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www.youtube.com/battipav

 OFFICIAL CHANNEL

Tekniske daTa - dane Techniczne - Технические данные - البيانات التقنية

aRt.

66900 850 mm 595 x 595 mm 65 mm 53 mm 250 / 
25,4 mm

1,8 hP/
1,4kW

1240x675x
1210 mm 43 Kg 

66901 850 mm 595 x 595 mm 65 mm 53 mm 250 / 
25,4 mm

1,8 hP/
1,4kW

1305x675x
1210 mm 46 Kg 

661100 1050 mm 735 x 735 mm 65 mm 53 mm 250 / 
25,4 mm

1,8 hP/
1,4kW

1440x675x
1230 mm 47 Kg 

661101 1050 mm 735 x 735 mm 65 mm 53 mm 250 / 
25,4 mm

1,8 hP/
1,4kW

1505x675x
1230 mm 50 Kg 

661350 1300 mm 920 x 920 mm 65 mm  53 mm 250 / 
25,4 mm

1,8 hP/
1,4kW

1755x675x  
1300 mm 53 Kg

661351 1300 mm 920 x 920 mm 65 mm  53 mm 250 / 
25,4 mm

1,8 hP/
1,4kW

1755x675x  
1300 mm 55 Kg
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Battipav srl

Pl Ru aR dk
deklaRacja zgodnooci 

We
ДекларацИя

соотВетстВИя
ce إقرار
للمطابقة

eF oveRensstemmelse-
seRklÆRing

Niżej podpisany, reprezentujący 
firmę:

Н и ж е п о д п и с а в ш и й с я 
представитель 
следующего конструктора

املوقع أدناه، الذي ميثل الرشكة املصنعة التالية Undertegnede, der repræsenterer 
følgende fabrikant

BattiPav s.R.l.

Z.i. 2 - Via cavatorta, 6/1 - 48033  cotignola  (ra)  itaLy

niniejszym deklaruje, że 
przecinarka tarczowa do ceramiki

Заявляет, что обрезной станок 
для
керамики, плиток монообжига, 
мрамора

يقر بأن ماكينة قطع السرياميك والبالط أحادي الطبخ، 
والرخام

erklærer hermed at 
Skæremaskinen for keramik, 
enkeltbrændt, marmor

mod. 66900, mod. 66901, mod. 661100, mod. 661101, mod. 661350, mod. 661351
230v ~ 50 hz  1400 W  s3 40%

2800 min-1
motoR class F

spełnia wymagania 
następujących dyrektyw 
Wspólnoty Europejskiej:
2006/42/CE, 2006/95/CE, 
2004/108/CE, 2002/96/CE 
oraz, że zastosowano normy 
zharmonizowane.

соответствует следующим 
европейским
директивам:
ДИРЕКТИВА 2006/42/CE, 
ДИРЕКТИВА 2006/95/CE,
ДИРЕКТИВА 2006/108/CE, 
ДИРЕКТИВА
2006/96/CE.
и что при его производстве 
были соблюдены все
нормы и/или указанные 
специфические операции

تطابق ما هو منصوص عليه يف التوجيهات املجتمعية 
التالية:

التوجيه   ,CE/2006/42 التوجيه 
/2004/108 التوجيه   ,CE/2006/95
.CE/2002/96 التوجيه ,CE

وأنه تم تطبيق جميع املعايري و/أو املواصفات التقنية 
املوضحة.

er i overensstemmelse med 
bestemmelserne
i følgende EF direktiver:
EF direktiv 2006/42, 
EF direktiv 2006/95,
EF direktiv 2004/108, 
EF direktiv 2002/96.
og at alle standarder og/eller 
tekniske specifikationer er blevet 
anvendt.

en iso 12100-1, en iso 12100-2, en iso 14121-1, en 61029-1, en 60335-1, en 60335-2-41, en 12418, iec 1029-2-7

i Alberto Zoli jest upoważniona 
do przygotowania dokumentacji 
technicznej

Золи и Альберто имеет право 
составить
техническую документацию

وتفويض زويل ألبريتو إلنشاء امللف التقني Alberto Zoli er bemyndiget til at 
udarbejde det tekniske dossier

Data produkcji        Numer seryjny. Дата выпуска                N° серии: تاريخ التصنيع سلسلة رقم: Fremstillingsdato              Serie N.:

Dyrektor naczelny

Claudio Tondini 

Генеральный директор

Claudio Tondini 
املدير العام

كالوديو تونديني
Direktør

C. J. van Beek
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DK Battipav srl

“oveRsÆttelse aF de oRiginale 
instRuktioneR”

manualens FoRmål

Denne manual er en integreret del af maskinen.
Den er udarbejdet af BATTIPAV. for at give de 
nødvendige oplysninger til dem, der er autoriseret til 
brug af maskinen i dens beregnede levetid.
Læs omhyggeligt kapitlet vedrørende sikkerhed før 
brug af maskinen.
Inden levering fra fabrikken undergår hver enkelt 
maskine en serie prøvekørselskontroller.
BATTIPAV arbejder konstant med produktudvikling 
og forbeholder sig således ret til udførelse af 
ændringer.
Oplysninger og illustrationer i denne manual er derfor 
udelukkende af vejledende karakter. 

sikkeRhedsFoRskRiFteR

• Producenten frasiger sig ethvert ansvar for brug 
af skæremaskinen  CLASS PLUS  med værktøjer, 
der ikke er angivet i afsnittet “SKÆREVÆRKTØJ”.

BRUG AF SKIVER TIL TRÆ ELLER 
LIGNENDE ER FORBUDT.

BRUG IKKE SKIVER TIL 
TØRSKÆRING.

• CLASS PLUS  er udelukkende designet til drift i 
de betingelser, der er beskrevet som “TILLADTE 
FUNKTIONSBETINGELSER” under afsnittet 
“TEKNISKE SPECIFIKATIONER”.

• Lad maskinen hvile ifølge angivelserne under 
skæringen.

• CLASS PLUS  er ikke designet til brug under 
konstant belastning.

ADVARSEL    

undgå BRug aF diamantskiveR aF 
dåRlig kvalitet, elleR som ikke eR i 
oveRensstemmelse med PRoducentens 
BRugssPeciFikationeR.
BRug aF skiveR aF dåRlig kvalitet kan 
medFØRe skadeR FoR oPeRatØRen og 
maskinen ud oveR at FoRsinke aRBejdet i 
BetydeLiG Grad.

ADVARSEL    

maskinen eR ikke BeRegnet til BRug i 
eksPlosionsFaRlige omRådeR

ADVARSEL    

anvend altid PeRsonlige vÆRnemidleR 
FoR at ReduceRe Risici i FoRBindelse med 
FoRaRBejdningen.
maskinen må aldRig staRtes med 
skÆRevÆRktØjet i BevÆgelse, aFvent altid 
dets standsning.

advarsel! de følgende sikkerhedsforskrifter skal 
altid overholdes ved brug af elektriske apparater og 
for at forhindre stød, personskader og brandfare.
læs og observer disse forskrifter, før du bruger 
apparatet, og opbevar disse regler omhyggeligt!

gem denne vejledning instRuktion!

hold arbejdsstedet rent
• Rodede arbejdssteder fungerer næsten som en 

invitation til ulykker.

tænk på arbejdsstedets omgivelser
• Udsæt aldrig elektrisk værktøj for regn. 
• Anvend aldrig elektrisk værktøj i fugtige eller våde 

lokaler. Sørg for god arbejdsbelysning. 
• Anvend aldrig elektrisk værktøj i nærheden af 

brandfarlige væsker eller gasser.

tænk på faren for elektriske stød
• Undgå kropskontakt med jordforbundne 

overflader.

hold børn på afstand
• Lad aldrig andre røre ved værktøj eller ledning. 

l det hele taget bør der ikke være nogen andre i 
nærheden af arbejdsstedet.

læg ubenyttet værktøj til side
• Når værktøjet ikke er i brug, bør det opbevares på 

et tørt sted som kan låses, gerne højt oppe, hvor 
det er utilgængeligt for børn.

undgå at overbelaste værktøjet
• Det arbejder bedst og sikrest ved den hastighed, 

som det er beregnet til.
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Brug det rigtige værktøj
• Lad være med at presse et mindre værktøj eller 

tilbehør ved udførelsen af et stykke arbejde, hvor 
man burde have benyttet kraftigere værktøj. Benyt 
aldrig værktøjet til noget det ikke er beregnet til.

sørg for at være rigtigt klædt på
• Ved udendørsarbejde anbefales det at bruge 

gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Brug 
hårnet hvis håret er langt. Brug beskyttelsesbriller.

• Brug ansigts- eller støvmaske hvis det drejer sig 
om støvet arbejde.

Pas godt på ledningen
• Man må aldrig bære værktøjet i ledningen eller 

rykke i den for at trække stikket ud af kontakten.
• Sørg for at ledningen ikke kommer i nærheden af 

varme ting, olie eller skarpe kanter.

tænk på balancen
• Sørg for at opholde dig i en sikker arbejdsposition 

og hold balancen.

sørg for omhyggelig vedligeholdelse af 
redskaberne
• Hold redskaberne skarpe og rene for at opnå 

maksimal ydelse og sikkerhed. 
• Følg angivelserne vedrørende service og 

instruktionerne for smøring og udskiftning 
af dele. Undersøg ledningen med jævne 
mellemrum, og få den repareret hos en fagmand, 
hvis den er beskadiget. Undersøg ligeledes 
forlængerledningen med jævne mellemrum 
og udskift den, hvis den er beskadiget. Hold 
håndtagene tørre, rene og frie for olie og fedt.

træk stikket ud af kontakten
• Når maskinen ikke er i brug og når der skal 

udføres reparationer eller udskiftning af tilbehør.

Fjern justeringsnøgle eller skruenøgle
• Gør det til en vane altid at kontrollere at 

justeringsnøgler og skruenøgler er fjernet inden 
værktøjet startes.

undgå ufrivillig start af værktøjet
• Sørg for at startknappen står på OFF, når stikket 

sættes i kontakten.

udendørs forlængerledning
• Når værktøjet bruges udendørs må man kun 

benytte en forlængerledning som er beregnet til 
udendørs brug, og som er mærket til dette formål.

vær opmærksom
• Se hele tiden på det du arbejder med. Brug din 

sunde fornuft og benyt aldrig et elektrisk redskab 
hvis du er træt.

kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget
• Inden fortsat brug af værktøj skal 

sikkerhedsanordninger eller eventuelle 
beskadigede dele kontrolleres omhyggeligt, 
Kontrollér de bevægelige deles indstilling, om de 
går trægt, om der er revner i nogle dele, om alle 
dele er monterede korrekt andre forhold som kan 
påvirke funktionen. 

• Beskadigede dele eller sikkerhedsanordninger bør 
repareres eller udskiftes af et autoriseret service-
værksted, hvis ikke andet angives på andet sted i 
denne vejledning.

• Beskadigede kontakter skal skiftes ud af et 
autoriseret værksted. 

• Brug aldrig værktøjet, hvis kontakten ikke tænder 
og slukker som den skal.

advarsel
• Af hensyn til din sikkerhed er det kun tilladt 

at anvende tilbehøret, som fremgår af 
betjeningsvejledningen eller af de respektive 
kataloger. Brug af andet tilbehør eller dele end 
dem som anbefales i betjeningsvejledningen eller 
kataloget kan betyde fare for skade på personer.

Reparationer kun hos fagmanden!
• Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse 

med de relevante sikkerhedsregler. Reparation af 
elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede 
værksteder. I forbindelse med reparation skal der 
anvendes originale reservedele, da det ellers kan 
betyde væsentlig fare for brugeren.
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PRoducent- og maskinidentiFi
kation

Det viste identifikationsskilt er påsat maskinen.
Skiltet indeholder alle nødvendige referencer og 
forskrifter for driftssikkerheden.

1  

a Maskinmodel m IP-beskyttelsesgrad

B Artikel n Produktionsår

c Serienummer o Maks. 
værktøjsdiameter

d Netspænding P Indvendig 
værktøjsdiameter

e Netfrekvens Q Tilbehør

F Strømforbrug R Tilbehør

g Installeret 
elektrisk effekt s IProducentidentifikation

h
Omdrejning-
shastighed for 
værktøj

t Producentidentifikation 
og adresse

i Isoleringskategori u Mærker 
Certificeringer

l Startkondensator

TYPE N°art.

V~ PHz A

min-1 cl.is

Ø max Ø int.

µF IP YEAR

Made by: BATTIPAV SRL
Via Cavatorta, 6/1 Z.i. 2 - 48033 - Cotignola (RA) ITALY
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d e F g

h

o
Q

R

s

t

P

i l m n

u

signaleR
Symboler og signaler:
Fare- og forbudsmærkater er påsat maskinen på 
steder, hvor det er påkrævet. Se mærkaterne før brug.

A

 

obligatorisk brug af 
foreskrevne personlige 
værnemidler (briller og 
høreværn)

A
læs brugsvejledningen 
før hver brug

A obligatorisk brug af 
foreskrevet personligt 
værnemiddel 
(beskyttelseshandsker)

A advarsel!
Fare for utilsigtet 
kontakt.

B
Brug ikke skiver til træ 
eller metal

B

90254

Jordforbindelse 

C
vandstand i 
opsamlingskar

D
Advarsel!
Bloker vognen

Tilstedeværelse af 
elektrisk strøm
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2  

A
BD

E

C

BeskRivelse aF maskinen

Skæremaskinen  CLASS PLUS  til byggepladser er 
beregnet specifikt til skærearbejder på keramik, 
marmor, granit, tegl, elementer i cement og lignende 
op til en højde på 65 mm.
Maskinen benytter et skæresystem med 
diamantvådskæringsværktøj og er beregnet til brug 
af personale, der er faglært inden for byggesektoren.
Operatøren placerer sig foran den smalle 
side af maskinen, inden for rækkevidde af 
startkommandoerne, og anbringer det materiale, der 
skal skæres, på bordet.
Operatøren starter maskinen og bevæger 
skærehovedet, til værktøjet er i kontakt med 
materialet.

tekniske data

Strømforsyning: 230V  50Hz~
Effektforbrug: 1400 W

Tilladt funktionstype:
   aFBRudt - dRiFt s3
 40s funktion med belastning
 60s hvile
Omdrejningshastighed: 2800 min-1
Kondensator 20 µF
Termosikring 170°C
IP-beskyttelsesgrad: 54

skÆRevÆRktØj
diamantkRone til vand kontinueRlig 
kRone:
Keramik, enkelt brændte fliser,  fliser (Cotto) og 
marmor

sammensÆtningeR, vÆRktØj/mateRiale 
deR skal skÆRes eR kun vejledende.
FØlg altid skÆRevÆRktØjets PRoducents 
BRugsvejledningeR FØR enhveR BRug.

Pumpe til genvinding af vand: 
s0 230v  50/60hz
(Art. 66900, 661050) 

s1 230v 50/60hz
(Art. 661350, 661351) 

installeRing

tRansPoRt

3  CLASS PLUS  er nem at transportere ved hjælp af 
sidehåndtagene.

Inden du transporterer maskinen, skal du sikre, at:
• Motorvognen er blokeret ved hjælp af grebene til 

skærejustering, som er placeret på glidebjælken.
• Motorvognen er helt sænket og blokeret ved 

hjælp af genstartshåndtaget.
• Grebene til regulering af hældningen er spændt 

fast.
• Stangen, som støttet røret, er trukket ud af lejet.

FoR at tRansPoRteRe maskinen.
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4  a) Brug en firearmet (4) trækanordning, og 
indsæt krogene i transporthåndtagene.

3  b) Transporter maskinen med 
transporthåndtagene ved hjælp af en anden 
person.

4  Brug en firearmet trækanordning, der er i 
stand til at løfte 200 kg eller mindst 20 % 
mere end maskinens vægt, og indsæt krogene 
i transporthåndtagene for at transportere 
maskinen.

håndteRing

Tilbehøret “transporthjul” (Art. 66901, 661101, 
661351) gør det muligt at flytte maskinen med hjælp 
fra en anden person.

ADVARSEL    

oveRhold de FØlgende PRoceduReR til 
Punkt og PRikke FoR at undgå, at maskinen 
BliveR ustaBil.
stØt maskinen undeR installeRingen aF 
hjulsÆttet.

Når maskinen er i arbejdsstilling:
 a) Løsn benets låseanordning på modsatte side 

af betjeningsenheden.
5  b) Løft benet, og indsæt det i hjulholderen.

 c) Spænd benet fast med den tilhørende 
låseklemme.

5  d) Spænd låseskruen på hjulholderen.
 e) Gentag proceduren for det andet ben.

ADVARSEL    

det anBeFales at stille maskinen i sÆnket 
Position FoR at lette tRansPoRten aF  
cLaSS PLuS -MaSkiNeN PÅ ByGGePLadSeN.

 a) Løsn benets låseanordninger på den forreste 
side en ad gangen, og støt maskinen ved hjælp 
af transporthåndtagene.

6  b) Sænk den forreste del af maskinen ved at 
lade benene glide ind i holderne, til benenes 
mellemste hul er ud for hullet i holderne.

 c) Lås benene fast ved hjælp af benenes 
låseanordninger.

 d) Gentag procedurerne under punkt (a), (b) og 

(c) for den bagerste side.
BlokeR vognen og motoRhovedet som vist 

7  På Foto 7, FØR du tRansPoRteReR   
 maskinen.

PlaceRing

Stil maskinen på en stabil overflade.

ADVARSEL    

det skal sikres, at:
8  • Motorhovedet er blokeret ved hjælp af 

de tilhørende låsegreb, der sidder på 
glidebjælken. 

8  • Grebet il regulering af motorhovedets 
hældning skal være spændt godt fast.

Gør følgende for at bringe maskinen i arbejdsposition:

9  a) Før benenes låseanordninger i oplåst position.
9  b) Løft den ene side af maskinen til arbejdsposition 

ved hjælp af transporthåndtagene. 

ADVARSEL    

10 For at opnå en korrekt placering af 
maskinen skal det sikres, at det øverste hul i 
benene er ud for benets tilslutning.

støt maskinen under blokeringen af benene.

10 c) Lås benene et ad gangen.
 d) Gentag proceduren for den modsatte side.
 e) Løsn grebene til blokering af motorhovedet.
11 f)  Indsæt stangen, der holder slangen, i dens leje.
12 g) Indsæt flisestøtteforlængeren.
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kontRol FØR BRug

ADVARSEL    

class Plus -maskinen eR FRemstillet til at 
aRBejde med vand.

13 Sørg for, at vandniveauet i karret svarer til angivne, 
inden du starter nogen form for skæring.

ADVARSEL    

ReguleRing aF kØlevand.

14 Vandets mængde kan reguleres ved hjælp af 
afskæringsventilen over skivebeskyttelsen efter 
den type materiale, der skal skæres.

 Det er gjort muligt med det innovative kølesystem 
Spray System, som giver mulighed for at holde 
skiven konstant våd.

tiLSLutNiNG tiL eLForSyNiNGeN

ADVARSEL    

Maskinen skal tilsluttes strømforsyningen via en 
differentialafbryder med følgende specifikationer:

Differentialafbryder in 6 a  id 30 ma

Transformator  230 v 50 hz 1500 W
uafbrudt drift

n.B. For at sikre korrekt funktion af 
differentialafbryderne skal deres effektivitet 
kontrolleres med regelmæssige mellemrum ved 
at trykke på knappen på forsiden af de enkelte 
afbrydere.

• Sørg for, at forsyningskablets lederes tværsnit 
er dimensioneret efter startstrømmen og dets 
længde.

 For kabler med en længde op til 50 m er det nok 
med et tværsnit på 2,5 mm2.

• Før maskinen tilkobles netforsyningen, skal man 
forvisse sig om, at linjens spænding svarer til 
maskinens mærkedata.

• Maskinen skal tilsluttes en effektiv jordledning.
 I tvivlstilfælde må maskinen ikke tilsluttes.

monteRing og aFmonteRing aF skiven

afbryd maskinen fra forsyningsnettet, inden der 
udføres indgreb eller justeringer.
Løsn de to møtrikker på skivebeskyttelsesskærmen, 
og fjern den.
Fjern møtrikken til fastspænding af skiven ved hælp 
af nøglen på 19 mm unbrakonøglen på 5 mm.

ADVARSEL    

15 skivens FastsPÆndingsmØtRiks gevind 
eR venstRedRejet.

Rens skiveholderens flanger grundigt, og kontrollér 
for eventuelt slid efter at have afmonteret skiven.
Smør overfladerne med fin olie, og montér den nye 
skive, og vær opmærksom på den rotationsretning, 
der er trykt på værktøjet.

Betjenings- og kontRolenhedeR

ADVARSEL    

16 CLASS PLUS maskinen er forsynet med en 
betjeningstavle bestående af:

1)  staRtknaP: (gRØn FaRve)

  
Ved at trykke knappen helt i bund startes 

  maskinen.

2) manuel stoPknaP (RØd FaRve)

  
Ved at trykke knappen helt i bund

  standses maskinen.

17 3) NetaFBryder (Stik): 
 Maskinens forsyningspunkt.
 Træk stikket ud af enheden for at afbryde 
 maskinen fra nettet under vedligeholdelse og 
 indgreb.

18 4) laseRPlotteR
 Projekterer skæringslinjen på bordet.
 Den aktiveres, når maskinen er tilsluttet nettet.
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udFØRelse aF Plan skÆRing

ADVARSEL    

kontRolleR, at mateRialet siddeR godt 
Fast i Flise-FastgØRingsanoRdningen, 
inden skÆRingen staRtes

ADVARSEL    

19 iNdeN SkÆriNGeN PÅBeGyNdeS, SkaL 
oPeRatØRen sØRge FoR, at deR eR en 
sikkeRhedsaFstand På mindst 150 cm 
omkRing maskinen (Pos. 2).

 aF sikkeRhedsgRunde må andRe 
PeRsoneR ikke oPholde sig i nÆRheden 
aF maskinen undeR skÆRingen.

 oPeRatØRen skal Blive i 
aRBejdsPositionen (Pos.1) undeR 
maskinens FoRskellige FunktionsFaseR. 

20 CLASS PLUS -maskinens store alsidighed gør det 
muligt at udføre forskellige typer af skæringer.

 Placér emnet, der skal skæres på arbejdsbordet, 
og sørg for, at det hviler godt på flisestoppet evt. 
ved hjælp af støttevinklen.

ADVARSEL    

millimeteRlinealen På aRBejdsBoRdet 
tjeneR kun til udFØRelsen aF lineÆR 
skÆRing.

21 Støt flisen på vinkelbeslaget som vist for 
udførelse af diagonal skæring, og fortsæt med 
skæringen.

udFØRelse aF skÆRing På 45°

ADVARSEL    

inden motorens topstykke placeres, skal du sikre, at:
• Maskinen er slukket.
• Skæreværktøjet ikke flytter sig.

22 Brug gradskalaen på maskinens stang som 
reference til at føre motorhovedet i position 
JOLLY, og stram kuglegrebene.

 Sænk skærehovedet ved hjælp af spændegrebet, 
indtil skiven befinder sig få millimeter under 
støttefladens overflade.

ADVARSEL    

kontRolleR, at Flisen, deR skal 
skÆRes, siddeR godt Fast i Flise-
FastgØRingsanoRdningen, inden skÆRingen 
staRtes.

Med  CLASS PLUS  kan man indstille:
a) skærelængden ved hjælp af 

skærejusteringsgrebene.
b) skæredybden ved hjælp af genstartshåndtaget.
c) måling af lige skæring ved hjælp af støttevinklen 

og skalastangen på arbejdsbordet.

23 For eventuelle særlige bearbejdninger kan der 
indstilles en hvilken som helst vinkel mellem 0° 
og 45°, som angives på maskinens side.

laseRPlotteR

ADVARSEL    

laseRaPPaRat i klasse iiia
635 nm, < 5 mW
Laserplotteren, som er tilbehør, gør det muligt at 
udføre skæreprocessen hurtigere.

ADVARSEL    

laseRPlotteRen eR dRiFtsklaR, så snaRt 
maskinen tilsluttes elnettet.
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skÆRing med laseRPlotteR

 • Slut maskinen til elnettet.
 • Placer stykket, der skal skæres, så 

laserplotterens stråle stemmer overens med 
referencemærket på materialet, der skal 
skæres.

24 • Begynd skæringen som angivet i afsnittet 
»udførelse af plan skæring«.

ADVARSEL    

undgå at ÆndRe PlotteRens Position, så 
stRålen vendeR mod oPeRatØRens Øjne.
undgå at stiRRe På stRålen uden 
BeSkytteLSeSBriLLer eLLer at Se direkte PÅ 
den gennem oPtiske instRumenteR. 

ReguleRing aF PlotteRen

Hvis plotteren ikke er centreret på skæringslinjen, kan 
den korrekte indregulering justeres.
Plotteren placeres korrekt på følgende måde:

25 • Løsn de tre låseskruer til kuglen, så den kan 
bevæges.

24 • Placer et referencemærke i vinkel med 
værktøjets skæringslinje.

25 • Indsæt den medfølgende sekskantede 
indstiksnøgle på 5 mm i det sekskantede hul 
på kuglen.

24 • Brug den sekskantede indstiksnøgle til at 
dreje kuglen, indtil strålen er rettet ind med 
værktøjets skæringslinje. 

ADVARSEL    

sØRg FoR, at PlotteRens stRåle ikke 
Rettes mod oPeRatØRens Øjne undeR 
ReguleRingsPRoceduRen.

ADVARSEL    

PRoducenten FRalÆggeR sig ethveRt 
ansvaR FoR BRug aF laseRPlotteRen til 
andRe FoRmål end det angivne.

SkÆreFreMFøriNGSSySteM
26 Tilbehøret “SKÆREFREMFØRINGSSYSTEM” 

gør det muligt at regulere skærehovedets frem- 
eller tilbageføring på en meget præcis måde ved 
hjælp af svinghjulet, der sidder på maskinens 
forreste stolpe.

ADVARSEL    
gå meget FoRsigtigt FRem FoR at undgå 
utilsigtet BlokeRing aF skÆRevÆRktØjet, 
da tilBehØRet eR meget FØlsomt.

ØvRige Risici
La BATTIPAV har under projekteringen været særlig 
opmærksom på de aspekter, som kan medføre risici 
for operatørernes sikkerhed og helbred.
På trods heraf er der stadig visse potentielle risici, 
som beskrives i det følgende:

ADVARSEL    

• Fare for forekomst af elektrisk strøm:
 Maskinen har et internt, elektrisk anlæg:
 SLut MaSkiNeN tiL et aNLÆG ForSyNet 

Med diFFereNtiaLBeSkytteLSe oG 
eFFektiv joRdFoRBindelse.

ADVARSEL    
• Fare for længerevarende støjudsættelse:
 Kontinuerlig brug af maskinen medfører en 

støjudsættelse over 85dB(A).
 det eR PåBudt at BÆRe Passende 

hØRevÆRn.

ADVARSEL    
• Fare for udsættelse for materialefragmenter.
 det eR PåBudt at BÆRe 

BeSkytteLSeSBriLLer.

ADVARSEL    

• Fare for utilsigtet kontakt med værktøj i 
bevægelse.

 det eR PåBudt at BRuge kRaFtige 
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BeSkytteLSeShaNdSker

hold altid aRBejdsstillingen (Pos. 1 billede 
19) undeR maskinens dRiFtsFaseR:
• Under ilægning af materiale.
• Under skæring af materiale.
• Under skæreværktøjets hastighedsnedsættelse 

efter standsning af maskinen.

vedligeholdelse

ADVARSEL    

aFBryd MaSkiNeN Fra ForSyNiNGSNettet, 
inden deR udFØRes indgReB elleR 
justeRingeR.

RengØRing

ADVARSEL    

vask ikke maskinen med vandstRåleR 
uNder tryk.

27 Det er nemt at rengøre  CLASS PLUS  ved at løsne 
låsemøtrikkerne og fjerne arbejdsbordet.

 Tøm maskinen for bearbejdningsrester ved 
hjælp af proppen i bunden af genvindingskarret.

ADVARSEL    

28 nåR kaRRet eR RengjoRt, skal 
aRBejdsBoRdet sÆttes På Plads med 
samme aFstand til BenstØtten.

29 30 Rengør jævnligt som angivet for at 
  fremme effektiviteten af det patenterede 
  smøringssystem SPRAY SYSTEM.

justeRing aF vognen
Motorvognen er udstyret med to justeringer til 
kalibrering af maskinhovedets lodrette spillerum.
Den korrekte justering udføres på følgende måde:

31 • Spænd de to forreste justeringsstifter (A) med 
en sekskantet indstiksnøgle på 3 mm, indtil 
spillerummet fjernes.

32 • Gentag proceduren for de to bagerste 
justeringsstifter (B).

ADVARSEL    

de FiRe justeRingeR skal sPÆndes ligeligt 
FoR at Få en Passende glidning.

skRotning
Ved skrotning af hele maskinen, eller dele af denne, 
skal materialerne bortskaffes i overensstemmelse 
med den gældende lovgivning.

elektrisk motor
Aluminium AL
Stål AC
Kobber CU
Polyamid PA

hoved-stativ
Stål AC
Polyamid PA
Aluminium AL

Pompa sommersa
Polyamid PA
Stål AC
Aluminium AL
Kobber CU
Epoxy-harpiks 

 
     
Ifølge EF-direktivet 2002/96/EØF må 
elapparater ikke bortskaffes sammen 
med det almindelige byaffald; de 
skal derimod indsamles særskilt for at forbedre 
genanvendelsen og genvindingen af deres 
materialer og navnligt for at forebygge sundheds- 
og miljømæssige skader. I henhold til EF-direktivet  
2002/96/EØF skal alle elektriske maskiner mærkes 
med symbolet med affaldsspanden med en skråstreg 
over. Maskinens emballage skal derimod bortskaffes 
ifølge bestemmelserne i den gældende lovgivning på 
området. For yderligere oplysninger vedrørende rigtig 
bortskaffelse af elapparater, ret venligst henvendelse 
til det kompetente offentlige kontor.
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FejlFinding

vÆRktØjet skal RePaReRes aF kvaliFiceRede teknikeRe.
dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler. Reparationer må 
udelukkende udføres af kvalificerede teknikere, der anvender originale reservedele; i modsat tilfælde kan det 
medføre alvorlig fare for brugeren.

Fejl årsag afhjælpning

maskinen fungerer ikke. Strømforsyningskablet er beskadiget 
eller ikke korrekt tilsluttet.

Stikket presses hårdt ind i stikkontakten. 
Kontrollér forsyningskablet.

Der er ingen spænding i stikkontakten. Få stikkontakten kontrolleret.

Afbryderen er beskadiget. Kontakt den lokale forhandler
vedrørende udskiftning.

klingen smøres ikke, når pumpen
er i funktion.

Sprinkleren er tilstoppet. Sprinkleren i klingeskærmen
fjernes og rengøres for evt.
aflejringer.

motoren udsender lugtgener. Der er vand i motoren. Frakobl forsyningskablet og kontakt den 
lokale forhandler.

Kondensatoren er beskadiget. Frakobl forsyningskablet og kontakt den 
lokale forhandler.

motoren har svært ved at starte. Motorens lejer er beskadigede. Frakobl forsyningskablet og kontakt den 
lokale forhandler.

maskinen skærer ikke retvinklet. Fliseholderne befinder sig ikke i
ret vinkel i forhold til skæreskiven.

Regulér fliseholderne med en 
vinkelmåler til en vinkel på 90° i forhold 
til skæreskivens skærelinje.

Skæreskiven er ikke egnet til den
materialetype, der skal skæres.

Udskift skæreskiven med en mere 
passende.

laser-markøren fungerer ikke Laser-modulet er beskadiget. Ret henvendelse til egen
forhandler for udskiftning.

Forsyningen til markøren er
beskadiget.

Ret henvendelse til egen
forhandler for udskiftning.
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„cLaSS PLuS tłuMacZeNie oryGiNału“

cel dokumentacji 
techniczno-RuchoWej

Ta dokumentacja techniczno-ruchowa jest integralną 
częścią urządzenia. Została opracowana przez 
BATTIPAV S.R.L., aby przez cały czas użytkowania 
maszyny, prawidłowo ją obsługiwać 
i dostarczyć niezbędne informacje.
Przed każdym użyciem przeczytać rozdział 
dotyczący bezpieczeństwa.
Zanim nasze maszyny opuszczą fabrykę, przechodzą 
dokładną końcową kontrolę. 
BATTIPAV S.R.L. stale pracuje nad rozwojem 
swoich maszyn, dlatego zastrzega sobie prawo, 
podejmowania zmian. Z tego powodu nie mogą być 
wnoszone jakiekolwiek roszczenia dotyczące danych 
technicznych i ilustracji zamieszczonych w niniejszej 
dokumentacji techniczno-ruchowej.

wSkaZówki BeZPiecZeńStwa

• Producent nie przejmuje żadnej odpowiedzial-
ności przy użyciu maszyny CLASS PLUS z 
narzędziami, które nie zostały wymienione 
w Ustępie “ZALECANE ZASTOSOWANIE”

ZABRONIONE JEST UŻYWANIE 
TARCZY DO DREWNA

NIE UŻYWAĆ TARCZ DO CIĘCIA NA 
SUCHO.

• CLASS PLUS został opracowany 
wyłącznie do rodzaju pracy podanego w 
ustępach “DOPUSZCZALNE RODZAJE 
PRACY” oraz “DANE TECHNICZNE”.

• Podczas cięcia schładzać maszynę 
jak podano w dalszym tekście.

• CLASS PLUS nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.
 
UWAGA    

Nie uŻywaĆ tarcZ diaMeNtowych NiSkieJ 
JakoŚci LuB PoZBawioNych SPecyFikacJi 
PRoducenta. zastosoWanie taRcz ni-skiej 
JakoŚci, oPrócZ Faktu, Że Praca wyraŹNie 
wydłuZy Się, MoŻe SPowodo-waĆ oBraŻeNia 

ciała uŻytkowNika oraZ uSZkodZeNie 
MaSZyNy.

UWAGA    
MaSZyNa Nie JeSt PrZewidZiaNa do uŻytku 
w oBSZarZe NaraŻoNyM Na ekSPLoZJe

UWAGA    
StaLe StoSowaĆ iNdywiduaLNe Środki 
ochroNy oSoBiSteJ, dLa ZMiNi-MaLiZowaNia 
PowStaJĄcych ZaGroŻeń. NiGdy Nie 
włĄcZaĆ MaSZyNy, JeŚLi NarZędZie tNĄce 
ZNaJduJe Się w ruchu. ZawSZe odcZekaĆ do 
JeGo ZatrZyMaNia.

uwaga! Przy użyciu narzędzi elektrycznych 
unikać porażenia elektrycznego, obrażeń ciała i 
zagrożenia pożarowego. Bezwzlędnie przestrzegać 
wskazówek bezpieczeństwa. Przeczytać i 
przestrzegać te wskazówki zanim włączycie 
maszynę. Starannie przechowywać dokumentację 
bezpieczeństwa.

StaraNNie PrZechowywaĆ wSkaZówki 
BeZPiecZeńStwa!

utrzymywać porządek w obszarze roboczym! 
• Bałagan w obszarze roboczym może doprowadzić 

do wypadków.

uwzględnić warunki otoczenia!
• Nie wystawiać maszyny na deszcz!
• Nie używać maszyny w wilgotnym lub mokrym 

otoczeniu. Zapewnić dobre oświetlenie twojego 
obszaru roboczego!

• Nie używać maszyny w pobliżu łatwopalnych 
płynów lub gazów!

chronić się przed porażeniem elektrycznym!
• Nie dotykać uziemionych części maszyny!

Nie dopuszczać dzieci w pobliże maszyny!
• Nie pozwolić na dotykanie maszyny i kabla 

osobom trzecim i nie dopuszczać ich w pobliże 
obszaru roboczego! 

Bezpiecznie przechowywać maszynę!
• Nie używana maszyna powinna być w suchym, 

bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

Nie przeciążać maszyny!
• Wasza maszyna będzie lepiej i bezpieczniej 

pracować w optymalnym zakresie wydajności.
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używać maszynę w prawidłowy sposób!
• Nie używać za słabej maszyny lub za słabego 

wyposażenia do ciężkich zadań! Używać 
maszynę wyłącznie do celów i prac, do których 
została przeznaczona.

Nosić odpowiednie ubranie robocze!
• Przy pracach na zewnątrz zaleca się stosowanie 

obuwia gumowego i antypoślizgowego. Przy 
długich włosach, zakładać siatkę na głowę. 
Używać okularów ochronnych!

• Przy pracy w warunkach zapylenia nosić maskę!

unikać błędnego wykorzystania kabla!
• Nie podnosić maszyny trzymając za kabel.Nie 

wyciągać wtyczki z gniazda ciągnąc za kabel.
• Chronić kabel przed wysoką temperaturą, olejem i 

ostrymi krawędziami. 

unikać niepewnej pozycji ciała!
 • Zapewnić prawidłową pozycję ciała i w każdej 

chwili zachować równowagę!

Starannie konserwować narzędzia!
• Utrzymywać narzędzia w stanie naostrzonym i 

czystym, aby lepiej i bezpieczniej pracować.
• Dokładnie przestrzegać wskazówek odnośnie 

konserwacji i wymiany zużytych części! Regularnie 
kontrolować kabel, w razie konieczności dokonać 
jego wymiany. Czynność tą może wykonać tylko 
wykwalifikowany elektryk. Utrzymywać uchwyty 
w stanie suchym i wolnym od oleju i smaru.

wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego!
• Za każdym razem  przed konserwacją lub 

wymianą narzędzia wyciągać wtyczkę!

Nie zostawiać kluczy w maszynie!
• Przed włączeniem maszyny sprawdzić czy 

wszystkie klucze i narzędzia nastawcze zostały 
usunięte.

unikać przypadkowego rozruchu maszyny!
• Upewnić się czy wyłącznik maszyny jest w pozycji 

wyłączonej przed przyłączeniem maszyny do 
gniazda sieciowego.

zastosowanie kabla sieciowego na dworze
• Na dworze stosować tylko dopuszczone do tego i 

odpowiednio oznaczone kable przedłużające!

Stale być skupionym!
• Obserwować swoją pracę. Postępować rozsądnie. 

Nie używać maszyny będąc rozkojarzonym. 

Sprawdzać maszynę pod kątem uszkodzeń!
• Przed dalszym użyciem maszyny dokładnie 

sprawdzić wszystkie urządzenia warunkujące 
bezpieczeństwo pod kątem prawidłowego 
funkcjonowania. Sprawdzić czy wszystkie 
części ruchome funkcjonują prawidłowo, 
nie zakleszczaja się i nie są uszkodzone. 
Dla zapewnienia bezbłędnej pracy maszyny, 
wszystkie części muszą być bezbłędnie złożone 
i spełnione dopuszczalne warunki pracy

• Uszkodzone urządzenia i części warunkujące 
bezpieczeństwo powinny być skontrolowane w 
prawidłowy sposób przez autoryzowany serwis  i 
wymieniane zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową.

• Uszkodzone wyłączniki muszą być wymienione 
przez autoryzowany serwis. 

• Nie używać maszyny, w  której wyłącznik nie 
włącza / nie wyłącza. 

uwaga!
• Dla własnego bezpieczeństwa nie używać 

wyposażenia, które nie zostało zawarte 
w dokumentacji techniczno-ruchowej lub 
odpowiednich katalogach. Użycie innego 
wyposażenia lub narzędzi może doprowadzić do 
obrażeń ciała. 

Naprawy maszyny zlecać wyłącznie 
wykwalifikowanemu personelowi! 
• To urządzenie elektryczne odpowiada 

odpowiednim przepisom bezpieczeństwa.
Naprawy wolno wykonywać tylko 
wykwalifikowanym pracownikom przy użyciu 
oryginalnych części zamiennych, gdyż w innym 
przypadku może dojść do ciężkich obrażeń ciała 
operatora maszyny. 



24 

PL Battipav srl

 ideNtyFikacJa MaSZyNy

Przedstawiona tabliczka znamionowa umieszczona 
jest bezpośrednio na maszynie. Znajdują się na niej 
dane i wskazówki do bezpiecznej pracy maszyny.

1  

a Model maszyny m Stopień ochrony 
IP

B Artykuł n Rok budowy

c Numer fabryczny o
Max. średnica 
narzędzia

d Napięcie 
sieciowe P Średnica moco-

wania narzędzia

e Częstotliwość Q Wyposażenie

F Pobór prądu R Wyposażenie

g Moc elektryczna s Identyfikacja 
producenta

h
Prędkość 
obrotowa 
narzędzia

t
Identyfikacja 
producenta i 
adres

i Klasa izolacji u Znak towarowy i 
certyfikat

l Kondensator 
rozruchowy

TYPE N°art.

V~ PHz A

min-1 cl.is

Ø max Ø int.

µF IP YEAR

Made by: BATTIPAV SRL
Via Cavatorta, 6/1 Z.i. 2 - 48033 - Cotignola (RA) ITALY

a B c

d e F g

h

o
Q

R

s

t

P

i l m n

u

ideNtyFikacJa ZNaków

Symbole i znaki:
W niezbędnych miejscach maszyny umieszczono 
naklejki informujące o zagrożeniach i znaki zakazu, 
które należy przyjąć do wiadomości.

A

 

zastosowanie 
przepisowych środków 
ochrony osobistej BhP 
(okulary ochronne 
i ochrana słuchu 
obowiązkowe)

A Przed każdym 
użyciem przeczytać 
dokumentację.

A zastosowanie 
przepisowych środków 
ochrony osobistej BhP 
(obowiązkowe użycie 
rękawic ochronnych)

A uwaga! 
Zagrożenie 
przypadkowego 
dotknięcia

B Nie stosować tarcz 
przeznaczonych do 
drewna i metalu.

B

90254

Nie stosować myjki 
wysokociśnieniowej.

C
Poziom wody w 
zbiorniku wodnym

D uwaga!
Zabezbieczyć sanki z 
głowicą tnącą

uwaga element 
pod napięciem
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2  

A
BD

E

C

oPiS MaSZyNy

Piła stołowa CLASS PLUS dla budownictwa jest 
specjalną maszyną, która nadaje się do cięcia 
ceramiki, marmuru, cegieł, wyrobów cementowych 
itp. do głębokości 65 mm.
Stosuje się ją do cięcia na mokro przy użyciu tarczy 
diamentowej przez wykwalifikowany personel 
mający doświadczenie w branży budowlanej.
Użytkownik stoi przy węższym boku maszyny, skąd 
ma dostęp do elementów obsługi i może położyć 
obrabiany materiał na stole roboczym. Uruchamia 
maszynę, przesuwa głowicę, aż tarcza tnąca 
wejdzie w kontakt z materiałem.

 dane techniczne

Zasilanie elektryczne: 230V  50Hz~
Pobór mocy: 1400 W

Dopuszczalne warunki pracy:
PRACA OKRESOWA PRZERYWANA  S3

 40% Czas pracy
 60% Czas  przerwy
Prędkość obrotowa: 2800 min-1
Kondensator: 20 µF
Wyłącznik ochronny: 170°C
Stopień ochrony IP: 54

uŻycie ZGodNe Z PrZeZNacZeNieM:
NarZędZie tNĄce
tarcZa diaMeNtowa (cięcie Na Mokro)
ZaMkNięty SeGMeNt diaMeNtowy:
Ceramika, płytki wypalane, terakota, marmur

PrZy uŻyciu róŻNych tarcZ tNĄcych 
NaLeŻy uŻywaĆ ich tyLko do Materiałów, 
do których ZoStały PrZeZNacZoNe. PrZy 
kaŻdyM uŻyciu NaLeŻy PrZeStrZeGaĆ 
wSkaZówek ProduceNta tarcZy tNĄceJ.

Pompa wodna:

s0 230v  50/60hz
(Art. 66900, 661050) 

s1 230v 50/60hz
(Art. 661350, 661351) 

Hałas emitowany przez tych maszyn było
mierzona na próbkach produkcyjnych w zgodności
ISO 3745-77 z normami.
Maszyna została umieszczona na H800 (mm)
tabela pomocnicza.
Próbki zawarte 314x314x8 (mm) singlefi
czerwone dachówki, mod. P3T287 1.200 ° C. K = 2 
\ [dB] pr
EN 848 - 1

WARTOŚCI CASIO
Lw  72,4 [dBW (A)]: 0,0 [mW (A)]
Lpm  61,5 [dB (A)], 61,5 [dB (C) max]

Wartości obciążeń
Lw  101,5 [dBW (A)] 14,3 [mW (A)]
Lpm  92,0 [dB (A)] 100,7 [dB (C), max]

Maszyna posiada warunki pracy emisji hałasu 
przekracza 85 dB (A).

 instalacja

tRansPoRt

3  Piłę stołową CLASS PLUS można wygodnie 
przenosić posługując się bocznymi uchwytami 
trans-portowymi.
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Przed transportem maszyny zapewnić, że:
 • Sanki z silnikiem zostały zablokowane dwoma 

pokrętłami znajdującymi się na prowadnicy.
 • Głowica tnąca została całkowicie opuszczona 

pokrętłem stożkowym i zablokowana.
 • Maszyna znajduje się w pozycji Jolly -45° a 

pokrętła do regulacji skośnego położenia są 
mocno dokręcone.

 • Pręt mocowania węża wyjęty ze swojego łoża.
 • Nogi są zamknięte a zawleczka została użyta.
do traNSPortu MaSZyNy
4  a) Zastosować 4 ramienne cięgło i zaczepić 

hakami na uchwytach transportowych.
3  b) Przy pomocy drugiej osoby przenieść 

maszynę za uchwyty transportowe.

4  Do transportu maszyny uzyć 4-ramienne cięgło 
łańcuchowe i lin stalowych, o nośności 200kg 
lub co najmniej 20% więcej niz wynosi ciężar 
maszyny a haki cięgła unmieścic na uchwytach 
transportowych maszyny.

PRzemieszczanie na BudoWie:
Przy użyciu wyposażenia “KOŁA TRANSPORTO-
WE” (Art. 66901, 661101, 661351) możliwe jest 
przemieszczanie maszyny bez pomocy drugiej 
osoby.

UWAGA    

aBy Nie NaruSZaĆ StaBiLNoŚci MaSZyNy 
NaLeŻy dokładNie PrZeStrZeGaĆ NaStę-
PuJĄceGo ZaLeceNia:
MocNo trZyMaĆ MaSZyNę PodcZaS 
tRansPoRtu.

Dla maszyny znajdującej się w pozycji roboczej:
 a) Poluzować blokadę znajdującą się po 

przeciwnej stronie;
5  b) Podnieść nogę i wstawić w mocowania koła.

 c) Zablokować nogę odpowiednim urządzeniem 
ustalającym;

5  d) Dokręcić śrubę ustalającą mocowania koła.
 e) Powtórzyć wyżej opisane czynności dla 

drugiej nogi.

UWAGA    

dLa ułatwieNia PrZeNoSZeNia MaSZyNy Na 
Budowie, ZaLeca Się traNSPortowaĆ JĄ w 
PoZycJi oPuSZcZoNeJ.

 a) Poluzować blokadę nogi na tyle maszyny i zła-
pać maszynę za uchwyty transportowe;

6  b) Przednią część maszyny opuszczać, 
wsuwając nogi tak daleko w uchwyty, aż 
środkowy otwór na nodze znajdzie się na 
wysokości uchwytu.

 c) Unieruchomić nogi przy użyciu odpowiedniej 
blokady;

 d) Powtórzyć czynności opisane w pkt.(a), (b), (c) 
dla przedniej części maszyny.

7  traNaSPortowaĆ MaSZyNę Jak PokaZa-
No Na rySuNku 7.

uStawieNie MaSZyNy

Ustawić maszynę na twardym podłożu.

Zapewnić, że:
8  • Silnik na prowadnicy zostanie unierucho-

miony znajdującą się tam dźwignią blokują-
cą.

8  • dobrze dokręcić dźwignię regulacji kąta po-
chylenia głowicy silnika.

Dla przygotowania maszyny do pozycji roboczej:

9  a) Blokadę nóg przestawić do pozycji 
odblokowana.

9  b) Za pomocą uchwytów do przenoszenia 
podnieść jedną stronę maszyny do pozycji 
roboczej.

UWAGA    

10 dla prawidłowego pozycjonowania maszyny 
zapewnić, że górny otwór nogi jest zgodny z 
odpowiadającym mu złączem nogi. 

Podczas tej czynności mocno trzymać maszynę.

10 c) Zablokować nogi jedna po drugiej.
 d) Powtórzyć ten proces na przeciwnej stronie 

maszyny.
 e) Ustalić położenie głowicy tnącej przez 

zabloko- wanie jej pokrętłem.
11 f) Wprowadzić pręt przytrzymujący przewody do 

łoża.
12 g) Wsunąć przedłużenie oparcia płytek.
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koNtroLe PrZed uŻycieM

UWAGA    

MaSZyNa cLaSS PLuS JeSt PrZeZNacZoNa 
wyłĄcZNie do cięcia Na Mokro.

13 Przed cięciem zapewnić, że stan wody w wannie 
będzie wystarczająco wysoki.

UWAGA    
reGuLacJa wody chłodZĄceJ
14 W zależności od przecinanego materiału można 

regulować przepływ wody zaworem  znajdującym 
się na osłonie tarczy tnącej.

 Dzięki inowacyjnemu systemowi chłodzącemu, 
możliwe jest stałe zwilżenie tarczy tnącej.

PrZyłĄcZeNie do Sieci eLektrycZNeJ

UWAGA    

Maszyna musi być podłączona do sieci elektrycznej 
przez wyłącznik o następujących właściwościach:

Wyłącznik ochronny in 10 a  id 30 ma

Transformator  230 v 50 hz 2000 W
Praca ciągła

wSkaZówka: do prawidłowego użycia wyłącznika 
ochronnego, nie wolno zapominać o okresowej 
kontroli jego funkcjonowania za pomocą wciśnięcia 
odpowiedniego przycisku znajdującego się na 
przedniej stronie wyłącznika.

• Zapewnić, ze przekrój przewodu zasilającego 
jest dopasowany do natężenia prądu i długości 
przewodu. Dla kabla do 50 m długości wystarczy 
przekrój 2,5 mm2.

• Przed przyłączeniem maszyny do sieci zapewnić, 
że sieć przyłączeniowa ma parametry zgodne z 
tabliczką znamionową.

• Do podłączenia maszyny wolno używać tylko 
kabla ze sprawnym przewodem uziemiającym. 
W przypadku wątpliwości nie podłączać maszyny.

MoNtaŻ / deMoNtaŻ tarcZy tNĄceJ

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac 
związanych z regulacją lub konserwacją maszyny, 
należy odłączyć ją od zasilania.
Odkręcić obie nakrętki na osłonie tarczy i zdjąć 
osłonę.
Odkręcić nakrętkę mocującą tarczę diamentową 
za pomocą klucza płaskiego 19 mm i klucza 
inbusowego 5 mm.

UWAGA    

15 GwiNt Nakrętki MocuJĄceJ tarcZę 
tNĄcĄ JeSt LewoSkrętNy.

Po demontażu tarczy tnącej dokładnie oczyścić 
kołnierze mocujące i sprawdzić czy nie są zużyte. 
Górną powierzchnię spryskać olejem w spray’u, 
poczym zamocować tarczę tnącą, zwracając uwagę 
na kierunek obrotów. Kierunek został wyraźnie 
zaznaczony strzałką na narzędziu.

eLeMeNty SteruJĄce i koNtroLNe

UWAGA    

16 Maszyna CLASS PLUS została wyposażona w 
tablicę sterującą  z następującymi elementami 
obsługi: 

17 

1) PrZyciSk Start (ZieLoNy):
Aby włączyć maszynę, wcisnąć do oporu 
przycisk START.

2) PrZyciSk StoP:
Aby wyłączyć maszynę, wcisnąć do oporu 
przycisk STOP.

3) rodZaJe PrZyłĄcZy eLektrycZNych
  Przyłącze sieciowe maszyny.
  Przed wykonaniem konserwacji i innych prac
  wtyczka sieciowa musi być wyjęta aby 

odłączyć maszyne od sieci elektrycznej.

18 4) traSer LaSerowy (opcja dla modeli 
class  Plus 850, class Plus 1050, 
class Plus 1300)

  Pokazuje linię cięcia na stole roboczym.
  Traser laserowy włącza się jeśli tylko maszyna 

zaczyna pracować.
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wykoNaNie cięcia PłaSkieGo

UWAGA    
PrZed wykoNaNieM cięcia, MuSi ByĆ 
ZaPewNioNe, Że Materiał doBrZe PrZyLeGa 
do oPoru dLa Płytek. 

UWAGA    

19 PrZed włĄcZeNieM MaSZyNy 
uŻytkowNik MuSi ZaPewNiĆ PrZeStrZeń 
roBocZĄ wokół MaSZyNy, co NaJMNieJ 
150 cm BezPieczna PRaca jest 
ZaGwaraNtowaNa JeŚLi PodcZaS cięcia 
w oBSZarZe roBocZyM Nie ZNaJduJĄ 
Się iNNe oSoBy. JeŚLi MaSZyNa PracuJe, 
Nie woLNo uŻytkowNikowi oPuŚciĆ 
StaNowiSka Pracy.

20 Duża wszechstronność piły CLASS PLUS 
umożliwia rozmaite rodzaje ciecia. Odpowiednio 
ułożyć przecinany materiał na stole roboczym, 
sprawdzić czy jest dobrze ułożony wobec 
urządzenia przy-trzymującego płytki. W razie 
potrzeby użyć opór kątowy

UWAGA    
PodZiałka Na StoLe roBocZyM JeSt 
PrZewidZiaNa tyLko do do cięcia 
linioWego.

21 Do wykonania cięcia po przekątnej, przyłożyć 
płytkę do oporu kątowego i wykonać  cięcie.

wykoNaNie cięcia 45°

UWAGA    
Przed pozycjonowaniem głowicy tnącej, zapewnić że:
• maszyna jest odłączona od sieci.
• narzędzie tnące nie obraca się.

22 W odniesieniu do podziałki na nodze prowadnicy 
maszyny przechylić prowadnicę z głowicą tnącą 
do pozycji Jolly i ustalić położenie pokrętłami 
Obniżyć głowicę tnącą przy użyciu dźwigni 
blokują-cej na tyle, aby tarcza tnąca znajdowała 
się kilka mm poniżej stołu roboczego.

UWAGA    

PrZed kaŻdyM cięcieM SPrawdZaĆ, cZy 
PrZeciNaNa Płytka ZoStała Prawidłowo 
ułoŻoNa w urZĄdZeNiu PrZytrZyMuJĄcyM 
Materiał

Piła CLASS PLUS może realizować następujące usta-
wienia:
a) Długość cięcia przy pomocy pokrętła regulacji 

cięcia.
b) Głębokość cięcia przy użyciu dźwigni blokującej.
c) Cięcie na wymiar - miara prostego odcinka cięcia 

przy pomocy oporu dla płytek i znajdującego się 
na blacie stołu roboczego pręta pomiarowego.

23 Dla ewentualnych szczególnych rodzajów 
obróbki można ustawić dowolne pochylenie 
rzazu w zakresie 0° do 45°. Kąt jest pokazany z 
boku maszyny na podziałce.

traSer LaSerowy

UWAGA    

PrZyrZĄd kLaSy iiia 635 nm, < 5 mw
Przy użyciu „Trasera laserowego” możliwe jest 
przyśpieszenie cięcia. Ten specjalny system lase-
rowy jest w stanie wskazać linię cięcia narzędzia na 
stole roboczym.

UWAGA    

traSer LaSerowy ZacZyNa PracowaĆ 
ZaraZ Po włĄcZeNiu MaSZyNy.

wykoNywaNie cięcia traSereM
 • Przyłączyć maszynę do sieci elektrycznej;
 • Zamocować obrabiany element a wytwarzany 

przez laser promień musi być ustawiony 
zgodnie z oznaczeniem na materiale;

24 • Wykonać cięcie jak opisano, w Ust. 
„Wykonywa-nie cięcia płaskiego”.
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UWAGA    

Nie ZMieNiaĆ PoZycJi traSera, aBy 
ProMień Nie ZoStał SkierowaNy Na ocZy 
oPeratora. Nie ZaGLĄdaĆ GołyM okieM LuB 
BeZPoŚredNio w PrZyrZĄdy oPtycZNe.

Regulacja tRaseRa laseRoWego 

Jeśli Traser nie jest ustawiony zgodnie z linią cię-
cia, należy go odpowiednio wyregulować. Dla 
prawidłowego pozycjonowania trasera postąpić jak 
niżej podano:

25 • Poluzować trzy śruby mocujące kuli tak, aby 
można było nią poruszać.

24 • Prawidłowo przyłożony do oporu kątowego 
element spozycjonować na linii cięcia 
narzędzia tnącego.

25 • Dostarczony z maszyną 5mm klucz imbusowy 
wprowadzić w sześciokątny otwór na kuli.

24 • Obracać kluczem imbusowym kulę, aż 
promień lasera będzie zgodny z linią cięcia 
narzędzia.

UWAGA    

PodcZaS kaŻdeJ reGuLacJi ZaPewNiĆ 
ZawSZe, Że wytwarZaNy PrZeZ tra-
Ser ProMień, Nie doStaNie Się do ocZu 
uZytkowNika.

UWAGA    

ProduceNt Nie PoNoSi ŻadNeJ odPo-
wiedZiaLNoŚci Za odBieGaJĄce od Ni-
niejszej dokumentacji zastosoWanie 
tRaseRa laseRoWego.

SySteM PoSuwu SaNek
26 Z opcjonalnym wyposażeniem “SYSTEM 

POSUWU SANEK” można wykonywać precyzyjny 
ruch głowicy tnącej do przodu i tyłu za pomocą

 koła ręcznego znajdującego się na przednim 
słupku maszyny.

UWAGA    
Z uwaGi Na wySokĄ cZułoŚĆ SySteMu
PoSuwu, NaLeŻy oStroŻNie PoStęPowaĆ 
aBy uNikNĄĆ ZaBLokowaNia NarZędZia 
tNĄceGo (tarcZy).

PoZoStałe ZaGroŻeNia

Firma BATTIPAV Srl uwzględniła przy planowaniu 
wszystkie aspekty, które mogą stanowić zgrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika maszyny.
Mimo tego powstają inne zagrożenia przy pracy 
maszyny:

UWAGA    
• Zagrożenie doprowadzanym napięciem.
 Maszyna posiada własne urządzenia elektryczne.
 MaSZyNa MuSi ByĆ PrZyłĄcZoNa do 

roZdZieLNi ZaSiLaJĄceJ PoSiadaJĄceJ 
wyłĄcZNik Mocy Z PrawidłowyM 
uZieMieNieM, któreGo wyłĄcZeNie 
GwaraNtuJe odcięcie ZaSiLaNia.

UWAGA    
• Zagrożenie przez długotrwałą pracę w hałasie:  

Przy ciągłym użyciu maszyny przekracza 85 
dB(A).

 oBowiĄZkowo  NoSiĆ ochroNę Słuchu 

UWAGA    
• Zagrożenie przez odłamki materiału.
 BeZwZGLędNie NaLeŻy uŻywaĆ okuLary 

ochRonne.

UWAGA    

• Zagrożenie przez przypadkowy kontakt z 
obracającym się narzędziem tnącym. 

 oBowiĄZkowo uŻywaĆ twarde rękawice 
ochRonne.

PrZy PracuJĄceJ MaSZyNie Nie woLNo 
oPeratorowi oPuŚciĆ StaNowiSka Pracy 
(Rys. 19, Poz. 1):  
• Przy podawaniu materiału.
• Podczas cięcia materiału.
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• Przed zatrzymaniem narzędzia tnącego po 
wyłączeniu maszyny.

konseRWacja

UWAGA    
PrZed wykoNaNieM JakichkoLwiek 
reGuLacJi i iNNych Prac odłĄcZyĆ MaSZyNę 
Z Sieci ZaSiLaJĄceJ.

cZySZcZeNie

UWAGA    
Nie cZyŚciĆ MaSZyNy MyJkĄ 
wySokociŚNieNiowĄ.

27 CLASS PLUS pozwala na łatwe czyszczenie, po 
odkręce-niu nakrętek zaciskowych i zdjęciu blatu 
stołu. Oczyścić maszynę ze szlamów wyjmując 
znajdują-cą się w dnie wanny wodnej zatyczkę.

UWAGA    

28 Gdy waNNa wodNa ZoStała ocZySZcZoNa 
ZałoZyĆ Z PowroteM BLat Stołu, 
uwZGLędNiaJĄc odStęP od MocowaNia 
nÓg

29 30 Dla podwyższenia wydajności
  opatentowanego systemu schładzania
  SPRAY SYSTEM, należy go regularnie 
  czyścić

UWAGA    
reGuLacJa SaNek Z GłowicĄ tNĄcĄ
Sanki z silnikiem zostały wyposażone w dwa punkty 
regulacji ustawienia luzu pionowego gło-wicy silnika. 
Do prawidłowej regulacji postąpić jak niżej podano:

31 • Kluczem imbusowym 3 mm dokręcać dwa 
przednie trzpienie regulacyjne (A), aż do zli-
kwidowania luzu.

32 • Powtórzyć te czynności na dwóch tylnych 
trzpieniach regulacyjnych (B).

UWAGA    

cZtery trZPieNie reGuLacyJNe dokrę-
caĆ w teN SaM SPoSóB dLa oSiĄGNięcia 
PrawidłoweGo PoSuwu Na ProwadNicy.

 utyLiZacJa
Przy recyklingu maszyny lub jej części, materiały 
muszą być utylizowane zgodnie z ustalonymi 
procedurami i obowiązujacymi przepisami.

silnik elektryczny
E-Motor

Aluminium AL
Stal AC
Miedź CU
Poliamid PA

obudowa Główna
Stal AC
Poliamid PA

Pompa nurnikowa
Poliamid PA
Stal AC
Aluminium AL
Miedź CU
Żywica epoksydowa 

Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny 
it08020000002803   
Dyrektywa EG 2002/96/EG określa że, 
stare urządzenia elektryczne nie mogą 
być wyrzucane do miejskich śmietników, 
tylko zbierane, sortowane, do odzysku i recyklingu 
materiałów, z których te zostały wytworzone, do 
optymalizacji a w szczególności zapobiegania 
potencjalnemu zagrożeniu zdrowia i szkodom 
w środowisku naturalnym. Zgodnie z dyrektywą 
2002/96/EG urządzenia elektryczne muszą być 
oznaczone symbolem przekreślonego papierowego
kosza na etykietach. Opakowanie maszyny należy 
odpowiednio utylizować według obowiązujących 
przepisów. Po więcej informacji proszę zwrócić się 
do odpowiednich miejsc zbiórki surowców.
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PoSZukiwaNie Zakłóceń w Pracy

NaPrawy waSZeGo urZĄdZeNia woLNo wyłacZNie ZLecaĆ wykwaLiFikowaNeMu PerSoNeLowi!!
ta maszyna odpowiada obowiązującym przepisom bezpieczeństwa. Naprawy może wykonywać tylko 
wykwalifikowany personel przy użyciu oryginalnych części zamiennych, gdyż inaczej powstanie zagrożenie 
obrażeń ciała użytkownika.

Problem Przyczyna usunięcie

maszyna nie funkcjonuje Kabel sieciowy błędnie przyłączony
względnie uszkodzony

Mocniej wetknąć wtyczkę do
gniazda. Skontrolować kabel.

Brak napięcia w gnieździe sieciowym Czy sterowania wylotem.

Uszkodzony wyłącznik Idź do renomowanego sprzedawcy, aby 
go zastąpić.

Przy pracującej pompie tarcza
nie jest zwilżana

Zespół dysz jest zatkany Zdemontować zespół dysz
znajdujący się po wewnętrznej stronie 
osłony tarczy i usunąć ewentualne 
zabrudzenia

silnik daje nieprzyjemny zapach Woda w silniku Odłączyć kabel zasilający z
gniazda sieciowego i zwrócić si
do dostawcy

maszyna startuje z problemami Defekt łożysk silnika Odłączyć kabel zasilający z
gniazda sieciowego i zwrócić si
do dostawcy

Maszyna nie tnie pod kątem
prostym

Uchwyt płytek nie jest pod kątem
prostym wobec tarczy tnącej

Wyregulować uchwyt płytek za
pomocą kąta wzorcowego na
90° odpowiednio do linii cięcia
tarczy tnącej

Tarcza tnąca nie jest dopasowana
do przecinanego materiału

Wymienić na dopasowaną do
tego materiału tarczę

traser laserowy nie funkcjonuje Uszkodzony moduł lasera. Zwrócić się do dostawcy po
wymianę.

Defekt zasilacza sieciowego
lasera.

Zwrócić się do dostawcy po
wymianę.
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