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Fabrikant: 

KOBOTS A/S 

Rolundvej 23 

DK 5260 Odense S 

Verklaart hiermee dat de volgende apparatuur: 

Benaming: Zaagrobot 

Model: Amigo® 912

Serienummer: 

Voldoet aan de volgende richtlijnen: 

• RICHTLIJN 2006/42/EG van 17 mei 2006 

• RICHTLIJN 2014/53/EU van 16 april 2014 

• RICHTLIJN 2011/65/EU van 21 juli 2011 

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast: 

• DS/EN ISO 12100:2011 - Algemene constructieprincipes - Risicobeoordeling en risicobeperking 

• DS/ISO 14121-2:2012 - Machineveiligheid - Risicobeoordeling - Deel 2: Praktische gids en methodevoorbeelden 

• DS/EN ISO 13850:2015 - Machineveiligheid - Noodstop - Constructieprincipes 

• DS/EN ISO 14118:2018 - Machineveiligheid - Voorkomen onbedoeld opstarten  

De bovenstaande normen zijn toegepast voor zover relevant voor het gebruik van Amigo® - Zaagrobot. 

                            _____________________________

Plaats en datum                  Handtekening fabrikant 
                                                                                      CEO -  Peter Hartvigsen

Vertegenwoordiger voor de verzameling van het technisch dossier: 

Peter Hartvigsen 

11/01.2022       Odense

Verklaring van overeenstemming  
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Gefeliciteerd! 
U heeft KOBOTS zaagrobot Amigo® gekozen. 
Uw nieuwe zaagrobot van KOBOTS, hierna de Amigo® genoemd, is ontwor-
pen om plaatmateriaal van gips en vezelgips op maat te zagen - eenvoudig, 
nauwkeurig en veilig. De Amigo® wordt bediend via de app of spraakbesturing 
met een headset. 

U bedient de Amigo® eenvoudig via de KOBOTS app. 

Sjabloonstructuur in spraakbesturing: 
De gewenste vorm wordt ingevoerd via een sjabloon, op basis van het op-
meten van de gewenste afmetingen. De gebruiker wordt eenvoudig door de 
stappen van een sjabloon geleid met behulp van de ingebouwde spraakfunctie. 

Een van de belangrijke eigenschappen van Kobots is het minimaliseren van 
stof. We hebben de Amigo® precies daarom ontworpen en we zijn voort-
durend bezig met verbeteren van het product. 

Stofzuiger niet inbegrepen.
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Veiligheidsinstructies  

Bij het gebruik van de Amigo® moeten de veiligheidsinstructies in deze handleiding altijd worden opgevolgd om het 
risico op elektrische schokken, persoonlijk letsel en brand te voorkomen. De Amigo® mag alleen gebruikt worden door 
professionals. Houd kinderen jonger dan 16 jaar op afstand van de Amigo®. Dit document wordt regelmatig herzien en 
bijgewerkt. 

De volgende pictogrammen worden gebruikt in deze handleiding:

               

               

              

               

1. Draag indien nodig passende persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder: 
 – Draag oogbescherming                                                                                                                                                  

Gebruik een veiligheidsbril als je in de buurt bent van de Amigo® die in werking is. 
 – Gebruik handschoenen                                                                                                                                                                  

       Gebruik handschoenen voor het hanteren van zaagbladen en onbewerkte materialen. Extra zaagbladen dienen veilig      
       opgeborgen te worden. 

 – Gebruik gehoorbescherming                                                                                                                                                     
       Het geluidsniveau bij het bewerken van verschillende materialen kan variëren. Gebruik altijd gehoorbeschermers    
       voor uw veiligheid. 

 – Gebruik stofmasker                                                                                                                                                                 
Bescherm uw luchtwegen als u materialen snijdt die stof kunnen voortbrengen, wat gevaarlijk is voor de gezondheid.  

2. Houd de werkplek netjes
Rommelige werkplekken en werkbanken kunnen verwondingen veroorzaken. Zorg altijd voor een schone en nette werk-
plek. 

3. Denk aan de invloed van de werkomgeving 
De Amigo® mag niet in de regen staan. Gebruik de Amigo® niet op vochtige of natte plaatsen. Zorg voor een goede 
verlichting van de werkplek. De Amigo® mag alleen binnen worden neergezet, op egale ondergrond en zonder risico 
van weersinvloeden, zoals regen, sneeuw, wind, direct zonlicht en vocht. Zorg ervoor dat het vloeroppervlak waarop de 
Amigo® wordt gebruikt egaal is, goed onderhouden en vrij van losliggend materiaal, zoals bijv. spaanders en afgesneden 
materiaal. 

4. Brandgevaar 
Gebruik de Amigo® niet in de buurt van of samen met brandbare vloeistoffen of gassen. 

5. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken 
Haal het elektrische gedeelte nooit uit elkaar, controleer telkens als u de apparatuur neerzet en weer weghaalt op fouten 
in kabels en stekkers. Indien gebreken worden geconstateerd, dienen deze ALTIJD door KOBOTS te worden verholpen 
voor ingebruikname van de apparatuur. Het gebruik van defecte apparatuur kan leiden tot ernstig letsel of de dood. 

6. Gebruik de apparatuur nooit in een natte of vochtige omgeving, omdat dit een risico op elektrische schokken 
meebrengt. 

7. Houd kinderen op afstand 
Laat kinderen niet in contact komen met de onderdelen van de Amigo® of het verlengsnoer. Het is verplicht om kinderen 
jonger dan 16 jaar onder toezicht te houden bij het gebruik van de Amigo®.

Risico voor elektrische schok 

Gebruik uitsluitend zaagblad maat Ø125 mm 

Lees deze montagehandleiding vóór gebruik

Weggooien van het product.

Waarschuwing 

Gevaar voor beknelling 

Risico om jezelf te verwonden 

Loodvrij 

Richting van het zaagblad
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8. Berg de Amigo® op een veilige plek op 
Wanneer de Amigo® niet wordt gebruikt, dient deze opgeborgen te worden op een droge, hooggelegen en afgesloten 
plek, buiten het bereik van kinderen. 

9. Gebruik de Amigo® correct 
De Amigo® mag geen werkzaamheden verrichten waarvoor het niet bedoeld is. Gebruik de Amigo® niet voor doeleinden 
waarvoor het niet bedoeld is, zoals het zagen in materialen die niet in deze handleiding zijn gespecificeerd. 

10. Draag de juiste kleding 
Draag geen loshangende kleding of sieraden. Die kunnen vast komen te zitten in bewegende delen. Lang haar kan een 
gevaar vormen bij contact met bewegende delen. Zet uw haar vast in een staart of draag een haarnetje, zodat het geen 
risico vormt. 

11. Doe voorzichtig met het snoer 
Draag de Amigo® nooit bij het snoer en trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Stel het snoer 
niet bloot aan hitte, olie, druk of scherpe randen. 

12. Controleer de basisplaat 
De basisplaat is de plaat die als achtergrond bescherming in de Amigo® wordt gelegd. Controleer de staat, de plaatsing 
en de dikte van de basisplaat. De basisplaat moet stabiel liggen en het hele zaagbereik bedekken. Snijd zo nodig een of 
meer platen bij, als een basisplaat ter grootte van het zaagbereik niet uit een volledige plaat kan worden verkregen. 

13. Zorg voor een stabiele plaatsing van de plaat waarmee u werkt 
Controleer altijd of de plaat die u gaat zagen correct is geplaatst en stabiel ligt zonder te wippen. 

14. Stekkers van de Amigo® loskoppelen 
De elektrische voeding moet ALTIJD worden losgekoppeld of uitgeschakeld zijn, voordat de stekkers van de Amigo® los-
gekoppeld worden. Dit geldt voor de motorstekker, de stekker voor de zaagmachine en de stofzuiger. Gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan (bijv. de zaagmachine kan zich verplaatsen) als stekkers worden losgekoppeld terwijl er nog elektrische 
voeding is. 

15. Haal de stekker uit het stopcontact 
Haal de stekker uit het stopcontact als de Amigo® niet in gebruik is, voor en tijdens onderhoud en bij het vervangen van 
accessoires. 

16. Voorkom een onbedoelde start, verplaats de Amigo® niet na het klaarzetten 
Na het klaarzetten de Amigo® niet verhuizen, verschuiven of optillen. 

17. Beknellingsgevaar 
Houd lichaamsdelen uit de buurt van de Amigo® als deze beweegt. 

18. Let op 
Gebruik de Amigo® niet als u moe bent, alcohol heeft gedronken of anderszins onder invloed bent van een of andere vorm 
van verdovende middelen. 

19. Controleer de Amigo® op schade voordat u het snoer in het stopcontact steekt 
a. Controleer, voordat u de Amigo® gebruikt, of de bewegende delen naar behoren functioneren, niet vastlopen en dat er 
geen onderdelen kapot zijn. 
b. Controleer of alle onderdelen correct zijn gemonteerd en bevestigd, en dat andere omstandigheden die van invloed 
kunnen zijn op de werking in orde zijn. 
C. Als veiligheidsvoorzieningen of andere onderdelen beschadigd blijken te zijn, mag de Amigo® niet worden aangesloten 
op het elektriciteitsnet. 
d. Onderdelen die beschadigd blijken te zijn, moeten worden gerepareerd of vervangen door een erkende servicewerk-
plaats, als er niets anders in de gebruiksaanwijzing staat vermeld. 

20. Laat uw apparatuur repareren bij een erkende KOBOTS servicewerkplaats 
De Amigo® voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften. Om gevaar te voorkomen, mogen reparaties aan 
de Amigo® alleen worden uitgevoerd door een erkende servicewerkplaats. 

Beoogd gebruik 
Gebruik de Amigo® niet voor iets anders dan het op maat zagen van plaatmateriaal van gips en vezelgips. Zaag niet in 
metaal, metselwerk of iets anders.
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Opvangen van stof 
De Amigo® zaagrobot is bedoeld voor gebruik met een stofzuiger met een handmatige start, d.w.z. door de 
startknop van de stofzuiger op ‘aan’ te zetten, kan die worden in- en uitgeschakeld door de stroom naar de stofzuiger 
aan of uit te zetten. 
Dit kunt u controleren door de stofzuiger aan te sluiten op een stopcontact met schakelaar, de startknop op start te 
zetten en de schakelaar op het stopcontact om te zetten. Als de stofzuiger start en stopt, kan deze worden gebruikt 
met de Amigo®. 
Sluit de stofzuiger aan op de Amigo® en zet de startknop op start voordat het zagen gaat beginnen. 
Bij het opstarten zal de Amigo® de stofzuiger kort aanzetten zodat u kunt horen of deze correct werkt. 
Start de stofzuiger niet dan mag de Amigo® niet worden gebruikt, totdat het defect is verholpen. 

De stofzuigerzak raakt snel vol 
De Amigo® verzamelt zoveel stof dat de stofzuigerzak snel vol kan raken. Wij raden daarom aan een cycloonstofzuiger 
te gebruiken of goedkopere zakken, zodat u niet te veel hoeft uit te geven aan dure zakken van een bepaald merk. 
Om een optimale zuigcapaciteit te bereiken, moet de gebruikte industriële stofzuiger klasse H of beter zijn, een ander 
voordeel is de klopfunctie om verstopping in het systeem te minimaliseren. 
Periodieke reiniging van de machine is nodig voor optimale prestaties, omdat slangen en verbindingen kunnen verstop-
pen, deze moeten daarom bij het vervangen van de zak worden gecontroleerd en gereinigd. 

Reparatie van verminderde zuigcapaciteit of verstopt systeem 
Vervang de zak en zet de stofzuiger handmatig aan, verwijder vervolgens de slang en blokkeer de buis een paar keer met 
uw handpalm. 
Zet de slang terug op de machine en demonteer de slang bij de zaagmachine. Dit is een flexibele slang die u op dezelfde 
manier kunt blokkeren met uw handpalm en kunt uitrekken en indrukken om het stof aan de zijkanten van de buis te 
verwijderen. 
Neem een potlood of zoiets en haal een mogelijke stofprop los in het verbindingsstuk op het zaagmachine weg en maak 
gebruik van de losse, flexibele slang om het stof dat los laat op te vangen. 

Max energieverbruik
De Amigo® kan worden aangesloten op een stofzuiger met een totaal energieverbruik van maximaal 1500W.

Attentie! Stofzuiger niet inbegrepen 

Beschermingsvoorzieningen en zaagbladen 
Verwijder afgesneden materiaal of andere delen van de plaat waarmee u werkt niet uit het zaagbereik terwijl Amigo® 
bezig is. 
Wacht met het weghalen van het afgesneden materiaal tot de zaagmachine in rustpositie staat. 
Breng uw dealer op de hoogte van eventuele defecten aan de Amigo®, inclusief aan beschermingsvoorzieningen of zaag-
bladen, direct nadat de defecten zijn ontdekt. 
Zorg ervoor dat de beschermingskap volledig gesloten en correct vergrendeld is. Gebruik de Amigo® niet als dat de 
beveiligingsvoorziening niet op de juiste manier is geplaatst, de Amigo® niet naar behoren werkt en niet goed is onder-
houden. 

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor de Amigo® 
- Gebruik uitsluitend de aanbevolen elektrische spanning: 220-240V 
- Zorg ervoor dat alle borgschroeven zijn vastgedraaid voordat u begint. 
- Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismen op de stekkers intact zijn en correct zijn vergrendeld voordat  
 u de Amigo® start. 
- Controleer regelmatig of de luchtinlaat van de motor vrij is van stof en spaanders. 
- Lees de gebruiksaanwijzing goed door voor u de Amigo®-accessoires gaat gebruiken. Onjuist gebruik van acces 
 soires kan persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken.
- Houd lichaamsdelen uit de buurt van het zaagblad en het gebied waarin wordt gezaagd als de stroom is aan 
 gesloten. 
-  Wanneer de zaagsnedes in de rand groter zijn dan 6 mm moet het worden vervangen door originele Kobots  
 onderdelen voor precisie- en veiligheidsredenen.
- Niet zagen in platen kleiner dan 400x400mm.
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Veiligheidsvoorschriften voor zaagbladen en het verwisselen van zaagbladen 
- Kies een zaagblad dat past bij het te zagen materiaal. De zaagmachine van de Amigo® draait op een snelheid  
 van 12.000 tpm. Gebruik daarom alleen zaagbladen die deze snelheid aankunnen. 
- Gebruik uitsluitend zaagbladen aanbevolen door KOBOTS. 
- Gebruik alleen 125 mm zaagbladen. Zie de technische specificaties voor de diameter van het zaagblad. 
- Gebruik geen slijpschijven of lamellenschijven of andere ongeschikte zaagbladen. Gebruik alleen het gespecifice 
 erde Eternit zaagblad voor gips en Fermacell. 
- Het zaagblad moet altijd worden gemonteerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant voor een  
 correct installatie. 
- Gebruik nooit beschadigde zaagbladen. 
- Controleer of het zaagblad en de flenzen schoon zijn. Draai de moer uitsluitend vast met de vingers, d.w.z. zonder  
 het gebruik van gereedschap. 
- Zorg ervoor dat het zaagblad altijd scherp is uitgaande van het te zagen materiaal. 
- Gebruik de Amigo® niet als de zaagmachine niet op zijn plaats zit. De frontplaat van de zaagmachine moet 
 precies op zijn plaats worden gedraaid en de vleugelschroef moet volledig in het betreffende gat worden 
 geschroefd. 
- Zorg ervoor dat u uw handen uit de buurt van het zaagblad houdt. 
- Koppel de zaagmachine los van de stroom voordat u het zaagblad vervangt of onderhoudswerkzaamheden uit 
 voert. 
- De zaagbeschermer niet optillen als de Amigo® stroom heeft. 

Overige risico’s 
Ook al worden de werkzaamheden geheel in overeenstemming met normen en wettelijke regels uitgevoerd, kan het niet 
worden uitgesloten dat er andere risico’s kunnen ontstaan bij het gebruik van de Amigo®. 
De Amigo® en alle andere systeemcomponenten voldoen aan de geldende veiligheidseisen. Niettemin kunnen bepaalde 
overige risico’s niet worden uitgesloten, zelfs als de Amigo® wordt gebruikt zoals bedoeld en alle instructies worden 
opgevolgd. 
Ook buiten de gedefinieerde risicogebieden van de Amigo® kunnen overige risico’s niet worden uitgesloten. Personen 
rond de Amigo® moeten extra waakzaam zijn zodat ze onmiddellijk kunnen reageren in geval van storing, ongeluk of onge-
val, enz.
 
Alle personen in de directe omgeving van de Amigo® moeten worden geïnstrueerd over de risico’s die kunnen ontstaan 
bij het gebruik van de Amigo®. 
Daarnaast willen we erop wijzen dat de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding moeten worden gevolgd bij het gebru-
ik van de Amigo®. 

Deze risico’s kunnen zijn: 
 –  Gehoorbeschadiging 
 –  Risico voor ongevallen met de niet bedekte delen van de roterende zaagbladen 
 –  Risico voor letsel bij het vervangen van zaagbladen 
 –  Risico dat uw vingers bekneld raken bij het openen van de beschermer 
 –  Risico voor het beknellen van uw vingers bij het installeren 
 –  Gezondheidsrisico door inademing van gipsstof, ontwikkeld tijdens het zagen

De volgende punten moeten in acht worden genomen tijdens het vervoer en het hanteren van de Amigo®:  
 – Vóór vervoer 

       Zorg ervoor dat alle sloten op de opslag-/transportkisten correct zijn vergrendeld. 
 – Transport 

       De Amigo® mag niet worden vervoerd als deze in elkaar is gezet. Alle onderdelen, evenals mobiel, oplader en headset  
       moeten correct worden verpakt en worden geplaatst in de meegeleverde opslag-/transportkisten. Zie montage       
       handleiding voor de juiste plaatsing van de Amigo’s apparatuur. 

 – Versleten gereedschap en het milieu                                                                                                                                       
Als uw Amigo® moet worden weggegooid, bescherm dan de natuur. Gooi de Amigo® niet bij het restafval. Breng de 
Amigo® naar een scheidingsstation in uw gemeente of naar een KOBOTS servicewerkplaats. 
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Reiniging                                                                                                                                                                  
Om de Amigo® gedurende de gehele levensduur naar tevredenheid te laten functioneren, is het belangrijk dat deze correct
wordt behandeld en regelmatig wordt gereinigd.

De Amigo® mag alleen worden gereinigd met de stofzuiger.
Gebruik geen reinigingsmiddelen, perslucht, enz.

Om goede werking van het apparaat te borgen doen dagelijks controles om er zeker van te zijn dat alle afdek-strips heel zijn 
en vrij van stof. Gebruik de stofzuiger om de afdek-strips schoon te maken.

Haal het stof regelmatig van de randen. Alle geleiders moeten worden gestofzuigd, d.w.z. bovenste en onderste geleider, de
dwarsrail en de geleider in de kop bij de zuigkap.

Bovendien moet de beschermplaat op de zuigkap bij de zaagmachine worden weggedraaid en moet het gipsstof in de kap
worden opgezogen.

NB! Bij het reinigen moet de stroom uitgeschakeld zijn, dus er mag geen spanning op de apparatuur staan.

Garantie 
KOBOTS garandeert dat de producten tijdens de geldende garantieperiode (hieronder gedefinieerd) bij normaal gebruik en 
uitgaande van correcte installatie en onderhoud zoals bepaald door KOBOTS: 
(a) zullen voldoen aan onderling overeengekomen schriftelijke specificaties of andere beschrijvingen en 
(b) vrij zullen zijn van wezenlijke defecten in materiaal en uitvoering. 

De garantieperiode gaat in op de dag van aflevering en loopt door voor de onderstaande periode: 

- De Amigo® met snoervoeding: 12 maanden (ongeacht het aantal gebruiksuren), 

- Apparatuur gerelateerde reserveonderdelen: 6 maanden. 

- Vervangingsgerelateerde reserveonderdelen: De rest van de oorspronkelijke garantieperiode. 

In het geval van een schending van de bovenstaande garanties (de ”garanties”), is het KOBOTS enige verantwoordelijkheid 
en het enige rechtsmiddel van de koper (naar keuze van KOBOTS) dat KOBOTS elk product, dat niet voldoet aan garanties, 
repareert, vervangt of de betaling crediteert op rekening van de koper, op voorwaarde dat (i) KOBOTS tijdens de garantie-
periode onmiddellijk schriftelijk op de hoogte wordt gesteld na de ontdekking van een dergelijk defect met een gedetailleer-
de uitleg van eventuele vermeende defecten; ii) KOBOTS een redelijke mogelijkheid krijgt om alle claims te onderzoeken en 
iii) dat het onderzoek van KOBOTS van een dergelijk product de vermeende defecten bevestigt en dat de defecten niet zijn 
veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, nalatigheid, verkeerde instelling, ongeoorloofde aanpassing of reparatie of onjuiste 
tests. 

Er mogen geen producten worden geretourneerd aan KOBOTS zonder een voorafgaande inspectie en goedkeuring van 
KOBOTS. De garantie op defecten geldt niet voor: (1) verbruiksartikelen of gewone slijtageonderdelen; of 2) gebruik van de 
producten met apparatuur, componenten of onderdelen die niet zijn gespecificeerd of geleverd door KOBOTS of bedoeld 
zijn in overeenstemming met de productdocumentatie.
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Kasse 1 Topføring, bundføring

Kasse 2 N-ramme, ben x 2

Kasse 3 Tværskinne, kabler, støvsugerslange

Kasse 4 Skærehoved

Kasse 5 Styringskasse

8.

2.

14.

11.

4.

6.

9.

5.

3.

13.

10. 12.

1.

7.

1. Onderste geleider (gemarkeerd met zwart)

2. Staander 1 (links)

3. Staander 2 (rechts)

4. N-frame

5. N-frame

6. Bovenste geleider (gemarkeerd met blauw)

7. Geleiderail

8. Zaagmachine

9. Hoofdkabel

10. Motorkabel

11. Stroomkabel

12. Voedingskabel voor schakelkast

13. Stofzuigerslang

14. Schakelkast

Amigo®

Kist 1 
Bovenste geleider, onderste geleider

Kist 2 
2 N-frame, 2 staanders

Kist 3 
Geleiderail, kabels, stofzuigerslang

Kist 4 
Zaagmachine

Kist 5 

Schakelkast

Berg de Amigo® altijd in de originele kisten
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Zet de onderste geleider erop. Begin aan de kant van de 
motor.

3. Onderste geleider

2. Staanders
Plaats de beide staanders van de Amigo zo ver uit elkaar 
dat de haken op de staanders op dezelfde plek zitten als de 
verbindingen op de onderste geleiderail.

90

 
                            

1. Begin met de onderste geleider 

van de Amigo®  

Plaats de onderste geleider op de grond waar de Amigo® 
in elkaar wordt gezet met de motor aan de linkerkant.                                                       

LET OP! 
The afdekstrip op de onderste geleider 
van de zaagmachine mogen niet besch-
adigd worden wanneer deze gedragen 
wordt. Voor informatie over onderhoud 
en schoonmaken zie paragraaf 40.

Vergrendel met de borgschroef en de veiligheidspin 
aan de bovenkant van de beugel.

Model 925       Rev. 5        20221101          15



NEDERLANDS

 
                            

Plaats het rechter N-frame in de snelkoppeling zoals aangegeven op de tekening. 
Vergrendel en trek het frame naar links zodat het een “N” vormt. Controleer of 
alle snelkoppelingen correct vergrendeld zijn.    
                            

4. N- frame

 
                            

5. 4. N- frame
Plaats het linker N-frame in de snelkoppeling zoals aangegeven op de te-
kening. Vergrendel en trek het frame naar links rechts zodat het een “N” 
vormt. Controleer of alle snelkoppelingen correct vergrendeld zijn.
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6.  Bovenste geleider
Zet de bovenste geleider erop en vergrendel op alle punten   (1, 2, 3, 4, 5, 6 ). 
(Twee snelkoppelingen op het N-frame moeten mogelijk worden afgesteld 
tijdens de montage).

1 2 3 4 5 6

7. De Amigo® is nu k laar voor de montage van de dwarsrai l
Schuif de behuizing in het gat tussen het kalibreerblok en de zaagstrip, zodat het scharnier van de behuizing zichtbaar 
is.
Zorg ervoor dat de behuizing op de bovenste en onderste geleiders uit elkaar geplaatst worden, ca. 35 cm gemeten 
vanaf de motoren.

Punt 1 en 4 worden geborgd door de 
borgpennen te plaatsen.

LET OP! 
The afdekstrip op de bovenste geleider van 
de zaagmachine mogen niet beschadigd 
worden wanneer deze gedragen wordt.
Voor informatie over onderhoud en schoon-
maken zie paragraaf 40.
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8. Geleiderai l
Plaats de geleiderail van boven naar beneden.

8b 

Vergrendel aan de boven- en onderkant met de borgschroeven.

8a

LET OP! 
The afdekstrip op de draagarm van de zaagmachine mogen niet beschadigd wor-
den wanneer deze gedragen wordt.

Zorg ervoor dat je de afdek-strips niet beschadigd, het is belangrijk er niet op te 
drukken met je vingers of andere voorwerpen. Wanneer je de onderdelen waar 
de afdek-strips op zitten vast houdt, let er dan op dat je geen druk uit oefent op de 
afdek-strips. Let op de conditie van de afdek-strips en de juiste bevestiging voor 
het in elkaar zetten van de Amigo.
Voor informatie over onderhoud en schoonmaken zie paragraaf 40.

 18   Model 925        Rev. 5           



NEDERLANDS

9.   Plaats het zaagmachine erop

10. Hoofdkabel aansluiten

9.a 
Plaats het zaagmachine erop en 
vergrendel.

De hoofdkabel wordt aangesloten vanaf de achterkant, bovenop 
de montagedoos.

9.b 
De twee snelkoppelingen op de zaagmachine 
zijn geborgd.
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Stekker voor de zaagmachine aansluiten. (Geel op geel)
                                                                                                     

11. Stekker voor de zaagmachine aansluiten

12. Stofzuiger aansluiten
12a. De stofzuigerslang aansluiten op Amigo’s zaagmachine. 
12b. De Stofzuigerslang aansluiten op de stofzuiger.

12b.12a.
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14. Basisplaat plaatsen

13. Motorkabel en voedingskabel aansluiten op de schakelkast 

13a. Motorkabel aansluiten en vergrendelen.
Schroef bij de behuizing van de geleider omdraaien

13b. Sluit voedingskabel aan en vergrendel.
Schroef bij de behuizing van de geleider 
omdraaien.

Plaats de basisplaat. De basisplaat fungeert als 
een zaagmat. 

De basisplaat moet minstens 12 mm dik zijn, in 
alle richtingen stabiel en passen bij het materiaal 
dat gezaagd wordt.

KOBOTS adviseert dat de basisplaat van hetzelfde 
materiaal als wat je zaagt.

De basisplaat moet de hele oppervlakte bedek-
ken.
Snij zo nodig een of meer platen bij, als een basis-
plaat ter grootte van het zaagbereik niet uit een 
volledige plaat kan worden verkregen. 

Aanvulstukken moeten aan de linkerkant worden 
geplaatst, zoals aangegeven in de afbeelding.

Eventuele afgeschuinde kanten van de gipsplaat 
aan de voorzijde plaatsen.
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Controleer of de basisplaat het hele oppervlak bedekt en de boardsensor is geactiveerd.
Snijd zo nodig een of meer platen bij, als een basisplaat ter grootte van het zaagbereik niet uit een volledige 
plaat kan worden verkregen.

15.2
Controleer of de stofzuiger correct is aangeslo-
ten.

15.4        

15. Check l ist

Neem altijd de veiligheidsinstructies en geldende voorschriften 
in acht. De checklist MOET worden doorgenomen voordat u de 
Amigo® op de stroom aansluit.

Zijn alle stekkers van de Amigo® correct aangeslo-
ten en vergrendeld?

Zijn alle vergrendelingen, splitpennen en snelkoppelingen goed 
vast gemaakt?

15.3
Beoordeel of alle afdek-strips in tact zijn en op de juiste 
manier bevestigd zijn op het frame en de boven- en 
ondergeleide rail. Wanneer het niet goed is kijk dan in het 
hoofdstuk “Onderhoud en dagelijks gebruik” 

LET OP!
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15.3

17. Noodstop
Noodstop uitschakelen.
Schakel de noodstop uit door de knop in te 
drukken en naar rechts te draaien.

16. Aansluiten op de schakelkast
Stekker 1: Stekker van stofzuiger naar schakelkast. 

Stekker 2: Hoofdkabel van schakelkast naar de Amigo®. 

Stekker 3: Voedingskabel naar schakelkast.

Stekker 4: Stekker van het lichtnet naar de schakelkast.

1.

3. 2.

Noodstop inschakelen. 
Schakel de noodstop in met de noodstopknop, die zich op 
de zaagmachine bevindt. De noodstopfunctie zorgt voor 
een onmiddellijke stop van motoren, snijgereedschappen en 
stofzuiger. De noodstopknop mag alleen gebruikt worden in 
noodgevallen en mag NIET als gewone stop worden gebruikt.

4. 

Stofzuiger aansluiten op de 
schakelkast van de Amigo®

Maximaal energieverbruik
De Amigo® kan worden aangesloten op een 
stofzuiger met een totaal energieverbruik van 
maximaal 1500W.
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18. Amigo® naar star tposit ie

Plaats de plaat die gesneden moet 
worden. De plaat moet plat tegen de 
Amigo® aan staan en helemaal naar 
links geschoven worden.

NB! Gipsplaten worden standaard 
met de achterkant naar voren ges-
neden, zodat de snede dan aan de 
achterkant zit. 

Wordt de plaat met de voorkant naar 
buiten in de Amigo® geplaatst, dan 
moet dit in de app onder Snijkant ve-
randerd worden van ”achterkant naar 
voren” naar ”voorkant naar voren”.

19. Plaatsen van de plaat

Als het rode lampje op de Amigo® indicator snel knip-
pert, drukt u op de start-knop op de Amigo®. 

De Amigo’s indicator verandert nu naar langzaam gro-
en knipperen en de Amigo® gaat naar zijn startpositie.

a.

b.
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KOBOTS APP
- Aan de slag met de KOBOTS-APP

 26   Model 925        Rev. 5           



NEDERLANDS

1. Open de KOBOTS-app. 
Het pictogram van de app ziet er zo uit. 

20. Schakel de telefoon in 

21. Wif i - verbinding maken 

1. Homepage 
Open instellingen van de Amigo® app. 
Het icoontje “Instellingen” vindt u in de rechterbenedenhoek. 

2. Instellingen 
Kies “Wifi” om het wifi-menu van de telefoon te openen. 

3. WiFi 
Kies uw Amigo’s wifi hotspot d.w.z. 
”Amigo 00XXX” 

4. Wachtwoord 
Het wachtwoord voor de hotspot is “Amigo900” met hoofdletter A. 
Ga daarna terug naar instellingen. 

5. Verbonden 
Als u verbonden bent met de Amigo®, verandert het robot pictogram bovenaan in ”Instellingen” van rood naar groen, en 
verandert het robot-tabblad in de linker benedenhoek in de naam van uw Amigo®.

1. 2. 3. 4. 5.

Amigo 00000x

Het pictogram is groen

Amigo 00000x

Amigo 00000x

Amigo 00000x

De naam van de robot
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22. De eerste keer dat u gaat zagen met de KOBOTS-app 
- of nieuw materiaal wilt zagen

1. 2.

In/Uit

1. Keuze van het materiaal 
Gaat u voor het eerst zagen, selecteer 
dan het materiaal dat u wilt zagen. 

Ga vervolgens terug naar de homepage.

Als u nieuw materiaal wilt zagen, herhaalt 
u deze actie.

Spraakbesturing (figuur 4) 
Bij “Instellingen” schakelt u de spraakbesturing “in” of “uit”. Is de spraakbesturing ingeschakeld, dan ziet u een 
microfoon-icoontje. Daarnaast is er de optie ”Read back” en ”Auto Start”, evenals een overzicht van beschikbare 
stemcommando’s. 

Read back (figuur 5) 
Als Read back is ingeschakeld, leest de app de keuzemogelijkheden op. 

Auto start 
Als auto start is ingeschakeld, activeert de app automatisch de spraakbesturing als er een reactie wordt 
verwacht.

23. Spraakbesturing 
- in- of uitschakelen

4. 5.
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25. Klaar om te zagen met de Amigo® - Spraakbestur ing 

Via stemcommando’s selecteert u het gewenst handeling en spreekt u de gewenste afmetingen in, waarna het com-
mando RUN ervoor zorgt dat Amigo® de opdracht voor het zagen ontvangt.

1. Sjabloon 
Druk op het icoontje 
“Microfoon” en geef 
daarna het commando 
“Sjabloon”.

2. Kant 
Geef het commando 
“Kant”.

3. Bovenkant 
Geef het commando 
“Bovenkant”. 

Zie het geselecteerde 
sjabloon onder aan de 
pagina.

4. a Opgeven afmet-
ingen 
“Afmeting 1”: spreek of 
voer de afmetingen in, 
in mm.

   
  

4.a Opgeven afmetingen 
“Afmeting 2”: spreek of 
voer de afmetingen in, in 
mm. 
Sluit af met het commando 
“Klaar” of “Combineer”. 
“Combineer” ga naar pagi-
na 30 alinea: “Combineer 
sjabloon”.

Voor het inschakelen van de spraakbesturing kiest u het icoontje “Microfoon”. Het icoontje “Spraakbesturing” geeft nu aan 
dat de Amigo® klaar is om een opdracht te ontvangen. Spreek netjes, dat werkt aanstekelijk en een robot heeft misschien 
ook emoties.

24. Spraakbesturing inschakelen

1. 2. 3. 4a. 4b.
Voorbeeld: Einde
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a. b.

26. De Amigo® zaagt 
Nadat een zaagopdracht naar de Amigo® is verzonden, verandert de kleur van het ”Controleveld” op de voorpagina van 
de app (figuur a) van ”Constant Groen” in ”Geel langzaam knipperend”. Dit signaal geeft aan dat de Amigo® aftelt om te 
starten. Dit duurt ongeveer 5 seconden, waarna wordt overgeschakeld naar ”Geel snel knipperend”, wat aangeeft dat de 
Amigo® nu een zaag-opdracht uitvoert of simuleert. Zie de volledige beschrijving van de signalen van de verlichting.

In de app verschijnt een rode stopknop links van de spraakbesturingsknop terwijl de Amigo® bezig is. De stopknop in de 
app mag NIET worden verward met een noodstop of de normale “UIT”-knop, omdat elke fout in de communicatie tussen 
de telefoon en de Amigo® ervoor kan zorgen dat de knop niet werkt. 

Is er een noodstop nodig, gebruik dan ALTIJD de noodstopknop. De knop in de app is uitsluitend bedoeld als een onderste-
unende functie voor de gebruiker om niet-gevaarlijke situaties te voorkomen.

Stopknop  

Checklist 
Controleer alle 
punten, en druk op 
“OK” om verder te 
gaan.

Overzichtspagina 
Controleer of alle 
afmetingen correct zijn 
en of de te zagen plaat 
met de goede kant naar 
voren ligt. 
Wanneer “zagen” is 
geselecteert, dan is het 
sjabloon klaar.

5. 6. 7.a

De Amigo® laden 
Voor elke zaag-opdracht moet de Amigo® worden opge-
laden. 
Druk op de groene bedieningsknop van de Amigo® (figuur 
7.a)
Zodra de Amigo® is geladen, verandert het icoontje in de 
app van rood naar groen en begint de Amigo® te zagen.

Zagen
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Combineer sjabloon
Voorbeeld: Kant

5. 6. 7a. 7b.

Kant 
Spreek het com-
mando “Kant” in of klik 
erop.

Links
Spreek het com-
mando “links” in of 
klik erop.
Zie het geselect-
eerde sjabloon onder 
aan de pagina.

Opgeven afmetingen 
Spreek of voer de 
afmetingen in, in 
mm. “Afmeting 1”, 
de breedte van de 
onderkant.

Opgeven afmetingen 
Spreek of voer de 
afmetingen in, in 
mm. “Afmeting 2”, de 
breedte van de boven-
kant.

Combineer
Spreek of kies “Com-
bineer” om kant, 
gat, of schuin toe te 
voegen.

Zodra de Amigo® is geladen, verandert het icoontje in de app 
van rood naar groen en begint de Amigo® te zagen.

Amigo® laden
Voor elke zaag-opdracht moet de Amigo® worden geladen.
Druk op de groene bedieningsknop van de Amigo®.

Checklist
Controleer alle 
punten en druk op 
“OK” om verder te 
gaan.

Overzichtspagina
Controleer of alle afme-
tingen correct zijn en of 
de te zagen plaat met de 
goede kant naar voren 
ligt.

Selecteert u “zagen” dan 
is het sjabloon klaar.

8. 9. 10.a

Zagen
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Het zagen is klaar

Recent
Als het zagen klaar is, staat het sjabloon in “Recent”. In “Recent” 
kunt u 40 zaag-opdrachten terugzien. De oudste wordt verwijderd 
als nummer 41 wordt gemaakt. Als u de app reset, worden alle 
zaag-opdrachten in ’Recent’ verwijderd.

Wachtrij
De Amigo® kan maximaal 10 opdrachten in de wachtrij hebben. 
Voeg nieuwe zaag-opdrachten toe via “Sjablonen”.

Opgeslagen
Hier vindt u alle opgeslagen sjablonen.
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Instellingen 
In het tabblad Instellingen vindt u 
relevante instellingen voor de app, 
spraakbesturing en robot, waar bijvo-
orbeeld de breedte van het zaaublad 
kunt wijzigen.

Tools 
Hier vindt u handige tools zoals 
zaklamp, rekenmachine en waterpas. 
Regelmatig worden nieuwe tools 
toegevoegd.

Robot 
Hier vindt u relevante Amigo® gerela-
teerde functies en pagina’s. U kunt 
zaag-opdrachten maken, eerdere 
zaag-opdrachten inzien en u heeft 
hier toegang tot het controlepaneel 
van de robot.

Overzicht over de KOBOTS App

Sjabloonoverzicht 
Zaag voorbeeld: Kant

1. 2. 3a. 3b.

Kant 
Spreek het com-
mando “Kant” in of klik 
erop.

Links 
Spreek het comman-
do in of klik erop. 
Zie het geselect-
eerde sjabloon onder 
aan de pagina.

Opgeven afmetingen 
Spreek of voer de 
afmetingen in, in 
mm. “Afmeting 1”, 
de breedte van de 
onderkant.

Opgeven afmetingen 
Spreek of voer de 
afmetingen in, in mm. 
“Afmeting 2” , de 
breedte van de boven-
kant.

Combineer 
Spreek of voer in 
“Combineer” om kant, 
cirkel, of schuin toe te 
voegen.
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Gat
Spreek in “Gat” of klik 
op “Gat”.

Hoek 
Spreek in of select-
eer “Hoek”. 
 

Linksboven
Spreek in of select-
eer “Linksboven”. 

Opgeven afmetingen 
Spreek in of voer de 
afmetingen in, in mm: 
“Afmeting 1, de linker-
kant. 

   

Opgeven afmetingen 
Spreek in of voer de 
afmetingen in, in mm : 
“Afmeting 2”.
Sluit af en selecteer 
“Klaar” of “Com-
bineer”.

Zaag voorbeeld: Gat

Linksboven 
Spreek het commando 
in “Linksboven”. 
Zie het geselecteerde 
sjabloon onder aan de 
pagina.

Opgeven afmetingen 
Spreek of voer de 
afmetingen in, in 
mm. “Afmeting 1”, 
de breedte van de 
onderkant.

Opgeven afmetingen 
Spreek of voer de 
afmetingen in, in 
mm. “Afmeting 2”, de 
breedte van de boven-
kant.

   

Schuin 
Spreek in “Schuin” of 
klik op “Schuin”.

Zaag voorbeeld: Schuin
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Overzichtspagina 
Kies richting van de 
stroken, breedte 
en aantal gewenste 
stroken.

Overzichtspagina 
Kies de kanten 
die eraf gesneden 
moeten worden en 
de breedte van de 
spartelkant.

Verwijder schuine kant 
Spreek in “verwijder 
schuine kant” of klik op 
“Schuine kant”.

Zaag Voorbeeld: Speciaal

Stroken 
Dit sjabloon maakt het 
mogelijk om stroken 
te zagen op basis van 
breedte, de richting 
van de stroken en het 
aantal.

Tekst
Speel met letters. 
Schrijf uw naam of 
misschien een leuk 
berichtje aan een goeie 
collega. 

KOBOTS vraagt: hou 
het aardig en beleefd.
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Maatwerk

Maatwerk
Alles wat niet als sjabloon bestaat, kan in Maatwerk worden gedefinieerd. 

Verplaatsen op punt 
Door het slepen van de punten kunt u een zaag-model definiëren. 

Vergrendel /ontgrendel punten 
Klik twee keer op een punt en kies daarna “vergrendel punt”. De kleur van het vergrendelde punt verandert naar zwart. 
Ontgrendel het punt, klik twee keer op het punt en kies “Ontgrendel punt” in het menu. De kleur van het punt wordt blauw 
en kan nu verplaatst worden. 

Invoeren punt 
Klik twee keer op afmetingen in het menu en kies “invoeren punt” 

Invoeren afmetingen
Klik twee keer op “afmeting-cijfers” en voer de gewenste afmeting in, in mm. 

Werkbalk

Afsluiten Maatwerk

Opslaan sjabloon

Zoom

Reset sjabloon

Liniaal

Vergrendel / ontgrendel 
punten

Een stap terug 
of vooruit

1
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Reset fout 
Probeer altijd eerst de fout te resetten op een van de twee volgende manieren: 
Via de app: Kies “Control” op de pagina “Robot”. Klik onderaan op “Reset fout”. 
Via Amigo®: Houd de groene knop 5 seconden ingedrukt. Figuur 2.

Herstart de Amigo® 
Helpt een reset niet, dan herstart u de Amigo®. 
Via de Amigo®: Houd de groene knop 10 seconden ingedrukt. 

Via de stekker: Haal de stekker eruit, wacht 5 seconden en doe de stekker er weer in. 
AIs de fout een ”Noodstop” is, dan is de noodstop geactiveerd via de noodstopknop of de basisplaat-sensor. Controleer 
daarom of er een basisplaat in de Amigo® is geplaatst en of de noodstopknop is ingeschakeld. Als de noodstop niet meer is 
ingeschakeld, zal de Amigo® zichzelf opnieuw opstarten en de fout vervolgens afhandelen.

Uitschakelen 

In het geval van een fout in de as of andere fout kunnen deze worden gereset via de app of via een lange druk op de load-
knop (minimaal 5 seconden). De fout resetten doet u via de app bij het tabblad Control, waar de knop ”Reset fout” zichtbaar 
is als er een fout optreedt. Klik hier en bevestig. De fout is nu gereset en de Amigo® gaat opnieuw naar zijn startpositie. 
Dit is te zien aan de verlichting, die langzaam rood knippert, of via de app onder het tabblad Control, waar een ”Home” knop 
zichtbaar wordt gemaakt wanneer naar de startpositie gaan nodig is. 

Contact KOBOTS support. 
Als de bovenstaande methoden het probleem niet verhelpen, neem dan a.u.b. contact op met KOBOTS support. 

KOBOTS support: 
Tel +45 70203212

Foutmeldingen

Amigo® 0.1.5 Commando (of 
“Opdracht”)

Fout Reset fout 

Bedieningsknop

Undo error Undo error

Reset fout

Annuleren         Oke
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Bedieningsknop

Status 

Niet in Startpositie

 
Motor uit 

Niet geladen 

Geladen en standby 

Bezig 

Standby 

Fout 

Standby 

Demo-modus 
- in afwachting

Actie 

Eén keer indrukken 

Eén keer indrukken 

Eén keer indrukken 

Eén keer indrukken 

Eén keer indrukken 

Twee keer indrukken 

Lang indrukken - 5 seconden 

Lang indrukken - 10 seconden 

Twee keer indrukken

Vervolg
Startpositie Amigo® - de eerste keer na het opstarten (als de 
Amigo® was uitgeschakeld) moet de startpositie worden gevonden 
via gemonteerde sensoren. De startpositie is linksonder. 

Schakelt de stroom naar de motor in. 

Zet de Amigo® op “geladen”, bedieningsknop indrukken. 

De Amigo® op “niet geladen” zetten. 

De Amigo® stopt waar hij is. 

Gaat naar startpositie, als hij daar nog niet is. 

Eventuele fout resetten. 

Herstart van de Amigo®. 

Uitvoeren demoprogramma.
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Amigo® is uitgerust met een indicator met 
3 verschillende kleuren, die elk een betekenis 
hebben. Hieronder de betekenis van de ver-
schillende kleuren:

Constant licht 

   

Langzaam knipperen 

Ongelijk knipperen

Snel knipperen
  

Knipperen

Knipperen

Betekenis

Betekenis

Indicator ver l icht ing

Rood licht

Geel licht

Groen licht

JA 

JA 

JA 

JA 

NEE

NEE

NEE

NEE

JA 

Knipperen

Klaar geladen Zaag-opdracht in wachtrij 

Constant licht Amigo® telt 5 seconden af 
en start daarna

Constant licht 

Langzaam knipperen 

Snel knipperen

Fout. Zie foutmelding  

Motor is uit 

In afwachting van startpositie

De Amigo® is in beweging

Geen licht Noodstop of de Amigo® staat uit  
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Verwisselen zaagblad 

1. Zorg ervoor dat de stroom naar de Amigo® uit 
staat. (Haal de stekker uit het stopcontact.) 

2. Draai de zaagmachine met de klok mee (180 
graden) totdat deze naar beneden wijst en de 
stofkap naar boven wijst. 

5. Klap het handvatje, dat zich bij de moer bevindt, 
omhoog.

Het zaagblad moet worden geplaatst zoals aangegeven op 
de afbeelding. 

6.a Om het zaagblad te vervangen, moet de blad-
rotatie van de zaagmachine worden vergrendeld. 
Dit doet u door op de zwarte knop aan de voorkant 
van de zaagmachine te drukken. Zie afbeelding.

6.b Gebruik tegelijkertijd met het indrukken de 
andere hand om het mes los te maken met behulp 
van het handvatje op de moer.

7. Moer en zaagblad kunnen nu worden verwijderd. 9. Schuif de voorklep terug en vergrendel.

3. Draai de vleugelschroef op de stofkap los totdat 
de voorklep los zit.

4. Schuif de voorklep opzij om bij het zaagblad te 
komen.

Onderhoud en dagelijks gebruik
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Plaatsen afdek-str ip

Reparat ie van een bol l ing

Rand

LET OP!

De beide geleiderails en de draagarm van de zaagmachine zijn afgedekt 
met afdek-strips die niet beschadigd mogen zijn. De afdek-strips zijn 
essentieel voor het goed functioneren van de Amigo®. Wanneer een 
afdek-strip beschadigd is moet deze vervangen worden voordat ej de 
Amigo® gaat gebruiken.

De afdek-strip mag niet worden verwijderd, verbuigen of blootgesteld 
worden aan klappen of verbuigingen.

Zorg ervoor dat je de afdek-strips niet beschadigd, het is belangrijk er 
niet op te drukken met je vingers of andere voorwerpen. Wanneer je de 
onderdelen waar de afdek-strips op zitten vast houdt, let er dan op dat je 
geen druk uit oefent op de afdek-strips.

Reiniging
Om goede werking van het apparaat te borgen doen dagelijks controles 
om er zeker van te zijn dat alle afdek-strips heel zijn en vrij van stof. 
Gebruik de stofzuiger om de afdek-strips schoon te maken. Gebruik geen 
reinigingsmiddelen, perslucht, enz.

NB! Bij het reinigen moet de stroom uitgeschakeld zijn, dus er mag 
geen spanning op de apparatuur staan.

Bolling op de afdekstrip. Vervangingsfout bij de afdek-strip.

Plaatsen rand.

Wanneer de zaagsnedes in de rand 
groter zijn dan 6 mm moet het wor-
den vervangen door originele Kobots 
onderdelen voor precisie- en veiligheids-
redenen.
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Notit ies
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