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Információk a garanciáról

A gyártó Gemini Saw.Co., Inc. garanciát vállal a termékre és annak
alkatrészeire*, amennyiben a meghibásodás gyártási vagy anyaghibából
származik.
*A gyûrû, a meghajtószíj, a csapágyak, a spotlámpa és a szemvédõ
sérülésére a garancia nem terjed ki.



1. Bevezetõ

Köszönjük, hogy a Taurus 3. fûrészgépet választotta
Az Ön által választott géppel szabad kezet adhat fantáziájának.
Most már olyan formákat is kiszabhat, amik eddig lehetetlenek voltak.
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban foglaltakat.
Ha a gépet a leírásoknak megfelelõen használja és az elõírt karbantarásokat
elvégzi, a fûrészgép hosszú idõn át kiváló segítõtársa lesz.
Munkájához sok sikert kívánunk!

Fontos figyelmeztetés!

A Taurus 3 csiszológép motorja 110V-ról mûködik.
Soha ne kapcsolja a motort direktben a hálózati feszültségre!
A gépet mindig csak a transzformátoron keresztül csatlakoz-
tassa a hálózatra!

LESSE G. COGSWELL
a Gemini Saw Company elnöke



A gép kicsomagolása

Vegye le a munkalapot a hungarocell
tetejérõl.

Fordítsa a dobozt a logoval felfelé
majd húzza ki a gépet a peremnél
fogva.

Felfelé húzva emelje le a géprõl a
a hungrocellt.

Látható a fûrészgép valamennyi
tartozékával.
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A gép kicsomagolása (folyt.)

talpajtó-
kapocs

szemvédõ

Szemvédõ
(felhelyezését lásd az 5. oldalon)

Vegye ki az ajtókapcsot. Vegye ki a talpat.

Emelje ki a víztartályból a hungarocell
betétet.

Vegye ki a gépet a hungaroccel
csomagolásból.
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A gép összeszerelése

kapocs

Nyomja le a gépet, míg a víztartályon lévõ
kapocs a helyére nem kattan.

A kapocs helyzete teljesen lenyomott
géptest esetén

Csavarja ki a zárócsavart, majd távolítsa el
a burkolatot és helyezze a gépet a víztartályba

Gyõzõdjön meg, hogy a géptest beakadt-e
a víztartály alján kiépzett helyre.

tartó a
víztartály alján

Megjegyzés:
A gép eltávolításánál húzza ki a kapcsot a víztartály alján lévõ foglalatból majd az elõzõ lépéseket
fordított sorrendben hajtsa végre.
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A munkalap oldalát az ábrán látható
módon helyezzük a víztartály peremére

Nyomjuk le a munkalapot úgy, hogy biztosan
illeszkedjen a víztartályon körben kiképzett
peremre.

A munkalap alján található
két illeszték tartja a gépet
a megfelelõ pozícióban.

A munkalap behelyezése

illeszték a
munkalap alján
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A szemvédõ felhelyezése

Az ábrán látható módon fogja meg a
szemvédõt és helyezze a géptest felsõ részén
mindkét oldalon kiképzett lyukba.

A gépre helyezett szemvédõ.
Megjegyszés: a felsõ fedél eltávolítása elõtt
a szemvédõt le kell szedni.
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fül

Fogja meg a fület, majd húzza le a fedelet.A felsõ fedél hátsó oldalán található fül.

Helyezze fel a fedelet, igazítsa meg majd
szembõl nyomja a helyére.

Igazítsa vissza a darabot a felsõ pozícióba.

Felsõ fedél le és felszerelése
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Töltse fel a tartályt vízzel, az elõlapon
látható jelölésig.

Jellemzõk:

Karbantarás:

A víz keménysége régiónként eltérõ. A kemény víz ártalmas a gép mozgó alkatrészeire
különösen a csapágyakra. A gép mûködéséhez leg megfelelõbb a desztillált víz.
Desztillált víz helyet használhatunk csapvizet is , melyhez adjunk 2-3 evõkanál ecetet,
vagy néhány csepp közönséges folyékony mosogatószert.
Amennyiben a víz felmelegszik cseréljük ki, vagy adjunk hozzá jégkockákat.

A hûtõvíz legyen mindig tiszta és hideg. A hideg hûtõvíz növeli a fûrésszál élettar-
tamát. Amennyiben a hûtõvíz megtelik a vágás során keletkeõ törmelékkel, cseréljük ki,
ellenkezõ esetben a fûrészgép mozgó alkatrészei gyorsabban kopnak.

A víz félig lepje el a 4. sz. kék kereket..

Hûtõvíz jellemzõk
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1. Kék fogasszíj vezetõ görgõ
2. Kék fogasszíj vezetõ görgõ
3. Kék fogasszíj vezetõ görgõ
4. Kék fogasszíj vezetõ görgõ
5. Kék fogasszíj vezetõ görgõ
6. Hornyolt görgõ
7. Hornyolt görgõ

Alkatrész lista

8. Meghajtókerék
9. Fogasszíj

10. Feszítõ kar
11a. Motortartó csavar
11b. Motortartó csavar
12. Szál beállító csavar
13. Talp (kézi vágáshoz)

- 8 -



A fûrésszál ki- és beszerelése

Vegye ki a bordásszíjat a 3. sz. kék
vezetõgörgõbõl.

Óvatosan vegye ki a bordásszíjat az 5 sz.
kék vezetõgörgõbõl.

Vegye ki a bordásszíjat a 2. sz. kék
vezetõgörgõbõl.

Óvatosan vegye ki a bordásszíjat az 1 sz.
kék vezetõgörgõbõl.
.

Emelje fel a 10. sz. feszítõ kart,
és vegye ki a bordás szíjat a 4 sz. kék
vezetõgörgõbõl.

Lazítsa ki, és tolja hátra a 7.sz. görgõt.
Amikor kicserélte a szálat tolja elõre, míg
nem érintkezik a 6.sz. görgõvel.
.
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A fûrésszál ki és beszerelése (folytatás)

Emelje ki a gyûrût a gépbõl.Óvatosan húzd le a 9.sz. bordásszíjat
a gyûrûrõl.

Tipp: A következõ lépések a gyûrû cseréjét nagyban megkönnyítik.

Helyezze a bordásszíjat a gyûrû köré
úgy, hogy az szorosan illeszkedjen a
meghajtószíjban kiképzett horonyba.
A meghajtószíjat az ábrán látható módon fogja
össze a hüvelyk és a mutatóujjával

Miközben még szortja, helyezze a gépbe.a
képen látható módon.

- 10 -



A fûrésszál ki és beszerelése (folytatás)

apa

kapcsolódás

anya

Csúsztassa a bordásszíjat az 5. sz. kék
görgõ mellé és csavarja köré.
Innen kövesse az elõzõ lépéseket fordított
sorrendben.

Keresse meg a kapcsolódást. Emelje le a szíjat a 8. sz. meghajtókerékrõl.

Oldja ki a kötést, és vezesse át a szálat
az anyagon az elõre kifúrt lyukon
kersztül.
Figyelem: A szálat mindig úgy kell
betenni, hogy a kapcsolódás anya
részének felfelé kell néznie.
Csúsztassa vissza a szíjat a 8.sz.
meghajtókerékre.

ARANYSZABÁLY:

.

Mikor bármelyik alkatrészt
cseréled a gépben, néhányszor forgassa körbe
kézzel a hajtómûvet az óramutató járásával
ellentétes irányban, annak ellenõrzése céljá-
ból, hogy minden megfelelõen fordul-e körbe
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Távolítsa el 1 sz. a kék vezetõgörgõt.

Csúsztassa a fogasszíjat és a gyûrût a gépbe
a 10. oldalon leírtakhoz hasonlóan.
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Távolítsa el az 5 sz. kék vezetõgörgõt.

A MEGA gyûrû robosztusabb kivitelû, ezért beszerelésük nehézkesebb lehet.
A következõ instrukciók megkönnyítik a szerelést.

MEGA fûrésszál beszerelése



MEGA fûrésszál beszerelése folytatás

Helyezze a 9.sz. fogasszíjat az 5. sz. kék
görgõre és igazítsa a helyére, majd tekerje
vissza a csavart.

Helyezze a 9. sz. fogasszíjat a az 1. sz kék
görgõre és igazítsa a helyére, majd tekerje
vissza a csavart.

Csúsztassa a 7.sz. hornyos görgõt ameddig nem
érintkezik a gyûrûvel.
A görgõ ne érintkezzen a 6.sz. görgõvel.
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Kézben tartott gép

Alsó fedél a géphez. A fedél belsõ oldalán található szivacsokat
mártsa vízbe.

Zárócsavar az alsó fedélhez, és kapocs
a két oldal összezárásához.

A fedél felhelyezése után tekerje be a
zárócsavart.

Helyezze fel a kapcsot a gép oldalára a képen látható
módon, majd tolja a nyíl irányába.
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Kézben tartott gép

Helyezze a talpat a orrának alsó részére.
(Bizonyos esetekben a talpat a gyár csomagolás
elõtt a gépre szereli.)

Tekerje be a phillips.fejû csavart.
A csavart enyhén húzza meg.



5.

Másféle anyagok vágása

A Taurus 3-al különbözõ fémeket is vághatunk a fûrésszál károsodása nélkül.

Ezek lehetnek pl. arany, ezüst, bronz, réz, drágakõ.

(A víztartályba hullott darabok kiszedhetõk)

A Taurus 3-t magas fordulatú lombfûrészként is használhatjuk. A fémek vágásánál

idõt takarítunk meg. Alumínium vágásánál idõvel kis tompaság jelentkezhet.

Ebben az esetben vágjunk a géppel egy kis darab téglát, hogy a fûrésszál élét visszanyerjük.

Ha új fûrésszállal szeretnénk fémet vágni, akkor elõször egy üvegdarabot vágjunk, hogy

a szálon a gyémántkristályok egy kicsit tompuljanak.

Ha egy bonyolult mintánál visszafelé vezetjük a szálat, akkor semmiképp se állítsuk le

a gépet, mert a szál beszorulhat a munkadarabba.

A fémdarabot a munkalapon mindig vízszintesen vágjuk. Soha ne emeljük fel munkadara-

bunkat mert így könnyen eltörhetjük a fûrésszálat.

Hagyjuk a fûrészt mindig saját sebességével dolgozni.



6.

5. Az elsõ lépések

6. Hasznos tudnivalók

1. Töltse fel a víztartályt hideg vízzel a jelzésig.

2. Tegye fel a munkalapot.

3. Gyõzõdjön meg arról, hogy a gép ki van-e kapcsolva

(A motoron lévõ kapcsoló lefelé áll.)

4. Csatlakoztassa a gép kábelét a 110V-os transzformá-

torhoz, majd a transzformátor villásdugóját a 220V-os

hálózathoz.

5. Ellenõrizze, hogy a gépház zárva van-e.

Kapcsolja be a gépet a motoron lévõ kapcsolóval. (Felsõ állás.)

A fûrészgép használata annyiban tér el a hasonló típusú szalagfûrészekétõl,

hogy az ívek vágásánál nem fordítjuk el a munkadarabot, hanem minden

vonalat végigvágunk és az anyagot a kívánt irányba vezetjük.

Ha az anyagot elõre húzzuk, akkor megesik, hogy a fûrész sebessége lelassul,

ezért az anyagot próbáljuk meg minél lassabban húzni.

Mivel a hideg hûtõvíz növeli a fûrésszál élettartamát és a vágás sebességét

a hûtõvízbe helyezett jégkockákkal az élettartam jelentõsen meghosszabbítható.

A különleges hûtõvízvezetés lehetõvé teszi a kémiai hûtõ- és kenõanyagok használatát.



1. A sablont vagy mintát lefénymásolhatjuk és a munkadarabra ragaszthatjuk.

Scotchguard anyagvédõvel befújva vagy gumiragasztóval leragasztva vízálló lesz.

A Scotchguard-dal az üvegre rajzolt motívumokat is vízállóvá tehetjük.

2. Az egyenes vonal vágását megkönnyíthetjük azzal, hogy egy vonalzót

ragasztunk a munkafelületre.

3. A kicsi és finom mintáknál mindig a keskeny felén kezdjük a vágást a szélesebb

rész irányába, így csökken a törés veszélye.

4. Ha sok kicsi darabot kell vágnunk, inkább hagyjunk több darabot egyben, azokat

üvegvágóval és törõfogóval vágjuk ki és csiszoljuk meg.

5. Ha egy hegyes csúcsot szeretnénk vágni, célszerûbb a csúcs vonalán tovább vágni,

majd visszafelé haladni mint a hegyet körülvágni.

6. Az elsõ használat során ne próbáljunk pontosan a vonalon vágni, nkább egy hajszállal

mellette és utána csiszoljuk meg a munkadarabot. A késõbbiek sorána pontos

vágás automatikusan kialakul.

7. Ha pl. egy nem kívánt "púpot" szeretnénk levágni, akkor elõször vágjunk be

oldalirányból a kívánt magasságig, majd jobbról és balról amíg a púp el nem tûnik.

4.

3. Tippek és trükkök



Technikai adatok:

Modell: Taurus 3
Átmérõ: 150mm, galvanikusan gyémántozott
Motor teljesítmény: 1/4 PS
Víztartály: 5 liter
Súly: 7kg

Zajszínt:
Normál használat esetén 74dB

Megfelelõség:
A Creative Glass AG , Geerenstrasse 13, CH-8604 tanusítja, hogy
a Taurus 3 fûrészgép megfelel a98/37/CEE, 73/23/CEE és a 89/336/CEE
rendeletekben foglaltaknak.

Modell:
Gyári szám:
Gyártási év:

Taurus 3

Bélyegzõ és aláírás


