden moet de accuschaar altijd
uitgeschakeld zijn.
Daarom:
• Voor het begin van alle onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden
accuschaar
uitschakelen: Hoofdschakelaar (2) in de stand
"Charge".
• Voor het begin van alle onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden
accuschaar
altijd
zekerstellen, dat de accuschaar uitgeschakeld is!
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VOORZICHTIG!
Hete aandrijfkop.
De aandrijfkop kan bij lang gebruik van de
accuschaar
bijzonder
sterk
opwarmen.
Verbrandingsgevaar.
Daarom:
• Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
de aandrijfkop voldoende laten afkoelen.
VOORZICHTIG!
Letselgevaar.
Gevaar van het gegrepen worden en opwikkelen
van bijv. lange haren, sieraden of losse kleding,
wanneer deze tussen het snijmechanisme komen.
Daarom:
• Lange haren bij elkaar binden en/of een haarnet
dragen.
• Nauw aansluitende kleding dragen.
• Los naar beneden hangende voorwerpen zoals
bijv. halskettingen, doeken, sjaals of stropdassen
af doen.
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6.2

Onderhoudsschema

Veiligheidsvoorschriften
uit
pagina 36, in acht nemen.

paragraaf

6.1,

Interval

Handeling

zie

Dagelijks (voor

Visuele controle op

Paragraaf 6.3

aanvang van de

beschadigingen en defecten

werkzaamheden) doorvoeren.
Snijmechanisme op

Paragraaf 6.4

verontreinigingen controleren en
deze verwijderen.
Dagelijks

Tijdens het gebruik de accuschaar
op ongebruikelijke geluiden
controleren.
Visuele inspectie van de messen,
of die nog voldoende scherp zijn.

Indien nodig
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6.3

Defecten verhelpen

Bij beschadigingen, defecten of ongebruikelijke
geluiden:
 Accuschaar stilzetten.
 Contact opnemen met dealer of klantenservice
(zie hoofdstuk 12, pagina 66.

6.4 Accuschaar schoonmaken
LET OP !
Agressieve reinigingsmiddelen.
De accuschaar kan beschadigd worden.
Daarom:
• Geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.
• Voor de reiniging alleen een droge doek
gebruiken.
 Zekerstellen dat de accuschaar uitgeschakeld is
(zie paragraaf 5.2.3, pagina 33).
 Accuschaar van buitenaf met een droge doek
afvegen.
Voor het reinigen de messen en de schaarvoet
raden wij het schoonmaken in een ultrasoonbad
met een geschikte reiniger aan. Daarvoor moeten
schaarvoet en messen gedemonteerd worden. De
complete accuschaar mag nooit in het ultrasoonbad
worden gedaan!
Op de website www.elaxa.de vindt u een
internetvideo met een daarvoor bestemde
gebruiksaanwijzing.
Messen demonteren zie paragraaf 6.5.1, pagina 43.
Schaarvoet demonteren zie paragraaf 6.6.1, pagina
49.
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6.5 Messen vervangen
Stompe en versleten messen vervangen, om
• altijd optimale zaagresultaten te bereiken,
• de motor, onderdelen van de aandrijving en/of
van de overbrenging niet te overbelasten,
• de levensduur van de accu niet te snel te
verminderen
• en het vastklemmen van materiaal te vermijden,
wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Stompe messen kunnen tot 4 keer (afhankelijk van
slijtage) door de fabrikant en/of dealer nageslepen
worden. Door het naslijpen vermindert de
materiaaldikte, zodat bij de montage van
nageslepen ondermessen één of meerdere
afstandsplaatjes (zie afbeelding 8) tussen
schaarvoet (h) en ondermessen (d) moeten worden
gelegd. Deze compenseren het weggeslepen
materiaal.
Afstandsplaatjes zijn in verschillende diktes
verkrijgbaar. Er kan een afstandsplaatje van de
juiste dikte tussen worden gelegd of meerdere
afstandsplaatjes, die bij elkaar de juiste dikte
vormen. Precies aansluitende afstandsplaatjes
worden in het algemeen samen met de nageslepen
messen geleverd.
Neem voor het naslijpen van messen contact op
met de dealer of klantenservice (zie hoofdstuk 12,
pagina 68).

Voor de elaxa® accuschaar is er een breed scala
aan vervangings-/slijtage- en accessoiredelen
verkrijgbaar, dat voortdurend uitgebreid wordt.
Informeert u zich daarover bij uw dealer of op de
website www.elaxa.de.
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Drijfstang (f)
Schroef M4 (a)

Bladveer (b)
Bovenmes (g)
Bout (c)

Schaarvoet
(h)

Ondermes (d)
Schroef m3 (e) (2
stuks)

KL-borging (i)

Spiraalveer (k)

Afbeelding 6: Snijmechanisme (standaard)
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Drijfstang (f)

Axiaal druklager
2x (l)
Bovenmes (g)
M5-instelmoer (m)
Bout (c)
Schaarvoet
(h)

Ondermes (d)
Schroef m3 (e) (2
stuks)

Afbeelding 7: Snijmechanisme (HD-snijmechanisme)

Zie bijlage: HD-snijmechanisme
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Afbeelding 8: Afstandsplaatje

Messen demonteren (standaard)
Op de website www.elaxa.de vindt u een
internetvideo over het vervangen van de messen
(alleen standaard snijmechanisme).
 Zekerstellen dat de accuschaar uitgeschakeld is
(zie paragraaf 5.2.3, pagina 33).
 KL-borging (i) voor bout verwijderen.
 Bout (c) eruit trekken.
 Met inbussleutel SW3 de schroef M4 (a) eruit
draaien en bladveer (b) plus daaronder liggende
spiraalveer (k) wegnemen.
 Bovenmes (g)
naar
drijfstanglager draaien.

beneden

uit

het

 Bovenmes (g) wegnemen.
 Met
inbussleutel SW2,5
schroeven m3 (e) eruit draaien.
 Ondermes (d)
en
eventueel
afstandsplaatjes wegnemen.

de

twee
aanwezige

Messen demonteren (HDsnijmechanisme)
elaxa® accuschaar
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 Zekerstellen dat de accuschaar uitgeschakeld is
(zie paragraaf 5.2.3, pagina 33).
 KL-borging (i) voor bout verwijderen.
 Bout (c) eruit trekken.
 Bovenmes (g)
naar
drijfstanglager draaien.

beneden

uit

het

 Zelfborgende stelmoer M5 (m) eruit draaien
 Axiaal druklager (l) wegnemen
 Bovenmes (g) wegnemen.
 Met
inbussleutel SW2,5
schroeven m3 (e) eruit draaien.

de

 Ondermes (d)
en
eventueel
afstandsplaatjes wegnemen.
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Messen monteren (standaard)
Op de website www.elaxa.de vindt u een
internetvideo over het vervangen van de messen
(alleen standaard snijmechanisme).
 Zekerstellen dat de accuschaar uitgeschakeld is
(zie paragraaf 5.2.3, pagina 33).
 Wanneer een nageslepen ondermes gemonteerd
wordt: Het juiste afstandsplaatje (of meerdere) in
de schaarvoet plaatsen.
 Ondermessen (d) zo in schaarvoet plaatsen, dat
de met het kruis gemarkeerde kant van het
ondermes aan de kant van de schaarvoet resp.
het afstandsplaatjes zit.
VOORZICHTIG!
Verkeerde inbouwpositie.
Er bestaat gevaar voor materiële schade aan de
accuschaar en het te snijden materiaal, wanneer het
ondermes verkeerdom ingebouwd wordt.
Daarom:
• Het ondermes zo erin leggen, dat de met het
kruis gemarkeerde kant naar het montagevlak
van de schaarvoet gericht is.
• Het kruis op het ondermes mag in gemonteerde
toestand niet zichtbaar zijn.
 Met
inbussleutel SW2,5
de
twee
schroeven m3 (e)
van
het
ondermes
vastschroeven.
 Bovenmes (g) plaatsen.
 Bovenmes (g) naar boven in het drijfstanglager
draaien.
 Spiraalveer (k) en aansluitend veerklem (b) erop
zetten
en
met
inbussleutel SW3
de
schroef M4 (a) vastdraaien.
 Bout (c) plaatsen.
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 KL-borging (i) voor bout plaatsen.
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Messen monteren (HDsnijmechanisme)

 Zekerstellen dat de accuschaar uitgeschakeld is
(zie paragraaf 5.2.3, pagina 33).
 Wanneer een nageslepen ondermes gemonteerd
wordt: Het juiste afstandsplaatje (of meerdere) in
de schaarvoet plaatsen.
 Ondermessen (d) zo in schaarvoet plaatsen, dat
de met het kruis gemarkeerde kant van het
ondermes aan de kant van de schaarvoet resp.
het afstandsplaatjes zit.
VOORZICHTIG!
Verkeerde inbouwpositie.
Er bestaat gevaar voor materiële schade aan de
accuschaar en het te snijden materiaal, wanneer het
ondermes verkeerdom ingebouwd wordt.
Daarom:
• Het ondermes zo erin leggen, dat de met het
kruis gemarkeerde kant naar het montagevlak
van de schaarvoet gericht is.
• Het kruis op het ondermes mag in gemonteerde
toestand niet zichtbaar zijn.
 Met
inbussleutel SW2,5
de
twee
schroeven m3 (e)
van
het
ondermes
vastschroeven.
 Onderste axiale druklager (l) plaatsen (op positie
O-ring letten).
 Bovenmes (g) plaatsen.
 Bovenste axiale druklager (l) plaatsen (op positie
O-ring letten).
 Lagerdeksel erop zetten.
 Messen met M5-stelmoer (m) spelingvrij maar
goed gangbaar instellen.
elaxa® accuschaar
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 Bovenmes (g) naar boven in het drijfstanglager
draaien.
 Bout (c) plaatsen.
 KL-borging (i) voor bout plaatsen.

(zie hoofdstuk 9 "HD-snijmechanisme", pagina 54)
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6.6

Schaarvoet demonteren en
monteren (standaard en HDsnijmechanisme)

Voor het reinigen van de schaarvoet in een
ultrasoonbad (zie paragraaf 6.4, pagina 39) moet
deze gedemonteerd worden.

Schaarvoet demonteren

Aandrijfk
op (m)

Inbusschroef
(n)

Schaarvoet
(h)

Afbeelding 9: Demontage van de schaarvoet
 Zekerstellen dat de accuschaar uitgeschakeld is
(zie paragraaf 5.2.3, pagina 33).
 KL-borging (i) voor bout verwijderen.
 Bout (c) eruit trekken.
 Bovenmes (g)
naar
drijfstanglager draaien.
 Inbusbout (n)
schroeven.

op

de

beneden

uit

het

aandrijfkop

(m)

eruit

 Schaarvoet (h) wegnemen.

Schaarvoet monteren
De montage van de schaarvoet vindt plaats in
omgekeerde volgorde van demontage.

elaxa® accuschaar
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6.7

Onderhouds- en
reparatieaanwijzingen

Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in de
navolgende tabel invullen en eventueel laten
bevestigen. Daardoor wordt de historie van het
onderhoud inzichtelijk. Voor verdere aantekeningen
over onderhoudswerkzaamheden wordt het voeren
van eigen lijsten aanbevolen.
Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
Datum
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7

Opslag en transport

Als de elaxa® accuschaar niet wordt gebruikt, moet
deze samen met het elaxa® laadapparaat in de
meegeleverde
gereedschapskoffer
worden
bewaard.
De accuschaar moet apart opgeborgen worden, om
deze tegen onbevoegd gebruik te beveiligen.
De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor
schades, die door ondeskundig uitgevoerd
opbergen ontstaan.

elaxa® accuschaar
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8

Storingen en storingsoplossing

Bij storingen aan de elaxa® accuschaar volgens de
onderstaande storingstabel te werk gaan. Neem
contact op met de klantenservice wanneer deze
geen oplossing kan bieden (zie hoofdstuk 12,
pagina 68).
Vaak zijn storingen te wijten zijn aan een foutieve
bediening of onderhoud. De instructies in deze
hoofdstukken moeten onder alle omstandigheden in
acht genomen worden.
Reparaties aan de elaxa® accuschaar - met
uitzondering
van
reparaties
aan
het
snijmechanisme - voert de dealer uit. Hij kan zo
nodig voor de tijdsduur van de reparatie ook een
leenapparaat ter beschikking stellen.
Getallen en letters tussen haakjes verwijzen naar
de identificatie van bedienings- en controleelementen en componenten uit de paragrafen 3.3
en 6.5.
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Storingen

(mogelijke) oorzaken

Maatregelen

Accuschaar
kan niet
gebruikt
worden.

Accuschaar is niet
ingeschakeld.

Hoofdschakelaar (2) in de
stand „Power On“ (zie
paragraaf 5.2.1, pagina 33).

Accuschaar
kan niet gestart
worden.

Accu is leeg.

Accu laden (zie
hoofdstuk 4, pagina 28).

Accuschaar
gaat uit.

Accu is leeg.

Accu laden (zie
hoofdstuk 4, pagina 28).

Overbelastingsbeveilig Ervoor zorgen dat er bij het
ing is geactiveerd.
inschakelen geen materiaal
in het snijmechanisme zit.
Ervoor zorgen dat het te
snijden materiaal niet te dik
is. Om te testen dunner
materiaal snijden en kijken
of probleem nog steeds
optreedt. Wanneer het
materiaal te dik is, kunnen
eventueel speciale
snijmechanismen en
speciale messen het
probleem oplossen (zie
hoofdstuk 3.4, pagina 26).
Contact opnemen met een
dealer of de klantenservice
en een stuk
monstermateriaal ter
beschikking stellen.
Thermische
overbelastingsbeveiligi
ng is geactiveerd. De
accuschaar is te warm
geworden.

elaxa® accuschaar
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Accuschaar uitschakelen
en laten afkoelen. De
thermische
overbelastingsbeveiliging
reset zich daardoor
automatisch.
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Storingen

(mogelijke) oorzaken

Accuschaar
Laadapparaat is niet
kan niet worden aan de
opgeladen.
stroomvoorziening
aangesloten.

Accuschaar
snijdt het
materiaal niet
meer of niet
goed.

Snijmechanism
e voert geen
snijbewegingen
uit.
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Maatregelen
Voedingsstekker van het
laadapparaat in een geaard
stopcontact steken.

Voedingsspanning
foutief of
stroomstoring.

Netaansluiting en
elektriciteitsnet controleren.

Accuschaar is niet in
de laadmodus
overgeschakeld.

Hoofdschakelaar (2) in de
stand „Charge“ zetten (zie
paragraaf 4.2.2, pagina 30).

De messen zijn stomp
en versleten.

Messen vervangen (zie
paragraaf 6.5, pagina 40).

Ongeschikte messen
ingezet.

Geschikte messen
gebruiken.

Ongeschikte
afstandsplaatjes
ingezet

Geschikte afstandsplaatjes
gebruiken.

Montagefout

Messen exact volgens
instructie vervangen (zie
paragraaf 6.5, pagina 40).

Snijmechanisme
defect.

Contact opnemen met de
klantenservice (zie
hoofdstuk 12, pagina 68).

Aandrijving defect.
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9

HD-snijmechanisme

Voor de aan- en doorsnijden van bijzonder sterke
materialen (bijv. glasvezelmatten 1.700 g/m tot 3
lagen) of aramideweefsels moet bij voorkeur de
nieuwe HD-schaarvoet op de elaxa® –accuschaar
worden gebruikt.
De nieuw ontwikkelde HD-schaarvoet voor de
elaxa® accuschaar onderscheidt zich door de
volgende eigenschappen:
1) Bovenmes tussen 2 axiale druklagers stabiel
geleid.
2) Lagering in O-ring pakking ommanteld.
3) Volledige systeemcompatibiliteit met alle onderen bovenmessen uit het assortiment van
elaxa®.
4) Het overgaan van de standaardvoet op de HDschaarvoet kan op elk gewenst moment zonder
verdere ombouw aan de elaxa® accuschaar
worden uitgevoerd.

9.1

Algemene instructies voor het HDsnijmechanisme
•
•
•

Altijd
nieuwe
gebruiken.

•
•

Druklager op slijtage controleren.

•
•

elaxa® accuschaar

De axiale druklagers moeten licht ingevet
worden geplaatst.
Staat van de O-ringen controleren, evt.
vervangen
zelfborgende

moeren

Op correcte positie van de O-ring afdichting
aan onder- en bovenzijde letten.
O-ringen licht ingevet plaatsen.
Speling regelmatig controleren en eventueel
instellen.
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9.2

Instellen mesvoorspanning

De voorspanning tussen onder- en bovenmes is
vast voorgedefinieerd door de positie van de
flensvlakken ten opzichte van elkaar. Wanneer als
gevolg van slijtage de aanlegdruk van de messen
niet

meer

voldoende

is,

dan

kunnen

de

ondermessen door plaatsen van de chim-plaatjes
weer op de juiste aanlegdruk worden ingesteld.
Begin altijd met het kleinst mogelijke chim-plaatje Bij
de

HD-schaarvoet

afnemende

is

kwaliteit

optimaliseren door

dat
van

niet

mogelijk,

de

snede

bij

deze

de lagervoorspanning door

vastdraaien van de M5-stelmoer te verhogen. Dit
leidt alleen tot verhoogde slijtage. (zie hoofdstuk
6.5.4, pagina 47)

9.3

Probleembehandeling / verhelpen
van storingen

Slechte snit:
Mogelijke Oorzaken:
•

Onder- en/of bovenmessen versleten 
Messen naslijpen, eventueel vervangen.

•

Ondermes verkeerdom geplaatst  Mes
correct plaatsen

•

Mes vervuild / vastgeplakt  Mes grondig
reinigen.

•

Lager verkeerd ingesteld  Lager met de
M5-stelmoer spelingvrij instellen.
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•

Aanlegdruk van de messen te zwak 
Positie ondermes corrigeren.

•

Ongeschikte snijcombinatie  Mes door
geschikte messen vervangen.

•

M5-stelmoer gaat los tijdens gebruik 
Nieuwe zelfborgende stelmoer gebruiken
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10 Explosietekeningen,
reserveonderdelen
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11 Afvalverwijdering
De elaxa® accuschaar plus alle componenten
mogen niet in het huisafval worden verwijderd.
Deze kan kosteloos bij de bevoegde detailhandel
teruggegeven worden. Deze zorgt voor de
milieuvriendelijke afvalverwijdering.
Verpakkingsmaterialen
volgens
de
lokale
voorschriften als afval verwijderen.
Het apparaat niet in het
huisafval gooien!
Overeenkomstig de EU-richtlijn
2002/96/EG en de wet op
elektrische- en elektronische
apparatuur
(ElektroG)
zijn
bezitters van oude apparaten
wettelijk
verplicht,
oude
elektrische- en elektronische
apparaten bij een afgescheiden
afvalverwijdering af te leveren.
Internationaal
recyclingsymbool:
Werktuig
bevat herbruikbaar materiaal.
De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor
schades, die door ondeskundig uitvoeren van de
afvalverwijdering zijn ontstaan.
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12 Klantenservice
De klantenservice helpt u bij de bestelling van
onderdelen,
bij
onderhoudsen
reparatiewerkzaamheden en bij problemen en
vragen.
Contact:
KS-Präzisionstechnik GmbH & Co. KG
Esenser Straße 139
D-26607 Aurich
Duitsland (Germany)
Tel: +49 (0) 4941 6981-243
Fax: +49 (0) 4941 6981-244
E-mail:

info@elaxa.de
info@ks-praezisionstechnik.de

Website: www.elaxa.de
www.ks-praezisionstechnik.de

Stempel van de dealer

Verkoopdatum:
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13 Conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring
overeenkomstig EG-richtlijn machines 2006/42/EG, Bijlagen II A
Hiermee verklaren wij als fabrikant dat de hierna omschreven machine
op basis van zijn concept en bouwwijze en de door ons op de markt
gebrachte
uitvoering
aan
de
elementaire
veiligheidsen
gezondheidsvereisten van de EG-richtlijn 2006/42/EG voldoet. Bij een
niet met ons afgestemde wijziging van de machine verliest deze
verklaring haar geldigheid.
Omschrijving:
Serienummer:
Fabrikant:
Bedrijf:
Adres:

accuschaar
---KS-Präzisionstechnik GmbH & Co. KG
Esenser Straße 139
26607 Aurich

Wij verklaren dat de machine aan de volgende aanvullende richtlijnen
voldoet:
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), Elektromagnetische
compatibiliteit (2004/108/EG), Beperking van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische- en elektronische
apparaten (RoHS) (2011/65/EU)
Toegepaste geharmoniseerde normen:
DIN EN 1037, DIN EN 12100, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-8
Verwijzing naar andere gehanteerde technische normen en specificaties:
Gevolmachtigde voor de technische documentatie:
Kai-Eric Sandvoß (adres: zie adres van de fabrikant)

Kai-Eric Sandvoß,
Directeur

Aurich, 07.08.2013
Plaats, datum

elaxa® accuschaar

Handtekening

23.10.2017

Gegevens over de
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