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Mitre Saw (Original instructions)
Piła ukosowa (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
Stacionarus diskinis pjūklas (Originalių instrukcijų vertimas)
Slīps zāģis (Oriģinālās instrukcijas tulkojums)
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Conservare questo manuale d’istruzioni per poterlo consultare in futuro
Preserve this handbook for future reference
Conserver le présent manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement
Diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig aufbewahren
Conservar este manual de instrucciones para poder consultarlo en el futuro
Guardar este manual de instruções para o poder consultar no futuro
Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging
Opbevar denne brugsanvisning således, at det altid er muligt at indhente oplysninger på et senere tidspunkt
Förvara denna bruksanvisning för framtida konsultation
Säilytä ohjekirja voidaksesi etsiä siitä tarvittaessa ohjeita
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική χρήση
Przechowywać niniejszy podręcznik instrukcji obsługi tak, aby można było korzystać z niego w przyszłości
Sačuvajte ovaj priručnik s uputama da biste ga mogli konzultirati u budućnosti
Skrbno shranite ta priročnik
Őrízze meg a kézikönyvet a jövőben való tanulmányozáshoz
Uložte tuto příručku s pokyny pro použití na vhodném místě, abyste ji mohli kdykoli použít
Uschovajte túto príručku s pokynmi na obsluhu prístroja tak, aby ste mohli do nej kedykoľvek nahliadnúť
Сохраняйте данное руководство в течение всего периода эксплуатации компрессора
Du må oppbevare denne bruksanvisningen slik at du kan slå opp i den ved senere behov
Bu kullanım kılavuzunu gelecekte danışmak için muhafaza ediniz
Păstraţi manualul de instrucţiuni pentru a-l putea citi şi pe viitor
Запазете това ръководство по експлоатацията, за да можете да го използвате и в бъдеще
Sačuvajte ovaj priručnik s uputstvima da bi mogli da ga konsultujete i u budućnosti
Saglabāt instrukciju rokasgrāmatu, lai varētu izmantot nepieciešamības gadījumā
Hoidke käesolevat kasutusjuhendit alles, et saaksite seda tulevikus kasutada
Išsaugoti šią instrukcijų knygutę tam, kad ateityje galėtumėte joje pasikonsultuoti

IT LEGENDA SEGNALETICA DI SICUREZZA SUI PRODOTTI

SI OPOZORILNI ZNAKI NA PROIZVODIH

GB KEY TO PRODUCT SAFETY SIGNS

HU A TERMÉKEKEN TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI JELZÉSEK

LISTÁJA

FR LEGENDE DES PICTOGRAMMES DE SECURITE

FIGURANT SUR LES PRODUITS

CZ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ NA VÝROBCÍCH

DE ERKLÄRUNG DER SICHERHEITSKENNZEICHNUNG AN

SK LEGENDA: BEZPEČNOSTNÉ OZNAČENIA NA

ES INSCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

RU УСЛОВНЫЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПО

PT LEGENDA DA SINALÉTICA DE SEGURANÇA NOS

NO SIKKERHETSTEGNFORKLARING PÅ PRODUKTENE

DEN PRODUKTEN

VÝROBKOCH

COLOCADA EN LOS PRODUCTOS

БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЯМИ

PRODUTOS

TR ÜRÜNLER HAKKINDA GÜVENLİK TALİMATLARI LEJANDI

NL VERKLARING WAARSCHUWINGSSYMBOLEN OP

PRODUCTEN

RO LEGENDA INDICATOARELOR DE SECURITATE APLICATE

PE PRODUSE

DK SIGNATURFORKLARING TIL PRODUKTERNES

SIKKERHEDSSKILTNING

BG ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ ИЗДЕЛИЯТА

SE FÖRKLARING TILL SÄKERHETSSYMBOLER PÅ

RS UPOZORAVAJUĆE NAZNAKE O BEZBEDNOSTI

PRODUKTERNA

PROIZVODA

FI TUOTTEITA KOSKEVAT TURVAMERKIT

LT SUTARTINIAI ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI DĖL DARBO

SAUGUMO SU GAMINIAIS

GR ΥΠOΜΝΗΜΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
PL LEGENDA ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH NA WYROBACH

EE OHUTUSNÕUDED
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LV PRODUKTU DROŠĪBAS NORĀDĪJUMA ZĪMJU SARAKSTS
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Leggere attentamente il manuale d’istruzioni prima dell’uso
Before use, read the handbook carefully
Lire attentivement le Manuel Opérateur avant toute utilisation
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen
Leer atentamente el manual de instrucciones antes de usar el equipo
Ler com atenção o manual de instruções antes do uso
Lees vóór gebruik aandachtig de handleiding door
Læs omhyggeligt instruktionsmanualen før brug
Läs bruksanvisningen noggrant före användning
Lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιώνν πριν από τη χρήση
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami obsługi
Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute za upotrebo
Pred uporabo, pazljivo preberite navodila za uporabo
Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet
Před zahájením práce si pozorně přečtěte příručku pro použití.
Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte návod na jeho použitie
Перед тем, как приступить к работе, внимательно прочитайте
инструкцию по эксплуатации
NO Les nøye bruksanvisningen før bruk
TR Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz
RO Citiţi cu atenie manualul de instrucţiuni înainte de utilizare!
BG Внимателно прочетете ръководството по експлоатация преди употреба
RS Pre upotrebe pažljivo pročitajte priručnik s uputstvima
LT Prieš imdamiesi darbo atidžiai perskaitykite naudojimo vadovėlį
EE Enne kasutamist lugege kasutamisjuhend tähelepanelikult läbi
LV Uzmanīgi izlasiet izmantošanas instrukciju pirms produkta lietošanas
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Pozor, nevarnost
Veszélyhelyzet, legyen óvatos
Nebezpečí, postupujte opatrně!
Nebezpečenstvo, pracujte opatrne!
Опасно, будьте осторожны
Fare, vær forsiktig
Tehlike, dikkatle kullanınız
Pericol! Acţionaţi cu prudenţă!
Опасност, бъдете внимателни
Opasnost, budite na oprezu
Pavojinga, būkite atsargus
Ohtlik, olge ettevaatlik
Esiet uzmanīgi - lietojiet produktu piesardzīgi

IT - I rifiuti prodotti dalle macchine elettriche non possono essere trattati come i
normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo laddove esistono impianti adeguati.
Consultare l’ente locale o il rivenditore per consigli su raccolta e smaltimento.
GB - Waste electrical products should not be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer
for recycling advice.
FR - Les déchets électriques ne peuvent être traités de la même manière que
les ordures ménagères ordinaires. Procéder à leur recyclage, là où il existe
des installations adéquates. S’adresser aux autorités locales compétentes ou
à un revendeur agréé pour se renseigner à propos des procédés de collecte
et de traitement.
DE - Die von den elektrischen Maschinen erzeugten Abfälle dürfen nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt, sondern müssen in zugelassenen Anlagen
umweltgerecht recycelt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen
Behörde oder beim Vertragshändler über Müllsammlung und -entsorgung.
ES - Los desechos producidos por las máquinas eléctricas no se pueden tratar
como desechos domésticos comunes. Hay que reciclarlos allí donde existan
las instalaciones apropiadas. Consultar al organismo local o al revendedor para
solicitar información acerca de su recogida y eliminación.
PT - O lixo produzido pelas máquinas eléctricas não pode ser eliminado com o
lixo doméstico normal. Faça a reciclagem onde existem instalações adequadas.
Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para conselhos sobre a
recolha e a eliminação.
NL - Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden
als normaal huishoudelijk afval. Zorg voor recycling daar waar passende
installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor
adviezen over inzameling en verwerking.

Pericolo, usare prudenza
Danger, take care
Danger: agir avec prudence
Vorsicht, Gefahr
Peligro, actuar con precaución
Perigo, tomar cuidado
Gevaar, wees voorzichtig
Fare, vær forsigtig
Fara - var försiktig!
Vaara, noudata varovaisuutta
Κίνδυνος, χρησιμοποιήστε το με προσοχή
Ostrożnie, niebezpieczeństwo
Pažnja, opasnost
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DK - Affald produceret af de elektriske maskiner må ikke behandles som
normalt husaffald. Sørg for at genbruge det, hvor der findes egnede anlæg
til det. Kontakt den lokale instans eller forhandleren for at få rådgivning om
indsamling og bortskaffelse.
SE - Avfallsprodukter från elektrisk utrustning får inte kastas i hushållsavfallet.
Återvinn det som går. Kontakta den lokala avfallscentralen eller din återförsäljare
för råd om avfallsbehandling.
FI - Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä samalla tavalla, kuin
tavallisia kotitalousjätteitä. Hoida niiden kierrätys asianmukaisessa jätteen
käsittelylaitoksessa. Kysy neuvoa talteenotosta ja romutuksesta paikalliselta
viranomaiselta tai jälleenmyyjältä.
GR - Τα απορρίματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν
μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίματα. Προνοήστε
για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις.
Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές
σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.
PL - Odpady wytworzone przez maszyny elektryczne nie mogą być traktowane
jak normalne śmiecie domowe. Należy dokonać odzysku tam, gdzie istnieją
zajmujące się tym odpowiednie ośrodki. Skonsultować się z administracją lokalną
lub ze sprzedawcą w celu uzyskania porad na temat zbiórki i usuwania odpadów.
HR - Izrabljene električne proizvode nije dozvoljeno baciti među obične
kućanske odpadke. Molimo vas, da jih uništavate skladno sa važećim
nacionalnim propisima.
SI - Izrabljene električne proizvode ne smeti zavreči med običajne gospodinjske
odpadke. Prosimo, da jih uničujete skladno z veljavno nacionalno zakonodajo.
HU - Az elektromos készülékek által termelt hulladék nem kezelhető háztartási
hulladékként. Végezze el az újrafeldolgozást, ahol arra megfelelő berendezések
állnak rendelkezésre. A hulladék összegyűjtésére és kidobására vonatkozólag
kérjen tanácsot a viszonteladótól vagy az illetékes helyi szervektől.
CZ - Odpad z elektrických zařízení nelze zpracovávat jako běžný domácí odpad.
Zajistěte jeho recyklaci v příslušném recyklačním středisku. Poraďte se s místními
orgány nebo s prodejcem o problematice sběru a likvidaci tohoto odpadu.
SK - Odpady z elektrických strojov sa nemôžu spracovávať ako bežné odpadky
z domácností. Postarajte sa o jeho recykláciu do prílušného recyklačného
zariadenia. Poraďte sa na miestnom územno-správnom orgáne alebo s
predajcom ohľadne zberu a spracovania odpadov.
RU - Отходы в результате работы электрических машин не могут
удаляться как обычные бытовые отходы. Позаботьтесь об их переработке
там, где имеются соответствующие устройства. Проконсультируйтесь с
местным учреждением либо перепродавцом о сборе и ликвидации отходов.
NO - Avfall produsert av de elektriske maskinene kan ikke bli behandlet som
normalt husholdningsavfall. Sørg for å resirkulere der hvor spesialanlegg
eksisterer. Sjekk med lokale myndigheter eller med forhandler for råd angående
tømming og resirkulering.
TR - Eelektrikli makinaların atık ürünleri diğer ev atıkları gibi atılamaz. Uygun
tesislerin bulunduğu yerlerde işlenmesini sağlayınız. Toplama ve yoketme
işlemleri için yerel yetkililere veya satıcı firmaya danışınız.
RO - Deşeurile care provin de la maşinile electrice se tratează separat de
deşeurile casnice obişnuite. Prevedeţi reciclarea în funcţie de existenţa
instalaţiilor adecvate. Pentru indicaţii cu privire la colectare şi lichidare, adresaţivă Organului local sau vânzătorului.
BG - Получените по време на експлоатацията на електрическите
машини отпадъци не бива да се считат за обикновенни битови
отпадъци. Пристъпете към тяхното рециклиране, ако е налице
подходящо оборудване за това.
RS - Otpad koji proizvedu električne mašine ne mogu da se tretiraju kao
normalan otpad iz domaćinstva. Pobrinite se za reciklažu tamo gde postoje
odgovarajuća postrojenja. Za savete o prikupljanju i odlaganju otpada
konsultujte se s lokalnim telom uprave ili prodavcem.
LT - Atliekos, gaminamos elektrinių mašinų, negali būti išmestos kaip įprastos
buitinės atliekos. Pasirūpinkite jų perdirbimu ten, kur yra įtaisyti atitinkami
įrenginiai. Pasikonsultuokite su vietine įstaiga arba perpardavėju dėl atliekų
surinkimo ir sunaikinimo.
EE - Elektritarvete jäätmeid ei tohi panna kokku olmejäätmetega. Palun
töödelge need ümber seal, kus on olemas vastavad seadmed. Küsige
ümbertöötlemise kohta nõu oma kohalikust omavalitsusest või müüjalt.
LV - Atliekas, kas veidojušās elektrisko mašīnu darbības laikā, nedrīkst tikt
iznīcinātas kā citi ikdienas atlikumi. Parūpējieties par atlieku pārstrādāšanu,
nogādājot tās piemērotā atkritumu iestādē. Konsultējieties ar vietējo iestādi vai
ar tālākpārdevēju par atlikumu savākšanas un nodošanas tiesībām.
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Attenzione corrente elettrica
Dangerous voltage
Attention: présence de courant électrique
Achtung, elektrische Spannung
Atención, corriente eléctrica
Atenção corrente eléctrica
Attentie, elektrische stroom
Advarsel elektrisk strøm
Varning - elektricitet
Huom. vaarallinen jännite
Προσοχή ηλεκτρικό ρεύμα
Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Pažnja, električni napon
Pozor, električna napetost
Figyelem, elektromos áram
Pozor - elektrické napětí!
Pozor - elektrický prúd !
Риск электрического напряжения
Forsiktig elektrisk strøm
Dikkat elektrik akımı
Atenţie! Pericol electric
Внимание: електричеки ток
Pažnja električna struja  
Elektros įtampos rizika
Ettevaatust - elektrivool
Esiet uzmanīgi - elektrības plūsma
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Pericolo di taglio
Cutting Danger
Danger de Coupe
Gefahr von Schnittverletzungen
Peligro de corte
Perigo de corte
Gevaar voor snijwonden
Fare for skæring
Skärningsrisk
Leikkausvaara
Κίνδυνος τραυματισμού
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców
Opasnost od posjecanja
Nevarnost ureza
Vágási sérülés veszélye
Nebezpečí řezu
Nebezpečenstvo porezania
Риск Порезов
Fare for kuttskader
Kesme Tehlikesi
Pericol de tăiere
Опасност от нараняване
Opasnost od sečenja
Įpjovimo rizika
Lõikeoht
Griezumu Briesmas
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Pericolo proiezione di schegge
Danger splinter casting
Danger projection de déchets d’ébranchage
Gefahr durch fliegende Späne
Peligro proyección de astillas
Perigo projeção de estilhaços
Gevaar voor rondvliegende scherven/splinters
Fare: Springende splinter
Risk för flisor
Varo sinkoutuvia esineitä
Κίνδυνος εκτόξευσης θραυσμάτων
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem odprysków
Opasnost od lijetenja trijeski
Pozor – leteči ostružki!
A munka közben keletkező forgács pattanásának veszélye
Nebezpečí odhození třísek
Nebezpečenstvo odhodenia triesok
Риск попадания осколков
Fare for sprut av splinter
Tehlike: Yansıyan kıymık parçalarından
Pericol prăbuşiri de stânci
Внимание! - Хвърчащи искри
Opasnost od letenja iverica
Skeveldrų pavojus
Pindude paiskumise oht
Šķembu trāpījuma briesmas
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NON toccare la lama in movimento
Do NOT touch the moving blade
NE PAS toucher la lame en mouvement
Das laufende Messer NICHT berühren
NO tocar la hoja en movimiento
NÃO tocar a lâmina em movimento
Raak NIET het bewegende mes aan
Rør IKKE kniven i bevægelse
Rör INTE klingan när den är i rörelse
ÄLÄ kosketa liikkuvaa terää
ΜΗΝ αγγίζετε την κινούμενη λάμα
NIE dotykać ostrza w ruchu
Okretajuči noževi NE dirajte
Vrteči noži NE dotikajte se
NE nyúljon a mozgásban lévő lapokhoz
NEDOTÝKEJTE SE řezacích kotoučů v pohybu.
NEDOTÝKAJTE sa rezných kotúčov, keď sú v pohybe !
НЕ прикасаться к движущемуся лезвию
IKKE ta på bladet i bevegelse
Hareket halindeki bıçağa dokunmayınız
NU atingeţi lama în mişcare
НЕ докосвайте въртящото се острие
NE dodirivati list u kretanju
NEliesti judančio ašmens
ÄRGE puudutage liikuvat tera
NEaiztieciet kustīgu asmeni
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Protezione obbligatoria dell’udito, della vista e delle vie respiratorie
Hearing, sight and respiratory protection must be worn
Port obligatoire de protections auditives, oculaires et des voies respiratoires
Gehörschutz, Augenschutz und Atemschutz sind obligatorisch vorgeschrieben
Protección obligatoria de los oídos, de la vista y de las vías respiratorias
Protecção obrigatória do ouvido, da vista e das vias respiratórias
Verplichte bescherming van oren, ogen en luchtwegen
Obligatorisk beskyttelse af hørelse, syn og luftveje
Hörselskydd, skyddsglasögon och andningsmask obligatoriskt
Käytettävä kuulosuojaimia, suojalaseja ja hengityksensuojaimia
Υποχρεωτικό προστατευτικό ακοής, όρασης και του αναπνευστικού συστήματος
Obowiązkowo zabezpieczyć słuch, wzrok i drogi oddechowe
Obavezna zaštita očiju, dišnih puteva i sluha
Obvezna zaščita oči, dihal in sluha
A légutak, a látás és a hallás védelme kötelező
Povinnost chránit sluch, oči a dýchací cesty.
Povinná ochrana sluchu, zraku a dýchacích ciest !
Обязательная защита ушей, лица и дыхательных путей
Obligatorisk å ta i bruk hørselsvern, vernebriller og pustemaske
Mecburi işitme, görme ve solunum yolları koruması
Echipament de protecţie obligatoriu pentru urechi, ochi şi căi respiratorii
Задължителнисредствазазащитанаслуха,зрениетоидихателнитепътища
Obavezna zaštita sluha, vida i dišnih puteva
Privaloma ausų, veido ir kvėpavimo takų apsauga
Kuulmis-, nägemis- ning hingamisteede kaitse on kohustuslik
Obligāta dzirdes, redzes un elpošanas ceļu aizsardzība
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NON esporre la macchina ad agenti atmosferici
Protect the machine from foul weather
NE PAS exposer la machine aux agents atmosphériques
Die Maschine NICHT der Witterung aussetzen
NO exponer la máquina a los agentes atmosféricos
NÃO expor a máquina a agentes atmosféricos
Stel de machine NIET aan de weersinvloeden bloot
Udsæt IKKE maskinen for vejrets påvirkninger
Utsätt INTE maskinen för atmosfäriska agenser
ÄLÄ altista laitetta ilmaston vaikutuksille
ΜΗΝ αφήνετε το μηχάνημα εκτεθημένο στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες
NIE poddawać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych
Stroj NE izložite vremenskim utjecajem
Stroja NE izpostavljajte vremenskim vplivom
NE hagyja a gépet a szabadban
NEVYSTAVUJTE nástroj atmosférickým vlivům.
NEVYSTAVUJTE stroj poveternostným vplyvom !
НЕ оставлять машину под воздействием атмосферных явлений
IKKE utsett maskinen for dårlig vær
Makineyi atmosfer unsurlarına maruz bırakmayınız
NU expuneţi maşina agenţilor atmosferici
НЕ излагайте машина на преки атмосферни влияния
NE izlagati mašinu delovanju atmosferskih padalina
NEpalikti mašinos sąveikai su atmosferos veiksniais
ÄRGE jätke masinat lahtisena ilmastikutingimuste mõju alla.
NEizstādiet mašīnu pie atmosfēras parādībām, kā piem. lietus, vējšs u.c.
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NON avvicinarsi alle macchine con abiti svolazzanti
Do NOT approach the machine with loose clothing
NE PAS se rapprocher des machines lorsqu’on porte des vêtements larges
NICHT mit losen Kleidungsstücken in die Nähe der Maschine kommen
NO acercarse a las máquinas con ropas sueltas
NÃO se aproximar das máquinas com vestuários esvoaçantes
Kom NIET in de buurt van de machines met loshangende kleding
Kom IKKE i nærheden af maskinen med løstsiddende tøj
Gå INTE i närheten av maskinerna med vida kläder
ÄLÄ käytä liehuvia vaatteita koneiden läheisyydessä
ΜΗΝ πλησιάζετε τα μηχανήματα με φαρδιά ρούχα
NIE zbliżać się do maszyn w powiewającej odzieży
NE prebližavajte se stroju sa opuštenim odjelom
NE približujte se stroju z ohlapnimi deli obleke
NE tartózkodjon a gép közelében ha nem testre feszülő ruhát visel
NEPŘIBLIŽUJTE SE k nástroji s volným oblečením.
NEPRIBLIŽUJTE sa k strojom s voľne povievajúcim oblečením !
НЕ стоять рядом с машиной в распахнутой одежде
IKKE gå i nærheten av maskinene med vide og flagrende klær
Makineye uçuşan giysilerle yaklaşmayınız.
NU vă apropiaţi de maşină cu haine largi
НЕ се доближавайте до машината с развяващи се дрехи
NE približavajte se mašinama sa lepršavom odećom
NEstovėti prie mašinos su besiplaikstančiais drabužiais
ÄRGE lähenege masinale lahtises riietuses.
NEtuvojieties ierīču tuvumā ar plīvojošiem apğērbu gabaliem

NON pulire, lubrificare, riparare organi in moto
Do NOT clean, lubricate or repair moving parts
NE PAS nettoyer, graisser ou réparer d’organes en marche
In Bewegung befindliche Maschinenteile NICHT reinigen, schmieren, reparieren
NO limpiar, lubricar ni reparar órganos en movimiento
NÃO limpar, lubrificar, reparar órgãos em movimento
Reinig, smeer en repareer NIET bewegende organen
Rens, smør og reparer IKKE elementer, der er i bevægelse
Rengör, smörj eller reparera INTE delar i rörelse
ÄLÄ puhdista, voitele, korjaa liikkuvia osia
ΜΗΝ καθαρίζετε, λιπαίνετε, επισκευάζετε κινούμενα όργανα
NIE czyścić, nie smarować, ani nie naprawiać części w ruchu
Između rada stroja NIJE dozvoljeno čišćenje, podmazivanje i popravljanje
Med obratovanjem stroja NI dovoljeno čiščenje, mazanje in popravljanje
NE tisztítsa, olajozza, javítsa a mozgásban lévő gépelemeket
NEPROVÁDĚJTE čištění, mazání a opravy na nástroji za jeho chodu.
NEVYKONÁVAJTE čistenie, mazanie a opravy na ústrojenstvách, keď
je stroj v chode !
RU Не чистите, не смазывайте, не ремонтируйте движущиеся детали
NO IKKE rengjøre, smøre, reparere komponenter i bevegelse
TR Hareket halindeyken temizleme, yağlama, parçaları onarım yapmayınız.
RO NU curăţaţi, nu lubrifiaţi, nu reparaţi organele în mişcare
BG НЕ извършвайте почистване, смазване и поправка на движещи се органи
RS NE čistiti, podmazivati, popravljati delove mašine u kretanju
LT NEvalykite, netepkite, netaisykite judančių dalių
EE ÄRGE puhastage, määrige ega parandage liikuvaid osi.
LV NEtīriet, NEļļojiet, NElabojiet mašīnas sastāvdaļas, tās darbības laikā
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NON rimuovere le protezioni e i dispositivi di sicurezza a macchina in moto
Do NOT remove safety guards and devices with the machine operating
NE PAS retirer les protections et les dispositifs de sécurité pendant que la machine tourne
Die Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen NICHT entfernen, solange die Maschine läuft
NO retirar las protecciones ni los dispositivos de seguridad con la máquina en movimiento
NÃO remover as protecções e os dispositivos de segurança com a máquina em movimento
Verwijder NIET de beschermingen en veiligheidsvoorzieningen terwijl de machine loopt
Bevæg IKKE beskyttelsesskærmene og sikkerhedsanordningerne, når maskinen kører
Avlägsna INTE skydden och säkerhetsanordningarna när maskinen är i drift
ÄLÄ poista suojia tai turvalaitteita, kun laite on toiminnassa
ΜΗΝ αφαιρείτε τα προστατευτικά και τις διατάξεις ασφαλείας όταν η μηχανή κινείται
NIE usuwać osłon i urządzeń zabezpieczających podczas pracy maszyny
NE sklanjajte sigurnostne zaščtite dok je stroj u pokretu
NE odstranjujte varnostne zaščite dokler stroj obratuje
NE vegye le a védelmeket és a biztonsági berendezéseket amikor a gép működésben van
NEODNÍMEJTE ochranné kryty a bezpečnostní prvky za chodu nástroje.
NEVYBERAJTE bezpečnostné ochrany a zariadenia, keď je stroj v prevádzke!
НЕ снимайте защиту и защитные детали с работающей машины
IKKE fjern beskyttelses- og sikkerhetsanordningene fra maskinen når den er i drift
Hareket halindeyken makinenin muhafazasını ve donanımı yerlerinden çıkartmayınız.
NU îndepărtaţi protecţiile şi dispozitivele de siguranţă ale maşinii în funcţiune
НЕ отстранявайте защитни и обезопасяващи устройства по време да
действие на машината
RS NE uklanjati štitnike i bezbednosne uređaje sa mašine u kretanju
LT NEnuimkite apsaugų ir apsaugos dalių nuo dirbančios mašinos
EE ÄRGE eemaldage kaitseseadmeid töötavalt masinalt.
LV NEpārvietojiet drošības ierīces un mašīnu, tās darbības laikā
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ELECTRICAL INFORMATION
Connection of the mains plug
Important!

Brown: Live (L) or Red
Blue: Neutral (N) or Black
THIS PRODUCT IS DOUBLE INSULATED AND THEREFORE DOES NOT REQUIRE A CONNECTION TO EARTH.
THE 3 PIN PLUG MUST COMPLY TO BS1363/A.
FUSE MUST COMPLY TO BS1362
If for any reason the 13 amp plug
following instruction:

to this product requires replacement it must be wired in accordance with the

DO NOT CONNECT THE BROWN LIVE OR BLUE NEUTRAL TO THE EARTH PIN MARKED ‘E’

ON THE 3 PIN PLUG

Connect the Blue wire to the terminal marked Neutral (N). Connect the Brown wire to the terminal marked Live (L).
Ensure that the outer insulation is gripped by the cord grip and that the wires are not trapped when replacing the plug cover.
The mains lead on this product is
with a 13 amp (BS1363/A) plug. A 13 amp (BS1362) fuse must be
in the plug.
IF IN DOUBT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN
There are no user serviceable parts inside this product except those referred to in the manual. Always refer servicing to
service personnel. Never remove any part of the casing unless
to do so; this unit contains dangerous voltages.
WARNING!
For your protection if this product is to be used outdoors it should not be exposed to rain or used in damp locations.
Do not place the product on damp surfaces, use a workbench if available. For added protection use a suitable
residual current device (R.C.D.) at the socket outlet.
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GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
Before attempting to operate this machine, you must read,
understand and follow these instructions very carefully
as they are intended to ensure your safety and that of
others and also a long and trouble-free service life of the
machine.
Learn how to use the power tool, its limitations and potential
hazards.
Keep these instructions in a safe place for future reference.
Avoid unintentional starting - Unplug the power tools
Before starting the power tool, always make sure that you
have removed the key and adjusting wrenches.
Before plugging the tool into the mains supply, always make
sure that the switch is in the OFF position.
Make sure that power tools are disconnected from the mains
supply when not in use, prior to servicing, lubrication or
adjustment and when replacing accessories such as blades,
bits and cutters.
Check damaged parts
Before using the power tool, always inspect it carefully to
determine that it will operate properly and perform its
intended function.
Check correct alignment of moving parts, making sure they
do not bind. Check for any damaged components and make
sure that the power tool has been correctly assembled.
Check for any condition that may affect operation of the
power tool.
Unless otherwise indicated in this instructions handbook, a
guard or any other part of the power tool that has been
damaged must be repaired or replaced by an authorized
service center.
Any switch that does not work correctly must be replaced by
an authorized service center.
Do not use the power tool if the ON/OFF switch does not
turn the power tool ON and OFF.
Dust generated when machining materials is a health hazard.
Always wear a suitable dust mask.
When working, always wear personal protective equipment:
safety goggles, gloves, mask, ear protectors, non-slip safety
shoes. Never wear loose clothes or jewelry that may be
trapped in moving parts; long hair must be tied back.
Always work on a stable base. Always fasten the
workpiece securely with a clamp. Keep the work area
clean and tidy. Always use the power tool with both hands.
Never open or modify the power tool or its accessories in
any way.
Do not expose the power tool to rain, or use in damp or
wet locations. Keep the work area well lit.
Do not use power tools in areas where there is a risk of
explosionn or fire from combustible materials, flammable
liquids, paint, varnish, petrol etc. flammable gases and
dust of an explosive nature.

Do not force the power tool
The power tool will do a better and safer job and give you
much better service if it is used at the rate for which it was
designed.
Maintain tools with care
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer
performance.
Follow the instructions for lubricating and changing
accessories.
Keep handles dry, clean and free from oil and grease.
Ensure that ventilation slots are kept clean and free from
dust at all times. Blocked ventilation slots can cause
overheating and damage to the motor.
If this machine is to be used when working at a certain
height, scaffolding fitted with railing and kick-plate or a
tower platform must be used in order to guarantee suitable
stability.

GUARD AGAINST ELECTRIC SHOCK

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces
(e.g. pipes, radiators, dish-washers and refrigerators).
Power Cords
Never yank or pull the power cord to disconnect it from the
mains supply socket.
Never carry the power tool by its power cord. Keep the
power cord away from heat, oil, solvents and sharp edges.
Check the tool power cord periodically and if damaged
have it replaced by an authorized service center.
Inspect extension cords periodically and replace if
damaged.
DO NOT use 2-core extension cords or reels on power
tools with an earth path. Always use a 3-core extension
cord or reel with the earth core connected to earth.
Always unwind any extension cords fully.
For extension cords up to 15 metres, use a wire cross
section of 1.5mm2 .
For extension cords over 15 metres, use a wire cross
section of 2.5mm2 .
Protect your extension cord from sharp objects, excessive
heat and damp or wet locations.
Important!
This power tool complies with National and International
Standards and safety requirements. Repairs should
be carried only out by qualified persons using original
spare parts. Failure to do so may result in considerable
danger to the use.

Beware children and pets
Children and pets should be kept out of the work area.
All power tools should be kept out of the reach of children
and, preferably, stored or locked in a secure cabinet or dry
room when not in use.
Use the right tool
Select the right tool for the job. Do not use a tool for a job
for which it was not designed. Do not force a small tool
to do the job of a heavy-duty tool. Do not use tools for
purposes not intended.
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SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

Some wood and wood type products, especially MDF,
(Medium Density Fibreboard) can produce dust that can be
hazardous to your health. We recommend the use of an
approved face mask with replaceable filters when using this
machine in addition to using the dust extraction facility.
Ensure that power tools are disconnected from the mains
supply when not in use, before servicing, lubricating or
making adjustments and when changing accessories such
as blades.
Do not use blades made from High Speed Steel.
Do not stop the blade by forcing the machine or by using
sideways pressure.
Always use the correct type of blade for the operation to be
carried out.
Do not use blades that are deformed or have missing
teeth. This is highly dangerous and could result in a
serious accident to the operator and bystanders as well as
damaging the machine.
Only use blades that are recommended by the supplier and
that are in good condition.
Do not use blades that are larger than specified, only use
blades that are rated for the machine. The rotational speed
(rpm) shown on the blade should always be HIGHER than
the rotational speed (rpm) of the machine. Ensure that the
directional arrow marked on the blade corresponds with
the rotational direction of the motor. The teeth of the blade
should always point downward as viewed from the front of
the saw.
Do not lock the moving guard in the open position.
Ensure that the movable guards operate freely without
jamming.
Ensure that the retraction mechanism of the guard system
operates correctly.
Keep Guards in place and in good working order. With the
machine disconnected from the mains supply check the
operation of the guard to ensure that it operates correctly.
Lower the saw head so that the blade is in its lowest
position, carefully rotate the blade by hand to ensure that it
is free from obstruction.
Repeat this procedure at all maximum mitre and bevel
positions before commencing operation of the Mitre Saw.
When cutting long work pieces use saw horses or work
benches to support the work piece, ensure that all securing
clamps are tight and check for excessive play.
Always keep the blade securing arbor and collars clean.
Whenever replacing blades ensure that the recessed
surface of the blade collar fits snugly against the surface
of the blade.
Ensure that the blade securing bolt is securely tightened
using the wrenches provided. Do not over tighten.
Before commencing any cut allow the blade to reach its
full speed, let it run for a few seconds. If any unusual noise
or vibration is heard STOP the machine immediately, and
investigate the cause.
Never try to cut free hand. Always ensure that the work
piece is securely pressed against the back fence and table
support surface.
Ensure that the work piece that is being cut off has sufficient
room to move sideways. Failure to do so may result in the
off cut binding against the blade.
If the work piece cannot be held securely by hand then use
the jig or clamp to hold it in place whilst it is being cut.

Ensure that irregular or round pieces are held securely so
that they are unable to move or twist and pinch the blade.
Never cut more than one piece at a time.
Never cut pieces that are too small to be held securely
against the back fence with the thumb and index finger.
Use only blades that are recommended by the
manufacturer.
Do not start the machine with the blade in contact with the
work piece.
Check the work piece for any protruding nails, screw heads
or anything that could damage the blade.
Do not attempt to modify the machine or its accessories in
any way.
Do not use excessive force when feeding the work piece
to the blade. Feeding the work piece gradually will reduce
wear on the machine and blade increasing its efficiency
and operating life. Approved ear defenders should be worn
when using Mitre Saws.
Do not use saw blades which are damaged or deformed.
Do not use the saw without guards in position.
Replace table insert when worn.
Do not use the saw to cut material other than aluminium,
wood or similar materials.
Use only saw blades recommended by the manufacturer.
Connect miter saws to a dust collecting device when
sawing.
Select saw blades in relation to the material to be cut.
Take care when slotting.
Warning!
DO NOT ATTEMPT TO CUT MATERIAL LARGER THAN
THE MAXIMUM CUTTING CAPACITY.
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DEVICE DESCRIPTION
1.

Guide bracket

2.

sawblade

3.

Locking bolt

4.

Handle

5.

lift handle

6.

Machine head

7.

Clamping device

8.

Set screw

9.

Moving saw blade guard

10.

Lock switch

11.

screw

12.

Sawdust bag

13.

Set screw

14.

Scale

15.

Fixed saw table

16.

Allen key

17.

Rotary table

18.

Scale

19.

Table insert

A.)

90° stop angle (not supplied)

B.)

45° stop angle (not supplied)

C.)

Allen key, 6 mm

D.)

Philips head screw (Laser)

Scope of deli very
• Crosscut, drag and mitre saw
• 1 x Clamping device (7) (preassembled)
• 2 x Workpiece support (32) (preassembled)
• Sawdust bag (12)
• Allen key 6 mm (C)
• Operating manual

S AFETY INSTRUCTIONS FOR MITRE SAWS
a) Mitre saws are intended to cut wood or woodlike products, they cannot be used with abrasive cut-of wheels for cutting

ferrous material

such as bars, rods, studs, etc. Abrasive dust causes
moving parts such as the lower guard to jam. Sparks from

20.

ON/OFF switch

21.

Latched position lever

22.

Saw shaft lock

23.

Out of the dust mouth

24.

Tie rod

25.

Set screw for drag guide

26.

Screw for cutting depth limiting

27.

Stop for cutting depth limiting

28.

Screw for cutting depth limiting

29.

Adjusting screw (45°)

30.

Adjusting screw (45°)

hand is placed too close to the saw blade, there is an in-creased risk
of injury from blade contact.

31.

Inner fange

c)

32.

Workpiece support

or

held

33.

pull rod

Do

not

34.

Handle / Set screw for rotary table

cut “freehand” in any way. Unrestrained or moving

35.

Stop rail

36.

Tilt protection

38.

screw

pull

a.

Set screw for workpiece support

a

abrasive cutting will burn the

lower guard, the kerf insert

and other plastic parts.
b)

Use
ever

clamps
possible.

to

support

the workpiece

If supporting

when-

the workpiece by

hand, you must always keep your hand at least
100 mm from either side of t he saw blade. Do
not use t his saw to cut pieces t hat are too small
to be securely clamped or held by hand. If your

The workpiece must be stationary and clamped
against
feed

the

both

the fence and t he

workpiece

into

the

table.
blade

or

workpieces could be thrown at high speeds, causing injury.
d)

Push t he

saw through

the saw

cut,

through

the

workpiece.

Do not

the workpiece. To make

raise the saw head and pull it

out

over

the workpiece without cutting, start the motor,
press

the saw

head down and

push

the

saw

through t he workpiece. Cutting on the pull stroke is
likely to cause the saw blade to climb on top of the workpiece and violently throw the blade assembly towards the
operator.
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Never cross your hand over the intended line of

e)

p)

cutting either in front or behind t he saw blade.
Supporting the workpiece “cross handed” i.e. holding the
q)

blade

becomes

jammed,

and/or remove

the battery pack. Then

reason while the blade is spinning. The proximity

sawing with a jammed workpiece could cause loss of con-

Inspect

your

workpiece

before

cutting.

If

toward

ways

make

certain

tween

the

workpiece,

line of

the

that

fence

cut. Bent

the

there
or

and

no

the

the

jammed

material. Continued

After fnishing t he cut, release t he switch, hold
the saw head down and wait for the blade t o

Al-

gap

table

warped

free

stop before removing the cut-of piece. Reaching

fence.

is

to

trol or damage to the mitre saw.
r)

with your hand near the coasting blade is dangerous.
be-

s)

along

Hold the handle frmly when making an incomplete cut or when
the

workpieces can

saw

head

releasing t he switch

is completely in

before

the down posi-

twist or shift and may cause binding on the spinning saw

tion. The braking action of the saw may cause the saw

blade

head to be suddenly pulled downward, causing a risk of

while cutting. There should

be no nails or

foreign

injury.

Do not use the saw until the table is clear of all
the

S AFETY INSTRUCTIONS FOR THE HANDLING

work-

OF SAW BLADES

jects that contact the revolving blade can be thrown with

1

high speed.

2

Cut only one workpiece at a time. Stacked multiple

3

may bind on the blade or shift during cutting.
Ensure the mitre saw is

4

mounted or placed on

frm work surface reduces the risk of the mitre saw becoming unstable.
Plan

your
or

work.

mitre

Every

angle

time

setting,

you

change

make

sure

the

guarding

system.

Without

turning

the

tool

“ON” and with no workpiece on the table, move the saw

6

saw horses, etc. for
or

longer

top. Workpieces

longer or wider than the mitre saw table can tip if not securely supported. If the cut-of piece or workpiece tips, it
Do not use another person as a substitute for a

8

ble support for the workpiece can cause the blade to bind
or the workpiece to shift during the cutting operation pulling you and the helper into the spinning blade.

9

Observe t he saw blade direction of rotation.

10

Only insert ion the saw blade if you have mastered their
use.

11

get wedged against the blade and thrown violently.
designed

observe the speed range.
13
14

to

15

blade to

113389-Manuel-A 21

“bite” and

pull

Do not

use any loose

reducing

rings or bushes for t he

Make sure that fxed reducer rings for securing the inser-

Make sure

that fxed reducer rings are parallel to each

other.
16

Handle insertion tool with caution. They are ideally stored
in the
Wear

or tubing. Rods have a tendency to roll while being cut,
causing the

Clean grease, oil and water of of the clamping surfaces.
reducing of holes on saw blades.

properly support round material such as rods

hand into the blade.

Observe the maximum speed. The maximum speed specifed on the insertion tool may not be exceeded. If specifed,

of the cutting diamet er.

If confned, i.e. using length stops, the cut-of piece could
a fxture

Only use saw blades for which the maximum permissible

tion tool have the same diameter and have at least 1/3

by any means against the spinning saw blade.

or

saw blades made of high-speed alloy steel

crosscut , drag and mitre saw and which are suitable for

The cut-of piece must not be jammed or pressed

clamp

use

speed is not lower than the maximum spindle speed of the

12

table extension or as additional support. Unsta-

use a

Do not

(HSS steel).

can lift the lower guard or be thrown by the spinning blade.

Always

Only use saw blades recommended by the manufacturer.

the material to be cut.

a workpiece that is

than t he table

Make sure that a suitable saw blade for t he material to

must comply with EN 847-1.

be no interference or danger of cutting the fence.
Provide adequate support such as table extenwider

Check the condition of the saw blades before using the

Saw blades designed to cut wood and similar materials

blade through a complete simulated cut to assure there will

sions,

Do not use saw blades made of high speed steel.

be cut is selected.

7

workpiece and will not interfere with the blade
the

5

the

adjustable fence is set correctly to support the
or

Do not use any insertion tools with cracks. Sort out cracked

crosscut , drag and mitre saw.

a level, frm work surface before use. A level and

bevel

Do not use damaged or deformed saw blades.
insertion tools. Repairs are not permitted.

workpieces cannot be adequately clamped or braced and

o)

or

source

piece. Small debris or loose pieces of wood or other ob-

n)

the workpiece

work

tools, wood scraps, etc., except for

m)

If

blade, to remove wood scraps, or for any other

objects in the workpiece.

l)

contact-

to stop and disconnect the plug from the power

the

k)

before

closer than 100 mm from either side of the saw

the outside bowed face

j)

speed

Do not reach behind the fence with either hand

workpiece is bowed or warped, clamp it wit h

i)

full

turn the mitre saw of. Wait for all moving parts

ous and you may be seriously injured.

h)

blade reach

or vice versa is very dangerous.

of the spinning saw blade to your hand may not be obvig)

the

piece being thrown.

workpiece to the right of the saw blade with your left hand
f)

Let

ing the workpiece. This will reduce the risk of the work-

originally package

or

special

containers.

protective gloves in order t o improve grip and to further

© FARyour
GROUP EUROPE
reduce the risk of injury.

the work with

17
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Prior t o the use of insertion tools, make sure that all protective devices are properly fastened.
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Prior

to use, make sure that the insertion

tool meets the

• Do not load the machine unnecessarily: excessive pressure

technical requirements of this electric tool and is properly

when sawing will quickly damage the saw blade, which re-

fastened.

sults in reduced output of the machine in the processing and

Only use the supplied saw blade for cutting wood, never

in cut precision.

for the processing of metals.
20

Only use saw blade

diameters

• When
in accordance with the

markings on the saw.
21

plastic

material, please always

• Avoid accidental starting of the machine: the operating but-

secured

• Use the tool that is recommended in this manual. In doing so,

and used during work.

your machine provides optimal performance.

23

Replace table inserts when worn!

24

Avoid overheating of the saw teeth.

25

When sawing plastic, avoid melting of the plastic.

• Hands may never enter the processing zone when the machine is in operation.
• Release the handle button and switch of the machine prior

Use the appropriate saw blades for this purpose. Replace

to any operations.

damaged or worn saw blades immediately.
When the saw blade overheats, stop the machine. Allow

TECHNICAL DATA

the saw blade

AC motor:
Power:
Rated speed:
Carbide saw blade:
Saw width at 90°:
Saw width at 45°:
Saw width at 2x45°:
Sound pressure level LPA:
Sound power level LWA:
Vibration level:
Weight:

to

cool down before using the machine

again.
and you environment from acci-

dents using suitable precautionary measures!
• Do not look directly into the laser beam with unprot ected
eyes.
• Never look int o the path of the beam.
• Never point the laser beam towards ref ecting surfaces and
persons or animals. Even a laser beam with a low output
can cause damage to the eyes.

mm and a minimum width of 10 mm.

in dangerous radiation exposure.

Make sure that the workpiece is always secured

• Never open the laser module. Unexpected exposure t o the

with the clamping device.

beam can occur.
• If you do not use the device for a long time, the batteries

Noise

should be removed.

Total noise values determined in accordance with EN 62841.

• The laser may not be replaced with a diferent type of laser.
• Repairs of t he laser may only be carried out by the laser

Wear hearing protection.

manufacturer or an authorised representative.

The efects of noise can cause a loss of hearing

Residual risks

The above-mentioned noise emission values were measured in

The machine has been built according to t he state
and

the recognised technical

accordance

safety re-

quirements. However, individual residual risks can
• Health hazard due to electrical power, with the use of improper electrical connection cables.
• Furthermore, despite all precautions having been met, some
non-obvious residual risks may still remain.
risks can be minimised if

with a standardised

test

procedure and can be

used to compare one power tool with another.

arise during operation.

• Residual

230 V ~ 50 Hz
2000 W
5000 min-1
ø255xø30x2,8 mm
340 x 90 mm
240 x 90 mm
240 x 45 mm
98,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
111,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
3,540 m/s2 K = 1,5 m/s2
15,0 kg

The work piece must have a minimum height of 3

• Caution - methods other than those specifed here can result

of the art

clamps:

ton may not be pressed when inserting the plug in an outlet.

Workpiece support extensions must always be

Protect yourself

use

the clamps.

Use additional workpiece supports, if required for workpiece stabilit y.

22

cutting

the parts which should be cut must always be fxed between

the „safet y instructions“

and the „Proper use“ are observed along with the whole of
the operating instructions.
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The above-mentioned noise emission values can also be used

ATTACHMENT AND OPERATION

for the preliminary assessment of exposure.
Attaching the crosscut, drag and mitre saw
Warning:

• In order to

• Turn the rotary
angle

piece being processed.
• Try to keep emissions

as

low as

possible, for

handle

table (17)

and pointer

to the desired

measurement on the scale (18) and use the handle

(34) to secure it.

example by

limiting your working time. In this regard, all the operational

loosen the

lever (21) with your index fnger.

may difer from the above-mentioned values depending on
the power tool being used, in particular on the t ype of work-

adjust the rotary table (17),

(34) approximately 2 turns and pull up the latched position

• The noise emissions during the actual use of the power tool

• Pressing the machine head (6) lightly downwards and re-

cycle phases must be taken into consideration (such as the

moving the locking bolt (3) from the motor bracket at the

times when the tool is switched of or running idle).

same time disengages the saw from the lowest position.

BEFORE STARTING THE EQUIPMENT

• Swing the machine head (6) up.
• It is possible to secure the clamping devices (7) to the left or
right on the fxed saw table (15). Insert the clamping devices

• Open t he packaging and remove the device carefully.

(7)

• Remove t he packaging material as well as the packaging

secure it with the star grip screws (8).

in

the holes on the rear side of the stop rail (35)

and

For 0°- 45° mitre cuts, the clamping device (7) must only be

and transport bracing (if available).

mounted on the right side .

• Check that the delivery is complete.
• Check the device and accessory part s for transport dam-

• It is possible to tilt the machine head (6) a max. 45° to the
left by loosening the set screw (13).

age.
• If possible, store the packaging unt il the warranty period

• Workpiece supports (32) must always be secured and used
during work. Set the desired table size by loosening the set

has expired.

screw (a). Then tighten the set screw (a) again.
ATTENTION
The device and packaging materials are not toys!

Recision adjustment of the stop for crosscut 90°

Children must not be allowed to play with plastic

• No stop angle included.

bags, flm and small parts! There is a risk of swal-

• Lower the machine head (6) and secure it using the locking

lowing and sufocation!

bolt (3).
• Loosen the set screw (213).

• The equipment must be set up where it can stand securely.

• Position the angle stop between the saw blade and

Secure the machine on a workbench or a base frame with 4

the rotary table (17).

screws (not included in delivery) using the holes on the fxed

• Loosen the lock nut (30).

saw table (15).

• Adjust the adjusting screw (29) until the angle between the

• Pull out the pre-installed tilt protection (36) completely and
secure it with an Allen key.

saw blade and rotary table (17) is 90°.
• Re-tighten the lock nut (30).

• All covers and safety devices have to be properly ftted be-

• Subsequently check

fore the equipment is switched on.

the

position

of the angle

indicator.

necessary loosen the pointer using a Philips screwdriv-

• It must be possible for the blade to run freely.

er, set to position 0° on the angle scale (14) and re-tighten

• When working with wood that has been processed before,

the retaining screw.

watch out for foreign bodies such as nails or screws, etc.
• Before you press the ON/OFF switch

check that the saw

blade is ftted correctly. Moving parts must run smoothly.

Crosscut 90° and turntable 0°
In the case of cutting widths up to approx. 100 mm it is possible

• Before you connect the equipment to the power supply make

to fx the traction function of the saw with the set screw (25) in

sure the data on the rating plate are dentical to the mains

the rear position. In this position the machine can be operated

data.

in cross cutting mode. If the cutting width is over 100 mm then
it is necessary to ensure that the set screw (25) is loose and the

Checking the moving saw blade guard safet y

machine head (6) can move.

device (9)
The saw blade guard protects against accidental contact with

Attention! For 90° crosscuts, the moveable stop rail (35) must

the saw blade and from chips fying around.

be fxed in the inner position.
• Open the set screw (8) for the moveable stop rail (35)

Check function
To do so, fold the saw downwards:

and push the moveable stop rail (35) inwards.
• The moveable stop rail (35) must be locked in a position far

• The saw blade guard must provide free access to the saw

enough from the inner position that the distance between the

blade without touching other parts.
• When folding the saw upwards into the starting position,

stop rail (35) and the saw blade is no more than 8 mm..
• Before making the cut, check that the stop rail (35) and the

the saw blade guard must cover the saw blade automatically.

saw blade cannot collide.
• Re-tighten the set screw (8).
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Attention! For mitre cuts (inclined saw head), the left side of

• Move the machine head (6) to its upper position.
• Use the handle (4) to push back the machine head (6) and fx

the moveable stop rails (35) must be fxed in the outer posi-

it in this position if required (dependent on the cutting width).

tion.

• Place the piece of wood to be cut at the stop rail (35) and

• Open the set screw (8) for the moveable stop rail (35)

on the turntable (17).

and push the moveable stop rail (35) outwards.

• Lock the material with the clamping devices (7) on the fxed

• The moveable stop rail (35) must

saw table (15) to prevent the material from moving during
the cutting operation.

fxed

far enough in

stop rail (35) and the saw blade amounts to a maxi-

• Release the lock switch (10) and press the ON/OFF switch

mum of 8 mm.
• The right side of the moveable stop rails (35) must be in

(20) to start the motor.
• With the drag guide (24) fxed in place (24):

the inner positiion.

use the handle (4) to move the machine head (6) steadily

• Before making a cut, check that the stop rail (35) and the

and with light pressure downwards until the saw blade

saw blade cannot collide.

has completely cut through the work piece.

• Loosen the set screw (13) and use the handle (4) to angle

• With the drag guide (24) not fxed in place (24):

the machine head (6) 45° to the left.

pull the machine head (6) all the way to the front. Lower the

• 45° - position angle stop between the saw blade and

handle (4) to the very bottom by applying steady and light

rotary table (17).

downward pressure. Now push the machine head (6) slowly
and steadily to

be

front of the innermost position that the distance between the

• Loosen the lock nut (30) and adjust the adjustment screw

the very back until the saw blade has

(29) until the angle between the saw blade and the ro-

completely cut through the work piece.

tary table (14) is precisely 45°.

• hen the cutting operation is completed, move the machine

• Re-tighten the lock nut (30).

head back to its upper (home) position and release the ON/

• Subsequently check

the

position

of the angle

indicator. If

OFF button (20).

necessary, loosen the pointer using a Philips screwdriv-

Attention! The machine executes an upward stroke auto-

er, set to position 45° on the angle scale (14) and re-tighten

matically due to the return spring, i.e. do not release the han-

the retaining screw.

dle (4) after completing the cut; instead allow the machine
Mitre cut 0°- 45° and turntable 0°

head to move upwards slowly whilst applying light counter
pressure.

The crosscut, drag and mitre saw can be used to make mitre
cuts of 0° - 45° in relation to the work face.

Crosscut 90° and turntable 0° - 45°

Attention! For mitre cuts (inclined saw head), the left side of

The crosscut, drag and mitre saw can be used to make cross-

the moveable stop rails (35) must be fxed in the outer posi-

cuts of 0° -45° to the left and 0° -45° to the right in relation

tion.

to the stop rail.

• Open the set screw (8) for the moveable stop rail (35)

Important! For

90°

crosscuts,

the

moveable

stop rail

(35)

and push the moveable stop rail (35) outwards.

must be fxed in the inner position.

• The moveable stop rail (35) must

• Open the set screw (8) for the moveable stop rail (35)
and push the moveable stop rail (35) inwards.
• The moveable

far enough in

of 8 mm.

front of the innermost position that the distance between the

• The right side of the moveable stop rails (35) must be in
the inner positiion.

of 8 mm.

• Before making a cut, check that the stop rail (35) and the

• Before making the cut, check that the stop rail (35) and the

saw blade cannot collide.

saw blade cannot collide.

• Secure the set screw (8) again.

• Secure the set screw (8) again.

• Move the machine head (6) to the top position.

• Loosen the handle (34) if tightened, pull up the latched posilever (21)

fxed

stop rail (35) and the saw blade amounts to a minimum

stop rail (35) must be fxed far enough in

stop rail (35) and the saw blade amounts to a minimum

tion

be

front of the innermost position that the distance between the

with your

index

fnger

and

• Fix the rotary table (17) in the 0° position.

use the handle

• Loosen the set screw (13) and use the handle (4) to angle

(34) to set the rotary table (17) to the desired angle.

the machine head (6) to the left, until the pointer indi-

• The pointer on the rotary table must match the desired

cates the desired angle measurement on the scale (14).

angle on the scale (18) on the fxed saw table (15).

• Re-tighten the set screw (13).

• Re-tighten the handle (34) to secure the rotary table (17).

• Cut as described in section 8.3.

• Cut as described under section 8.3.
Mitre cut 0°- 45° and turntable 0°- 45°
Precision adjustment of the stop for mitre cut 45°

The crosscut, drag and mitre saw can be used to make mitre

• No stop angle included.

cuts to the left of 0°- 45° in relation to the work face and, at

• Lower the machine head (6) and secure it using the locking

the same time, 0° - 45° to the left or 0° - 45° to the right in

bolt (3).

relation to the stop rail (double mitre cut).

• Fix the rotary table (17) in the 0° position.
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Attention! For mitre cuts (inclined saw

head), the

left side of

• Hold the Allen key (C) and slowly close the saw blade guard

the moveable stop rails (35) must be fxed in the outer position.

(9) until it touches the Allen key (C).

• Open the set screw (8) for the moveable stop rail (35)

• Firmly press the

and push the moveable stop rail (35) outwards.
• The moveable

stop rail (35) must be fixed far enough in

and slowly rotate the

(22) engages after no more than one rotation.

front of the innermost position that the distance between the

• Now, using a little more force, slacken the fange screw

stop rail (35) and the saw blade amounts to a minimum

in the clockwise direction.

of 8 mm.

• Turn the fange

• Before making a cut, check that the stop rail (35) and the

screw right out

and remove the outer

fange.

saw blade cannot collide.

• Take the

• Re-tighten the set screw (8).

blade of

the inner

fange

(31)

and

pull out

downwards.

• Move the machine head (6) to its upper position.

• Carefully clean the fange screw, outer fange and

• Release the rotary table (17) by loosening the handle (34).
• Using the handle (34),

saw shaft lock (22)

fange screw in clockwise direction. The saw shaft lock

inner fange (31).

set the rotary table (17) to the de-

• Fit and fasten the new saw blade in reverse order.

sired angle (refer also to point 8.4 in this regard).

• Important! The cutting angle of the teeth, in other words the

• Re-tighten the handle (34) to secure the rotary table (17).

direction of rotation of the saw blade must coincide with

• Undo the set screw (13).

the direction of the arrow on the housing.

• Use the handle (4) to tilt the machine head (6) to the left until

• Before
de-

it coincides with the required angle value (in this connection

continuing your

work

make

sure that all

safety

vices are in good working condition.

see also section 8.6).
• Cut as described under section 8.3.

• Important! Every time that you change the saw blade,
check to see that it spins freely in the table insert (19) in both

Limiting t he cutting depth

• Important! The work to change and align the saw blade

• Re-tighten the set screw (13).

perpendicular and 45° angle settings.
must be carried out correctly.

• The cutting depth can be infnitely adjusted using the screw
(26). To do this loosen the knurled nut (28) on the screw

TRANSPORT

(26). Turn the screw (26) in or out to set the required cutting
depth.

Then re-tighten the

knurled nut (28) on

the screw

• Tighten the handle (34) to lock the rotary table.

(26).
• Check the setting by completing a test cut.

• Press the machine head (4) downwards and secure with the

Sawdust bag

• Fix the saw’s drag function with the locking screw for drag

The saw is equipped with a debris bag (12) for sawdust and chips.
Squeeze together the metal ring on the dust bag and attach it

• Carry the equipment by the fxed saw table (15).

locking bolt (3).

to the outlet opening in the motor area.

guide (25) in rear position.
• When

the bottom(23).

work disconnect the mains power plug!

extract ion spout.

• Connect the vacuum hose with the dust extraction spout.
industrial

as described

Warning! Prior to any adjustment, maintenance or service

For dust extraction, a vacuum hose can also be connected to

• The

proceed

M AINTENANCE

Connection t o an external dust extractor
the dust

reassembling the equipment

under section 7.

The debris bag (12) can be emptied by means of a zipper at

vacuum

cleaner

must

be suitable

for

material being worked.
• When vacuuming dust that is especially detrimental to health
or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.

the

General maintenance measures
Wipe chips and dust of the machine from time to time using a
cloth. In order to extend the service life of the tool, oil the rotary
parts once monthly. Do not oil the motor.
When cleaning the plastic do not use corrosive products.

Changing the saw blade
Remove the power plug!
Important!
Wear safet y gloves when changing t he saw blade.
Risk of injury!
• Swing the machine head (6) upwards and lock with the locking bolt (3).
• Loosen the retaining screw of the cover using a Philips
screwdriver.
WARNING! Do not fully remove this screw.
• Fold the saw blade guard (9) upwards until the saw blade
guard (9) is above the fange screw .
• With one hand insert the Allen key (C) in the fange screw .
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Cleaning t he moving saw blade guard safety

a) do not exceed a maximum permitted supply impedance

device (9)

“Z” (Zmax = 0.382 Ω), or

Always check the saw blade guard for debris before using the

b) have a continuous current-carrying capacity of the mains

machine.

of at least 100 A per phase.

Remove old sawdust and splinters using a brush or similar

• As the user, you are required to ensure, in consultation with

tool.

your electric power company if necessary, that the connection

Replacing the table insert

point at which

you wish to operate the product meets

one of the two requirements, a) or b), named above.

Danger!
• With a damaged table insert (19) there is a risk of small

Important information

parts getting stuck between table insert and saw blade,

In the
itself

blocking the saw blade.

of.

Immediately replace damaged table inserts!
and incline saw head to be able to reach the screws.

4. Tighten the screws at table insert.

motor

(time varies) the

will

switch

motor can be

on

electrical

connection

cables

is

often

This may have the following causes:
brushes after

the first 50

• Passage

operating hours

out

points,

where

connection

cables

are

passed

through windows or doors.
• Kinks where the connection cable has been improperly fas-

with a new machine, or when new brushes have been ftted.
the first check, repeat the check every 10

tened or routed.

operating hours.

• Places where the connection cables have been cut due t o

If the carbon is worn to a length of 6 mm, or if the spring or

being driven over.

contact wire are burned or damaged, it is necessary to replace

• Insulation damage due to being ripped out of the wall out-

both brushes. If the brushes are found to be usable following

let.

removal, it is possible to reinstall them.

• Cracks due to the insulat ion ageing.
Such damaged electrical connection cables must not be used

When servicing the carbon brushes, open the two latches coun-

and are life-threatening due to the insulation damage.

terclockwise . Then remove the carbon brushes.

Check the electrical connection cables for damage regularly.

Replace the carbon brushes in the reverse order.

Make

sure that

the

connection cable

does not hang on

the

power network during the inspection.

Storage

Electrical connection cables must comply with the
marking „H05VV-F“.

proof place that is inaccessible to children. The optimum stor-

The printing of the type designation

age temperature is between 5 and 30 C.
tool in

order to protect it

from dust and

AC motor:

moisture.

The mains voltage must be 220 - 240 V .

Store the operating manual with the electrical tool.

• Extension cables up to 25

motor

Connections and repairs of electrical equipment may only be

inst alled

is

connected

carried out by an electrician.

and

Please

ready for operation. The connection complies with

must

also

comply

with

information

in the

event of

any

• Type of current for the motor

The customer‘s mains connection as well as the exused

provide the following

enquiries:

the applicable VDE and DIN provisions.
cable

m long must have a cross-section

of 1.5 mm .2

ELECTRICAL CONNECTION
electrical

on the connection cable

is mandatory.

Store the electrical tool in its original packaging.
electrical

applicable

VDE and DIN provisions. Only use connection cables with the

Store the device and its accessories in a dark, dry and frost-

tension

the

aged.

Brush inspection

The

overloading

After a cool-down period

The insulation
dam-

3. Install new table insert.

Cover the

an

Damaged electrical connection cable.

2. Remove table insert.

After carrying

of

switched back on again.

1. Remove screws at table insert. If required, turn rotary table

Check the carbon

event

• Machine data - t ype plat e

these

regulations.

DISPOSAL AND RECYCLING

• The product meets the requirements of EN 61000-3-11 and

The equipment is supplied in packaging to prevent it from be-

is subject to special connection conditions. This means that

ing

use of the product at any freely selectable connection point

damaged in

can be reused
accesso-

is not allowed.
• Given unfavourable conditions in the power supply the prod-

transit. The
or

recycled.

raw materials
The

in this

packaging

equipment and its

ries are made of various t ypes of material, such as metal and

uct can cause the voltage to fuctuate temporarily.

plastic. Defective components must be disposed of as special

• The product is intended solely for use at connection points

waste. Ask your dealer or your local council.

that
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The packaging is wholly composed of environment

lly-friendly materials that can be disposed of at a local recycling

centre.
Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out electrical devices.
Old devices must not be disposed of with household waste!
This symbol indicates t hat this product must not be disposed of together with domestic waste in compliance with the Directive
(2012/19/EU) pertaining to waste electrical and electronic equipment (WEEE). This product must be disposed of at a designated collection point. This can occur, for example, by handing it

in at an authorized collecting point for the recycling of wast e electri-

cal and elect ronic equipment. Improper handling of waste equipment may have negative consequences for the environment

and

human healt h due to potentially hazardous substances that are often contained in electrical and electronic equipment. By properly
disposing of this product, you are also contributing to the effective use of natural resources. You can obtain information on collection
points for waste equipment from your municipal administration, public waste disposal authority, an authorized body for the disposal of
waste electrical and electronic equipment or your waste disposal company.
TROUBLES HOOTING

Fault

Possible cause

Remedy

Motor does not work

Motor, cable or plug defective, fuses burnt

Arrange for inspection of the machine by a specialist.
Never repair the motor yourself. Danger!
Check fuses and replace as necessary
Contact the utility provider to check the voltage.
Arrange for inspection of the motor by a specialist.
Arrange for replacement of t he capacitor by a specialist

The motor starts up slowly Voltage too low, coils damaged, capacitor burnt
and does not reach
operating speed.

Motor makes excessive
Coils damaged, motor defective
noise
The motor does not reach Circuits in the network are overloaded (lamps,
its full power.
other motors, etc.)

Arrange for inspection of the motor by a specialist

Motor overheats easily.

Overloading of the motor, insufficient cooling of
the motor

Saw cut is rough or wavy

Saw blade dull, tooth shape not appropriate for
the material thickness

Avoid overloading the motor while cutting, remove dust
from the motor in order to ensure optimal cooling of the
motor
Re-sharpen saw blade and/or use suitable saw blade

Workpiece pulls away
and/or splinters

Excessive cutting pressure and/or saw blade not
suitable for use

Do not use any other equipment or motors on the same
circuit

Insert suitable saw blade

Service information
Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required
for use as consumables.
Wear parts*: carbon brushes, saw blade, table inserts, sawdust bags
* Not necessarily included in the scope of delivery
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WSTĘP

Dziękujemy Państwu za zakupienie tego produktu, który został poddany naszym złożonym procedurom dotyczącym
zagwarantowania jakości. Staraliśmy się jak najbardziej, ażeby dotarł on do Państwa w perfekcyjnym stanie. Aczkolwiek,
w ewentualności napotkania jakiegoś problemu, lub gdybyśmy mogli być użyteczni w jakikolwiek sposób, proszę nie
wahać się o zwrócenie się do naszego działu Obsługi Klienta. Odnośnie informacji związanych z najbliższym centrum
serwisowym, prosimy o korzystanie z numerów telefonicznych, podanych z tyłu niniejszych instrukcji obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia elektrycznego, należy zawsze zastosować następujące
podstawowe środki bezpieczeństwa, w celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i odniesienia
ran. Ważne jest dokładne przeczytanie niniejszych instrukcji obsługi, aby zrozumieć zakres zastosowania, ograniczenia i
potencjalne ryzyka, związane z tym urządzeniem.

CERTYFIKAT GWARANCJI

Producent daje gwarancję na to urządzenie na okres 2 lat począwszy od daty zakupu. Gwarancja ta nie dotyczy maszyn
przeznaczonych do wynajmu. Zobowiązujemy się do wymiany ewentualnych części, które zostałyby uznane jako
niedoskonałe w wyniku uszkodzeń lub defektów produkcji. W żadnym wypadku gwarancja nie pokrywa zwrotu kosztów
lub płatności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie. Poza tym, są wyłączone z gwarancji: akcesoria poddane zużyciu,
niewłaściwemu stosowaniu, użytkowi w celach zawodowych oraz koszty poniesione na transport i opakowanie urządzenia,
będące zawsze w kompetencji klienta. Ewentualne artykuły, przesłane w celu naprawy z transportem na koszt odbiorcy,
nie zostaną zaakceptowane. Ponadto, rozumie się, że jeśliby urządzenie zostało w jakikolwiek sposób zmodyfikowane
lub użytkowane z akcesoriami nie zatwierdzonymi przez Producenta, gwarancja traci automatycznie ważność. Producent
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności cywilnej za skutki niewłaściwego stosowania urządzenia lub za brak
przestrzegania instrukcji dotyczących jego funkcjonowania, wyregulowania oraz utrzymania. Korzystanie z serwisu
gwarancyjnego dopuszczalne jest tylko za okazaniem próby zakupu w autoryzowanym serwisie obsługi po-sprzedaży.
Zaleca się, aby natychmiast po zakupie, skontrolować, czy produkt jest cały, i uważnie przeczytać instrukcje obsługi przed
jego użytkowaniem.

PRAWA

Gwarancja ta nie może być stosowana przeciwko ewentualnym prawom wynikającym ze statutu / z norm krajowych.

TIEDOTE ASIAKKAILLE

zgodne z Dyrektywą 2002/95/WE, 2002/96/WE oraz 2003/108/WE, które dotyczą redukcji zastosowania substancji
niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych jak również likwidacji odpadów.
Przekreślony symbol kubła na śmieci, umieszczony na urządzeniu lub jego opakowaniu wskazuje, że
produkt nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami po zakończeniu okresu eksploatacji. Dlatego też
obowiązkiem użytkownika jest przekazanie urządzenia, którego okres eksploatacji został zakończony, do
specjalnych ośrodków zajmujących się selektywną zbiórką odpadów elektronicznych i elektrotechnicznych
lub przekazanie go do sprzedawcy w przypadku dokonywania zakupu nowego podobnego urządzenia, w
stosunku jeden do jednego. Odpowiednio przeprowadzona selektywna zbiórka odpadów, umożliwiająca
następnie przekazanie urządzenia do recyrkulacji, przeróbki i kompatybilnej likwidacji środkowiskowej,
przyczynia się do uniknięcia możliwych skutków negatywych wywieranych dla środowiska i zdrowia oraz
sprzyja ponownemu zastosowaniu i/lub recyrkulacji materiałów, z których składa się urządzenie. Nielegalna
likwidacja urządzenia przeprowadzona przez użytkownika powoduje nałożenie sankcji administracyjnych
przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

WAŻNE

DANE ELEKTRYCZNE

Produkt ten wyposażony jest w zamkniętą wtyczkę elektryczną, kompatybilną z narzędziem i z zasilaniem w prąd Waszego Kraju,
oraz zgodną z wytycznymi międzynarodowych norm.
To urządzenie musi być podłączone do zasilania o takim samym napięciu, jakie jest wskazane na tabliczce znamionowej. Jeśli
wtyczka lub przewód zasilania są uszkodzone, muszą być wymienione przez kompletny zespół, identyczny jak ten oryginalny.
Należy zawsze przestrzegać wytycznych, obowiązujących w Waszym Kraju, dotyczących połączeń do zasilania elektrycznego w
sieci. W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.

ROK PRODUKCJI

Producent umieszcza rok produkcji urządzenia na tabliczce znamionowej w formie kodu 00W00, gdzie:
00W00 - 2 pierwsze cyfry oznaczają kolejny tydzień roku w którym produkt został wyprodukowany.
00W00 - 2 ostatnie rok produkcji.
Przykład: 21W12 (21 tydzień w roku 2018).

22

PL

1 OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU PRACY
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2 SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA
Niektóre przedmioty wykonane z drewna lub z materiałów
drewnopodobnych, szczególnie z płyt MDF (płyt pilśniowych
o średniej gęstości) mogą w trakcie obróbki wydzielać
pył szkodliwy dla osoby obsługującej urządzenie. W
trakcie obsługi urządzenia, oprócz stosowania urządzenia
odprowadzającego pył, zaleca się używanie atestowanej
maski przeciwpyłowej z wymiennymi filtrami.
Należy pamiętać, że nieużywane narzędzia akumulatorowe
muszą zostać odłączone od sieci. Podobnie, należy je
odłączyć przed przystąpieniem do naprawy, smarowania,
regulacji lub wymiany akcesoriów np. tarczy tnących.
Nie należy używać tarcz ze stali szybkotnącej (HSS).
Nie należy zatrzymywać obracającej się tarczy, przyciskając
urządzenie lub wywierając boczny nacisk na tarczę piły.
W każdym przypadku używać typu tarczy odpowiedniej do
danego typu prac.
Nie używać tarcz odkształconych lub tarcz z wyłamanymi
zębami. Używanie uszkodzonych tarcz jest wyjątkowo
niebezpieczne i może wiązać się z zagrożeniem dla osoby
obsługującej urządzenie oraz dla osób postronnych, może
także prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Używać jedynie tarcz w dobrym stanie, zalecanych przez
dostawcę.
Nie należy używać tarcz większych niż określone. Używać
wyłącznie tarcz określonych w specyfikacji urządzenia.
Prędkość obrotowa (obr./min) określona na tarczy powinna
być zawsze WYŻSZA niż prędkość obrotowa (obr./min)
urządzenia. Należy pamiętać, aby strzałka na tarczy tnącej
wskazująca kierunek obrotu była skierowana zgodnie z
kierunkiem obrotów silnika. Zęby piły powinny być zawsze,
patrząc od przodu, skierowane w dół.
Nie należy blokować osłony ruchomej w położeniu
otwartym.
Należy sprawdzić czy osłony ruchome poruszają się
swobodnie, bez zacinania.
Należy sprawdzić czy mechanizm cofający zespołu osłon
działa we właściwy sposób.
Osłony powinny być w dobrym stanie technicznym. Sprawdź
czy osłony działają prawidłowo, po uprzednim odłączeniu
urządzenia od sieci.
Obniż głowicę piły tak, aby tarcza tnąca znalazła się
w najniższym położeniu. Ostrożnie obróć tarczę ręką,
sprawdzając czy obraca się całkiem swobodnie.
Zanim uruchomisz piłę-grzbietnicę, powtórz powyższą
procedurę przy maksymalnym ustawieniu kąta do cięcia
ukośnego i do cięcia pod kątem.
W przypadku cięcia długich kawałków drewna, korzystaj
z kozła lub stołu warsztatowego, opierając na nich cięte
elementy. Sprawdź, czy wszystkie zaciski zabezpieczające
są dobrze dokręcone / czy nie są obluzowane.
Zawsze utrzymuj oprawki zabezpieczające i kołnierze w
czystości.
Przy wymianie tarczy tnących, upewnij się, że wpustowa
powierzchnia kołnierza tarczy tnącej jest dobrze dopasowana
do powierzchni tarczy.
Sprawdź, czy śruba zabezpieczająca jest dobrze dokręcona
przy pomocy dołączonych kluczy. Nie dokręcaj śruby zbyt
mocno.
Zanim przystąpisz do cięcia, poczekaj kilka sekund, aż

obracająca się tarcza osiągnie pełną prędkość. Jeśli
urządzenie zacznie wydawać nietypowe dźwięki lub zacznie
wibrować, niezwłocznie Zatrzymaj urządzenie i sprawdź
przyczynę.
Pod żadnym pozorem nie próbuj ciąć przedmiotów trzymając
je w powietrzu. Zawsze opieraj cięty element o tylny
ogranicznik i o powierzchnię stołu.
Sprawdź, czy przestrzeń po bokach urządzenia jest
wystarczająca, aby cięty element mógł poruszać się na boki.
Jeśli miejsca będzie zbyt mało, może dojść do blokowania
obciętych elementów na tarczy.
Jeśli ciętego elementu nie można mocno uchwycić ręką, do
jego zamocowania należy użyć przyrządu obróbkowego lub
zacisku.
Sprawdź czy elementy o nieregularnym kształcie lub okrągłe
są zamocowane w taki sposób, aby nie mogły się poruszać
lub skręcać, gdyż może to spowodować zaklinowanie tarczy
tnącej.
Pod żadnym pozorem nie tnij jednocześnie więcej niż
jednego elementu.
Pod żadnym pozorem nie próbuj ciąć kawałków drewna,
które nie są na tyle duże, aby można je było oprzeć o tylny
ogranicznik, przytrzymując kciukiem i palcem wskazującym.
Używaj jedynie tarcz tnących zalecanych przez producenta.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli tarcza tnąca dotyka
elementu przeznaczonego do cięcia.
Sprawdź, czy w kawałku przeznaczonym do cięcia nie ma
wystających gwoździ, śrub lub innych elementów, które
mogłyby uszkodzić tarczę tnącą.
Nie próbuj w żaden sposób modyfikować urządzenia lub
akcesoriów.
W czasie naprowadzania materiału na tarczę tnącą, nie
używaj nadmiernej siły. Stopniowe naprowadzanie elementu
ciętego na ostrze, pozwoli zmniejszyć zużywanie się tarczy,
zwiększy skuteczność działania urządzenia oraz wydłuży
okres jego eksploatacji.
W trakcie używania pił-grzbietnic, należy nosić atestowane
słuchawki ochronne.
Nie używaj uszkodzonych lub zdeformowanych tarcz
tnących.
Nie używaj piły bez zamontowanej osłony.
Zużytą wkładkę stołu należy wymienić.
Nie używaj piły do cięcia innych materiałów jak aluminium,
drewno lub podobnych materiałów.
Należy stosować wyłącznie tarcze tnące zalecane przez
producenta.
Podczas cięcia piłę należy podłączyć do urządzenia
pochłaniającego pył.
Wybierz odpowiedni ą tarczę tnącą w zależności od ciętego
materiału.
Należy zachować ostrożność podczas strugania.
Ostrzeżenie!
Nie należy podejmować prób cięcia materiału, którego
wielkość przekracza maksymalną wydajność cięcia
piły.
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OPIS URZĄDZENIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Wspornik prowadzący

• Przecinarka, przeciągarka i ukośnica

2. tarcza tnąca

• 1 x Urządzenie zaciskowe (7) (wstępnie

3. Śruba ryglująca

zmontowane)

4. Uchwyt

• 2 x Mocowanie przedmiotu obrabianego (32)

5. uchwyt do przenoszenia

(wstępnie zmontowane)

6. Głowica urządzenia

• Worek na trociny (12)

7. Zaciski montażowe

• Klucz imbusowy 6 mm (C)

8. Skala

• Instrukcja obsługi

9. Ruchoma osłona tarczy
10. Przełącznik blokady
11. śruba
12. Worek na trociny
13. Śruba ustalająca
14. Śruba ustalająca

PRZEZNACZENIE
Przecinarka, przeciągarka i ukośnica są
przeznaczone do przecinania drewna i plastiku
odpowiednio do wielkości urządzenia.
Piła nie jest przeznaczona do cięcia drewna

15. Stół piły tarczowej

opałowego.

16. Klucz imbusowy

Ostrzeżenie!

17. Stół obrotowy
18. Skala
19. Wkładka do stołu
20. Przełącznik włącz/wyłącz
21. Dźwignia położenia zatrzaskowego
22. Blokada wału piły
23. Z wylotu pyłu
24. Ściąg
25. Śruba ustalająca dla prowadnicy przeciągania
26. Wkręt do ograniczania głębokości cięcia
27. Ogranicznik głębokości cięcia
28. Wkręt do ograniczania głębokości cięcia
29. Śruba regulacyjna (45°)
30. Śruba regulacyjna (45°)
31. Wewnętrzny przedział
32. Obsługa przedmiotu obrabianego
33. drążek do podciągania
34. Uchwyt / śruba ustalająca do stołu obrotowego
35. Ogranicznik szyn
36. Zabezpieczenie przed pochyleniem
38. śruba
a.

Śruba ustalająca do podparcia przedmiotu

obrabianego
A.) ogranicznik kąta 90° (brak w zestawie)
B.) ogranicznik kąta 45° (brak w zestawie)
C.) Klucz imbusowy, 6 mm
D.)

Śruba z łbem Philips (Laser)

Nie używaj piły do cięcia materiałów innych niż
opisane w instrukcji obsługi.
Ostrzeżenie! Będąca na wyposażeniu tarcza tnąca
jest przeznaczona wyłącznie do cięcia drewna!
Nie używaj tego ostrza do piłowania drewna
kominkowego!
Urządzenie może być używane tylko w wyznaczonym
celu.
Każde inne użycie uważa się za przypadek
niewłaściwego użycia. Użytkownik / operator, nie zaś
producent, będzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody lub obrażenia, które mogą powstać w wyniku
takiego działania.
Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przy
użyciu odpowiednich tarcz tnących.
Zabrania się używania wszelkiego rodzaju ściernic.
Aby właściwie korzystać z urządzenia, należy
również przestrzegać wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa, instrukcji montażu i instrukcji obsługi,
które można znaleźć w niniejszej instrukcji.
Wszystkie osoby, które używają i serwisują sprzęt,
muszą zapoznać się z niniejszą instrukcją i muszą
być poinformowane o potencjalnych zagrożeniach,
jakie stwarza sprzęt.
Konieczne jest również przestrzeganie przepisów
dotyczących zapobiegania wypadkom
obowiązujących na danym obszarze.
To samo dotyczy ogólnych zasad BHP.

25

PL
Producent nie ponosi odpowiedzialności za

c) Obrabiany przedmiot musi być nieruchomy i

jakiekolwiek zmiany w sprzęcie ani za jakiekolwiek

zaciśnięty lub przytrzymany zarówno na

szkody wynikające z takich zmian.

prowadnicy, jak i na stole.

Nawet jeśli sprzęt jest używany zgodnie z

Nie należy wkładać przedmiotu obrabianego do

zaleceniami, nadal nie można wyeliminować

ostrza ani w jakikolwiek sposób ciąć go

pewnych pozostałych czynników ryzyka.

podręcznie.

Następujące zagrożenia mogą powstać w związku z

Nieutrzymane lub poruszające się przedmioty mogą

konstrukcją urządzenia:

być rzucane z dużą prędkością, powodując obrażenia.

• Kontakt z brzeszczotem w odsłoniętej strefie cięcia.

Przepchnij piłę przez element obrabiany. Nie ciągnij

• Dotarcie do uruchomionej piły do cięcia (obrażenia

piły przez obrabiany przedmiot.

cięte).

Aby wykonać cięcie, podnieś głowicę piły i wyciągnij ją

• Odbijanie przedmiotów obrabianych i części

nad obrabianym przedmiotem bez cięcia, uruchom

przedmiotów obrabianych.

silnik, naciśnij głowicę piły w dół i popchnij piłę przez

• Uszkodzenie tarczy tnącej.

obrabiany przedmiot.

• Odpadnięcie wadliwych końcówek węglikowych z

Obcinanie „do siebie” prawdopodobnie spowoduje, że
tarcza przesunie się do wierzchu przedmiotu

brzeszczotu.
•. Uszkodzenie słuchu, jeśli nie są używane nauszniki

obrabianego i gwał

w razie potrzeby.

kierunku operatora.

• Szkodliwe emisje pyłu drzewnego w

e) Nigdy nie krzyżuj ręki nad zamierzoną linią

pomieszczeniach zamkniętych.

f) Cięcia, z przodu lub z tyłu ostrza.

Należy pamiętać, że nasze urządzenia nie zostały

Podnoszenie przedmiotu obrabianego rękami

zaprojektowane do użytku w zastosowaniach

ułożonymi „na krzyż", tj. trzymanie przedmiotu

komercyjnych, handlowych lub przemysłowych.

obrabianego po prawej stronie piły tarczowej lewą
ręką lub odwrotnie, jest bardzo niebezpieczne.

Nasza gwarancja zostanie unieważniona, o ile sprzęt

Nie sięgaj za prowadnicę z ręką znajdującą w

będzie używany w zastosowaniach komercyjnych,

odległości bliższej niż 100 mm od którejkolwiek

handlowych lub przemysłowych lub w równoważnych

strony tarczy tnącej , aby usunąć resztki drewna

celach.

lub z jakiegokolwiek innego powodu, gdy tarcza
tnąca się obraca.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCE UKOŚNICY

Bliskość obracającego się brzeszczotu do ręki może
nie być oczywista i możesz doznać poważnych

a) Ukośnice są przeznaczone do cięcia drewna lub

obrażeń

produktów drewnopodobnych, nie można ich używać z

g) Sprawdź przedmiot do obróbki przed cięciem.

tarczami ściernymi do cięcia materiałów żelaznych,

Jeśli przedmiot jest pochylony lub wypaczony,

takich jak pręty, druty itp.

zamocuj go zewnętrzną wygiętą powierzchnią w

Pył ścierny powoduje, że części ruchome, takie jak

kierunku prowadnicy.

dolna osłona, zacinają się.

Zawsze upewnij się, że nie ma przerwy między

Iskry powstające podczas cięcia ściernego spowodują

przedmiotem do obróbki, prowadnicą i stołem

spalenie dolnej osłony, wkładki szczelinowej i innych

wzdłuż linii cięcia.

części z tworzywa sztucznego.

Zagięte lub wypaczone elementy mogą się skręcać lub

b) Użyj zacisków, aby wspierać obrabiany przedmiot,

przesuwać i podczas cięcia mogą powodować zacinanie

gdy tylko jest to możliwe.

się piły wirującej.

W przypadku ręcznego podparcia przedmiotu należy

W obrabianym przedmiocie nie powinno być żadnych

zawsze trzymać rękę w odległości co najmniej 100 mm z

gwoździ ani ciał obcych.

którejkolwiek strony tarczy tnącej.

h) Nie używaj piły, dopóki ze stołu nie zostaną

Nie używaj niniejszej piły do cięcia kawałków, które są

usunięte wszystkie narzędzia, resztki drewna itp., z

zbyt małe, aby można było je bezpiecznie zacisnąć lub

wyjątkiem obrabianego przedmiotu.

utrzymać ręcznie. Jeśli Twoja ręka znajduje się zbyt

Małe śmieci lub luźne kawałki drewna lub inne

blisko piły, istnieje zwiększone ryzyko zranienia przez

przedmioty, które stykają się z obracającym się ostrzem,

kontakt z ostrzem.

mogą być wyrzucane z dużą prędkością.
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i) Tnij tylko jeden przedmiot na raz. Ułożone w stos

przedmiot zostanie przesunięty podczas operacj

liczne przedmioty obrabiane nie mogą zostać

cięcia i dojdzie do wciągnięcia ciebie i pomocnika w

odpowiednio zaciśnięte lub usztywnione i może wiązać

obracające się ostrze.

się to z ich zaplątaniem się na ostrzu lub przesunięciem

n) Obrabiany kawałek nie może być zakleszczony

podczas cięcia.

ani dociśnięty w żaden sposób względem

j) Upewnij się, że ukośnica jest zamontowana lub

obracającego się ostrza piły.

ustawiona na poziomej, roboczej powierzchni przed

Jeśli odcięty kawałek jest odgraniczony przy użyciu

jej użyciem. Powierzchnia robocza równa i mocno

ograniczników długości, może zostać zaklinowany na

zamocowana zmniejsza ryzyko, że ukośnica stanie się

ostrzu i gwałtownie odrzucony.

niestabilna.

o) Zawsze używaj zacisku lub elementu

za każdym razem, gdy zmieniasz ustawienie kąta

zaprojektowanego tak, aby właściwie

ukosu lub kąta cięcia, upewnij się, że regulowana

podtrzymywał okrągły materiał, taki jak pręty lub

prowadnica jest prawidłowo ustawiona, aby

rury.
Pręty mają tendencję do toczenia się podczas cięcia,

podeprzeć obrabiany przedmiot i nie przeszkadzać
ostrzu lub systemowi osłony.
Niech ostrze osiągnie pełną prędkość przed
kontaktem z obrabianym przedmiotem
Zmniejszy to ryzyko wyrzucenia obrabianego
przedmiotu.
k) Jeśli przedmiot lub ostrze się zacięły, obróć
ukośnicę.
Zaczekaj, aż zatrzymają się wszystkie ruchome
części, odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub
wyjmij akumulator.
Następnie uwolnij zakleszczony materiał.
Ciągłe piłowanie z zakleszczonym przedmiotem może
spowodować utratę kontroli lub uszkodzenie ukośnicy.
r) Po zakończeniu cięcia zwolnij przełącznik,
przytrzymaj.
Przy włączonym narzędziu i bez przedmiotu
obrabianego na stole, przesuń brzeszczot przez pełną

powodując, że ostrze „gryzie” i pociąga obrabiany
przedmiot wraz z ręką w kierunku ostrza.
p) Trzymaj uchwyt mocno, wykonując
niekompletne cięcie lub po zwolnieniu
przełącznika, zanim głowica pilarki nie znajdzie się
całkowicie w pozycji dolnej.
Działanie hamujące piły może spowodować
gwałtowne pociągnięcie głowicy piły w dół, powodując
ryzyko obrażeń.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące
posługiwania się piłami
1. Nie używaj uszkodzonych lub zdeformowanych pił.
2.Nie używaj żadnych narzędzi do wstawiania z
pęknięciami. Posortuj pęknięte narzędzia do
wstawiania. Naprawy tych narzędzi są niedozwolone.
3. Nie używaj pił tarczowych wykonanych ze stali
szybkotnącej.
4. Przed użyciem przecinarki, przeciągarki i ukośnicy

symulowaną długość cięcia, aby zapewnić, że nie

sprawdź stan brzeszczotów.

dojdzie do żadnych zakłóceń lub niebezpieczeństwa

5. Upewnij się, że wybrano brzeszczot piły odpowiedni

przecięcia prowadnicy.

do ciętego materiału.

l) Zapewnij odpowiednie wsparcie, takie jak
przedłużenia stołu, kozioł do piłowania drewna itp.
dla obrabianego przedmiotu, który jest szerszy lub
dłuższy niż blat stołu.
Elementy dłuższe lub szersze niż stół ukośnicy mogą
się przechylić, jeśli nie są sztywno podparte.
Jeśli cięte części lub wierzchołki obrabianego
przedmiotu przechylają się, to mogą one podnieść
dolną osłonę lub zostać wyrzucone przez obracające
się ostrze.
m) Nie wykorzystuj innej osoby do
podtrzymywania przedmiotu do obróbki, zamiast
poszerzenia stołu ani do dodatkowej pomocy.
Niestabilne podparcie dla obrabianego przedmiotu

6. Używaj tylko brzeszczotów zalecanych przez
producenta.
Piły przeznaczone do cięcia drewna i podobnych
materiałów muszą być zgodne z normą EN 847-1.
7. Nie używaj pił tarczowych wykonanych ze stali
szybkotnącej (Stal HSS).
8.Używaj wyłącznie tarcz tnących, dla których
maksymalna dopuszczalna prędkość nie jest mniejsza
niż maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona
przecinarki, przeciągarki i ukośnicy i które są
odpowiednie dla ciętego materiału.
9. Przestrzegaj zasady dotyczącej kierunku obrotów
brzeszczotu.
10. Wkładaj brzeszczot dopiero po opanowaniu
sposobu jego użycia.

może spowodować, że ostrze się zapłacze lub
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11. Przestrzegaj zasady dotyczące maksymalnej

• Uw
waga - sto
osowanie metod in
nnych niżż określon
ne w

prędkości. Maksymalna prędkość określona na

ninie
ejszym do
okumencie może sskutkowa
ać niebezzpieczną

narzędziu do wstawiania nie może zostać
przekroczona.
Przestrzegaj zakresu prędkości, jeśli zostało on
ustalony.
12. Usuń smar, olej oraz wodę z powierzchni
zaciskających.
13. Nie używaj luźnych pierścieni redukcyjnych ani
tulei w celu zmniejszenia luk na ostrzach piły.
14. Upewnij się, że pierścienie redukcyjne

eksp
pozycją na promie
eniowanie
e.
• Nig
gdy nie ottwieraj modułu lassera. Możże nastąp
pić
nieocczekiwan
na ekspozzycja na wiązkę.
• Wyyjmij z urzządzenia akumula
atory, jeże
eli nie korrzystasz
z urzządzenia przez dłu
uższy cza
as.
• Lasser nie może być zzastąpion
ny innym
m typem la
asera.
• Nap
prawy lassera możże dokona
ać wyłączznie prod
ducent
laserra lub jeg
go upowa
ażniony przedstaw
wiciel.

zamocowania celem zabezpieczenia narzędzia

yka rezyd
dualne
Ryzy

wstawiania mają tę samą średnicę i co najmniej 1/3

Urzą
ądzenie zzostało s
skonstru
uowane zzgodnie z

średnicy cięcia.
15. Upewnij się, że zamocowane pierścienie redukcyjne
są równoległe względem siebie.
16. Ostrożnie obchodź się z narzędziem do wstawiania.
Należy je bezpiecznie przechowywać w oryginalnym
opakowaniu lub specjalnych pojemnikach.
Noś rękawice ochronne w celu poprawienia
przyczepności i dodatkowej redukcji ryzyka obrażeń.
17. Przed użyciem narzędzi do wstawiania upewnij się,
zamocowane.
18. Przed użyciem narzędzia do wstawiania upewnij się,

najnowszą w
wiedzą te
echniczn
ną i uznanymi
wym
maganiam
mi bezpie
eczeństw
wa techn
nicznego.
Jedn
nak indyw
widualne
e ryzyko
o rezydalne może
e
pow stać pod
dczas pra
acy.
grożenie dla zdrow
wia spow
wodowane
e przez e
energię
• Zag
elekttryczną, zzwiązane
e z korzysstaniem n
niewłaściwych
kabli elektryczznych.
nadto, po
omimo sp
pełnienia wszystkich wymo
ogów
• Pon
ostro
ożności, n
niektóre n
nieoczyw
wiste rezyydualne ryyzyko
może
e nadal isstnieć.

że spełnia ono wymagania techniczne i jest odpowiednio

• Ryzzyko rezyydualne m
można zm
minimalizzować, jeśśli

zamocowane.

przesstrzega ssię „instru
ukcji bezp
pieczeństtwa” i „za
asad

19. Używaj wyłącznie dostarczonej tarczy do cięcia

właściwego u
użytkowania”, a także ninie
ejszej insttrukcji

drewna, nigdy do obróbki metali.

ugi.
obsłu

20. Stosuj wyłącznie średnice tarcz piły zgodne z
oznaczeniami na pile.
21. Używaj dodatkowych wsporników przedmiotu
obrabianego, jeśli jest to wymagane dla stabilności
obrabianego przedmiotu.
22. Przedłużenia obrabianego przedmiotu muszą być
zawsze zabezpieczone i używane podczas pracy.
23. Wymień wkłady stołowe, jeżeli są już zużyte!
24. Unikaj przegrzania zębów piły.
25. Podczas piłowania plastiku należy unikać jego

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:
Silnik:
Ilość obrotów bez obciążenia:
Tarcza:
Maks. wycięcie przy 90°
Maks. wycięcie przy 45°
Maks. wycięcie przy 45° x 45°
Ciśnienie akustyczne:
Moc akustyczna:
Poziom wibracji:
Masa:

230 V ~ 50 Hz
2000 W
5000 min-1
ø255xø30x2,8 mm
340 x 90 mm
240 x 90 mm
240 x 45 mm
98,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
111,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
3,540 m/s2 K = 1,5 m/s2
15,0 kg

topienia.
W tym celu użyj odpowiednich pił. Wymień
natychmiast uszkodzone lub zużyte brzeszczoty.
Zatrzymaj urządzenie, kiedy ostrze piły przegrzeje się,
Odczekaj, aż ostrze piły ostygnie przed ponownym
użyciem urządzenia.

oń siebie
e i środo
owisko prrzed wyp
padkami,
Chro
stos
sując odp
powiednie środk
ki ostrożn
ności!
• Nie
w wiązkę
lasera
e patrz bezpośrednio
e
ą
e
niech
hronionym
mi oczam
mi.
• Nig
gdy nie pa
atrz na śccieżkę wiiązki.
• Nig
gdy nie kieruj wiązzki lasera
a w stronę
ę powierzzchni
odbijjających światło i osób lub zwierzątt.
Nawet wiązka
a lasera o niskiej m
mocy mo
oże spow
wodować

INFORMACJA NA TEMAT WIBRACJI

Deklarowana wartość wibracji została zmierzona zgodnie
z określonymi normami EN 60745 i może być użyta
do porównania z innymi elektronarzędziami. Może być
również wykorzystywana we wstępnej ocenie narażenia.
UWAGA. Wartość poziomu drgań może odbiegać
od deklarowanej wartości w zależności od sposobu
eksploatowania urządzenia. Jeżeli elektronarzędzie użyte
zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami
roboczymi oraz jeśli nie było odpowiednio konserwowane,
poziom drgań może się różnić od podanego. Aby
dokładnie określić poziom drgań, trzeba mieć również na
uwadze okresy gdy elektronarzędzie jest wyłączone, lub
gdy jest włączone ale nie jest używane przy pracy. W tym
przypadku łączna (obliczona w pełnym wymiarze czasu
pracy) ekspozycja drgań może okazać się niższa.

uszkkodzenie oczu.
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Przed uruchomieniem urządzenia

• Obróć stół obrotowy (17) i wskaźnik do pożądanego

• Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie.

pomiaru kąta na skali (18) i użyj uchwytu (34), aby go

• Usuń materiał opakowaniowy, a także opakowanie i

zamocować.

usztywnienie transportowe (jeśli są dostępne).

• Lekkie naciśnięcie głowicy (6) i usunięcie śruby

• Sprawdź, czy dostawa jest kompletna.

blokującej (3) ze wspornika silnika powoduje

• Sprawdź urządzenie i części wyposażenia pod kątem

jednocześnie wyłączenie pilarki w najniższej pozycji.

uszkodzeń powstałych podczas transportu.

• Obróć głowicę urządzenia (6) w górę.

• O ile jest to możliwe, przechowuj opakowanie do

• Istnieje możliwość zamocowania urządzeń

momentu wygaśnięcia okresu gwarancji.
UWAGA
Urządzenie i materiały opakowaniowe nie są
zabawkami!
Dzieciom nie wolno bawić się w plastikowymi
torbami, folią i małymi częściami!
Istnieje ryzyko połknięcia i uduszenia się!
• Sprzęt należy ustawić w miejscu, w którym może
bezpiecznie stać.
Zabezpiecz urządzenie na stole warsztatowym lub ramie
podstawy za pomocą 4 śrub (nie wchodzą w zakres
dostawy) z wykorzystaniem otworów na stole do cięcia
(15).
• Całkowicie wyciągnij wstępnie zainstalowaną osłonę
przechyłu (36) i zabezpiecz ją kluczem imbusowym.
• Wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające muszą
być prawidłowo zamontowane przed włączeniem
urządzenia.
• Musi być umożliwione swobodne poruszanie się
ostrza.
• Podczas pracy z drewnem, które zostało wcześniej
przetworzone, należy uważać na ciała obce, takie jak
gwoździe lub śruby itp.
• Przed naciśnięciem przycisku ON/OFF sprawdź, czy
brzeszczot jest prawidłowo zamocowany.
Ruchome części muszą działać płynnie.
• Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij
się, że dane zawarte na tabliczce znamionowej są
zgodne z danymi sieci elektrycznej.

Kontrola zabezpieczenia tarczy ruchomej

zaciskowych (7) z lewej lub prawej strony stołu (15) piły
tarczowej.
Wprowadź zaciski (7) w otwory po tylnej stronie szyny
ograniczającej (35) i przymocuj je za pomocą śrub
gwiazdowych (8).
Przy cięciach pod kątem 0° - 45° urządzenie zaciskowe
(7) może być zamontowane tylko po prawej stronie.
• Możliwe jest przechylenie głowicy urządzenia (6) o
maks. 45° w lewo, poluzowując śrubę ustalającą (13).
• Wsporniki przedmiotów obrabianych (32) muszą być
zawsze zabezpieczone i używane podczas pracy.
Ustaw pożądany rozmiar stołu, poluzowując śrubę
ustalającą (a).
Następnie ponownie dokręć śrubę ustalającą (a).
Precyzyjna regulacja ogranicznika dla cięcia
poprzecznego 90°
• Nie zawiera ogranicznika kąta.
• Obniż głowicę urządzenia (6) i zabezpiecz ją za
pomocą śruby blokującej (3).
• Poluzuj śrubę ustalającą (213).
• Ustaw ogranicznik kąta pomiędzy brzeszczotem a
stołem obrotowym (17).
• Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą (30).
• Wyreguluj śrubę regulacyjną (29), aż kąt między
brzeszczotem a stołem obrotowym (17) będzie
wynosić 90 °.
• Ponownie dokręć nakrętkę zabezpieczającą (30).
• Następnie sprawdź pozycję wskaźnika kąta. W
razie potrzeby poluzuj wskazówkę za pomocą

piły (9)

śrubokręta Philips, ustaw pozycję 0° na skali kątowej

Osłona tarczy piły chroni przed przypadkowym

(14) i dokręć śrubę mocującą.

dotknięciem brzeszczotu i odłamkami wiórów.
Sprawdź funkcjonowanie
Aby tego dokonać, złóż pilarkę w dół:
• Osłona tarczy musi zapewniać swobodny dostęp do
brzeszczotu bez dotykania innych części.
• Podczas składania piły w górę do pozycji wyjściowej
osłona tarczy musi automatycznie zakrywać
brzeszczot.

Podłączenie i działanie

Mocowanie przecinarki, przeciągarki i ukośnicy
• Aby wyregulować stół obrotowy (17), poluzuj uchwyt
(34) o około 2 obroty i pociągnij dźwignię położenia
zatrzaskowego (21) i.

Przecinarka pod kątem 90° i obrotnica pod
kątem 0°
W przypadku szerokości cięcia do ok. 100 mm można
ustawić funkcję trakcji piły za pomocą śruby
ustalającej (25) w pozycji tylnej.
W tym położeniu urządzenie może pracować w trybie
cięcia poprzecznego.
Jeśli szerokość cięcia przekracza 100 mm, należy
upewnić się, że śruba ustalająca (25) jest poluzowana,
a głowica urządzenia (6) może się poruszyć.
Uwaga! W przypadku przecinarki pod kątem 90°
ruchoma szyna ograniczająca (35) musi być
zamocowana w pozycji wewnętrznej.
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• Odkręć śrubę ustalającą (8) ruchomej szyny

• Odkręć śrubę ustalającą (8) ruchomej szyny

ograniczającej (35) i wciśnij ruchomą szynę

ograniczającej (35) i wciśnij ruchomą szynę

ograniczającą (35) do wewnątrz.

ograniczającą (35) do wewnątrz.

• Ruchoma szyna ograniczająca (35) musi być

• Ruchoma szyna ograniczająca (35) musi być

zablokowana w położeniu wystarczająco odległym od

zamocowana z przodu na tyle daleko, aby odległość

położenia wewnętrznego, aby odległość między szyną

między listwą ograniczającą (35) a piłą wynosiła co

ograniczającą (35) a tarczą tnącą nie była większa niż

najmniej 8 mm.

8 mm.

• Przed wykonaniem cięcia sprawdź, czy nie istnieje

• Przed wykonaniem cięcia sprawdź, czy nie istnieje

ryzyko, że szyna ograniczająca (35) i brzeszczot mogą

ryzyko, że szyna ograniczająca (35) i brzeszczot

się zderzyć.

mogą się zderzyć.

• Ponownie przykręcić śrubę ustalającą (8).

• Ponownie dokręcić śrubę ustalającą (8).

• Poluzuj uchwyt (34), jeśli jest dokręcony, podnieś

• Przesuń głowicę urządzenia (6) do jej górnej pozycji.

dźwignię położenia zatrzaskowego (21) za pomocą

• Użyj uchwytu (4), aby odepchnąć głowicę urządzenia

rękojeści i użyj uchwytu (34), aby ustawić stół

(6) i w razie potrzeby ustaw ją w tej pozycji (zależnie od

obrotowy (17) pod pożądanym kątem.

szerokości cięcia).

• Wskaźnik na stole obrotowym musi odpowiadać

• Umieść kawałek drewna, który ma zostać przycięty na

pożądanemu kątowi na skali (18) na stole piły (15).

szynie ograniczającej (35) i na stole obrotowym (17).
• Zablokuj materiał za pomocą urządzeń zaciskowych (7)

• Dokręć ponownie uchwyt (34), aby zabezpieczyć stół
.

obrotowy (17).

na stole piły (15), aby zapobiec przesuwaniu się
materiału podczas operacji cięcia.

Precyzyjna regulacja ogranicznika dla cięcia

• Zwolnij przełącznik blokady (10) i naciśnij przełącznik

ukośnego 45°

WŁ./WYł. (20), aby uruchomić silnik.

• Nie zawiera ogranicznika kąta.

• Z zamocowaną prowadnicą (24) (24):

• Obniż głowicę urządzenia (6) i zabezpiecz ją za

za pomocą uchwytu (4) przesuwaj głowicę urządzenia (6)

pomocą śruby blokującej (3).

w sposób ciągły i lekki w dół, aż brzeszczot całkowicie

• Przymocuj stół obrotowy (17) pod kątem 0°.

przebije obrabiany przedmiot.
• Gdy prowadnica (24) nie jest zamocowana (24):
pociągnij głowicę urządzenia (6) do przodu. Opuść
uchwyt (4) na sam dół, stosując stały i lekki nacisk w dół.
Teraz powoli i równomiernie przesuwaj głowicę
urządzenia (6) do samego końca, aż brzeszczot
całkowicie przebije obrabiany przedmiot.
• Po zakończeniu operacji cięcia przesuń głowicę
urządzenia z powrotem do jej górnej (standardowej)
pozycji i zwolnij przycisk WŁ./WYŁ. (20).
Uwaga! Urządzenie wykonuje skok w górę
automatycznie z powodu sprężyny powrotnej, to znaczy

Uwaga! W przypadku cięć pod kątem (pochylona
głowica piły) lewa strona ruchomych szyn oporowych
(35) musi znajdować się w pozycji zewnętrznej.
• Odkręć śrubę ustalającą (8) ruchomej szyny
ograniczającej (35) i popchnij ruchomą szynę
ograniczającą (35) na zewnątrz.
• Ruchoma szyna ograniczająca (35) musi być
zamocowana na tyle daleko, aby odległość między
listwą ograniczającą (35) a piłą wynosiła maksymalnie 8
mm.
• Prawa strona ruchomych szyn ograniczających (35)

nie zwalnia uchwytu (4) po zakończeniu cięcia; pozwól

musi znajdować się w pozycji wewnętrznej.

głowicy urządzenia poruszać się powoli do góry,

• Przed wykonaniem cięcia sprawdź, czy nie istnieje

stosując lekkie przeciwciśnienie.

ryzyko, że szyna ograniczająca (35) i brzeszczot mogą
się zderzyć.

Przecinarka pod kątem 90°i obrotnica pod kątem

• Poluzuj śrubę ustalającą (13) i użyj uchwytu (4), aby

od 0°do 45°

ustawić głowicę urządzenia (6) pod kątem 45° w lewo.

Przecinarka, przeciągarka i ukośnica mogą być

•45° - ogranicznik kąta położenia między brzeszczotem

używane do wykonywania cięć poprzecznych 0° -45° w

a stołem obrotowym (17).

lewo i 0° -45° w prawo w stosunku do szyny

• Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą (30) i wyreguluj

ograniczającej.

śrubę ustalającą (29), aż kąt pomiędzy brzeszczotem a
stołem obrotowym (14) będzie wynosić dokładnie 45°.

Ważne! W przypadku cięć pod kątem 90 ° ruchoma

• Ponownie dokręć nakrętkę zabezpieczającą (30).

szyna ograniczająca (35) musi być zamocowana w
pozycji wewnętrznej.
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Ważne! W przypadku cięć pod kątem 90 ° ruchoma

• Odkręć śrubę ustalającą (13).

szyna ograniczająca (35) musi być zamocowana w

• Za pomocą uchwytu (4) przechyl głowicę urządzenia (6)

pozycji wewnętrznej.

w lewo, aż zbiegnie się z wymaganą wartością kąta (zob.

Uwaga! W przypadku cięć pod kątem (pochylona
głowica piły) lewa strona ruchomych szyn oporowych
(35) musi znajdować się w pozycji zewnętrznej.
• Odkręć śrubę ustalającą (8) ruchomej szyny
ograniczającej (35) i popchnij ruchomą szynę
ograniczającą (35) na zewnątrz.
• Ruchoma szyna ograniczająca (35) musi być
zamocowana na tyle daleko, aby odległość między
listwą ograniczającą (35) a piłą wynosiła co najmniej 8
mm.
• Prawa strona ruchomych szyn ograniczających (35)

w tym zakresie także pkt 8.6).
• Ponownie dokręcić śrubę ustalającą (13).

Ograniczenie głębokości cięcia
• Głębokość cięcia można regulować nieskończenie za
pomocą śruby
(26). W tym celu poluzuj nakrętkę radełkowaną (28) na
śrubie
(26). Obróć śrubę (26), aby ustawić pożądaną
głębokość cięcia.
Następnie ponownie dokręć nakrętkę radełkowaną (28)
na śrubie (26).

musi znajdować się w pozycji wewnętrznej.

• Sprawdź ustawienie, wykonując cięcie testowe.

• Przed wykonaniem cięcia sprawdź, czy nie istnieje

Worek na trociny
Piła wyposażona jest w worek na odpady (12) do trocin i

ryzyko, że szyna ograniczająca (35) i brzeszczot
mogą się zderzyć.

wiórów.

• Ponownie przykręcić śrubę ustalającą (8).

Ściśnij metalowy pierścień na worku i podłącz go do

• Przesuń głowicę urządzenia (6) do górnej pozycji.

otworu wylotowego w obszarze silnika.

• Przymocuj stół obrotowy (17) pod kątem 0°.

Worek na odpady (12) można opróżnić za pomocą

• Odkręć śrubę ustalającą (13) i za pomocą uchwytu (4)

zamka błyskawicznego znajdującego się na dole (23).

podnieś głowicę urządzenia (6) w lewo, aż wskaźnik
wskaże pożądany kąt pomiaru na skali (14).

Podłączenie do zewnętrznego odkurzacza

• Ponownie dokręcić śrubę ustalającą (13).

Celem odsysania pyłu można również podłączyć wąż

• Tnij zgodnie z opisem.

próżniowy do wyjścia odpylającego.
• Podłącz wąż próżniowy do wyjścia do usuwania pyłu.

Ukośnica 0° - 45 ° i stół obrotowy 0° - 45°

• Odkurzacz przemysłowy musi być odpowiedni do

Przecinarka, przeciągarka i ukośnica mogą być

obrabianego materiału.

używane do wykonywania cięć pod kątem od 0° do 45°

• Użyj specjalnego odkurzacza do odkurzania, które

w stosunku do płaszczyzny roboczej, przy czym 0° -

jest szczególnie szkodliwe dla zdrowia, a nawet

45° w lewo lub 0° - 45 ° w prawo w stosunku do szyny

rakotwórcze.

ograniczającej (podwójne cięcie ukośne).
Uwaga! W przypadku cięć pod kątem (pochylona
głowica piły) lewa strona ruchomych szyn oporowych
(35) musi znajdować się w pozycji zewnętrznej.
• Odkręć śrubę ustalającą (8) ruchomej szyny
ograniczającej (35) i popchnij ruchomą szynę
ograniczającą (35) na zewnątrz.
• Ruchoma szyna ograniczająca (35) musi być
zamocowana na tyle daleko, aby odległość między
szyną ograniczającą (35) a piłą wynosiła co najmniej 8
mm.
• Przed wykonaniem cięcia sprawdź, czy nie istnieje
ryzyko, że szyna ograniczająca (35) i brzeszczot mogą
się zderzyć.
• Ponownie dokręcić śrubę ustalającą (8).
• Przesuń głowicę urządzenia (6) do jej górnej pozycji.
• Zwolnij uchwyt obrotowy (17), poluzowując go (34).
• Za pomocą uchwytu (34) ustaw stół obrotowy (17) pod
pożądanym kątem (zob. w tym zakresie także pkt 8.4).

Wymiana tarczy.
Wyjmij wtyczkę!
Ważne!
Podczas wymiany tarczy należy zakładać
rękawice ochronne.
Ryzyko zranienia!
• Przesuń głowicę urządzenia (6) w górę i zablokuj za
pomocą śruby blokującej (3).
• Poluzuj śrubę mocującą pokrywy za pomocą
śrubokręta krzyżakowego.
OSTRZEŻENIE! Nie należy całkowicie usuwać tej
śruby.
• Złóż osłonę brzeszczotu (9) do góry, aż osłona
brzeszczotu (9) znajdzie się nad śrubą kołnierzową.
• Jedną ręką wsuń klucz imbusowy (C) w śrubę
kołnierzową.

• Dokręć ponownie uchwyt (34), aby zabezpieczyć stół
obrotowy (17).
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• Przytrzymaj klucz sześciokątny (C) i powoli zamykaj

Czyszczenie zabezpieczenia tarczy ruchomej piły (9)

osłonę tarczy (9), aż dotknie klucza imbusowego (C).

Zawsze sprawdzaj osłonę brzeszczotu pod kątem

• Mocno dociśnij blokadę wału piły (22) i powoli obróć

pozostałych w niej odpadków przed użyciem

śrubę kołnierzową w kierunku zgodnym z ruchem

urządzenia.

wskazówek zegara.

Usuń stare trociny i odpryski za pomocą pędzla lub

Blokada wału piły (22) włącza się po nie więcej niż

podobnego narzędzia.

jednym obrocie.
• Teraz, używając nieco większej siły, poluzuj śrubę

Wymiana wkładki stołu

kołnierzową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek

Niebezpieczeństwo!

zegara.

• Przy uszkodzonej wkładce stołu (19) istnieje ryzyko, że

• Odkręć śrubę kołnierzową i wyjmij zewnętrzny kołnierz.

drobne elementy utkną między wkładką stołu a tarczą

• Chwyć blaszkę wewnętrznego kołnierza (31) i pociągnij

piły, blokując brzeszczot.

w dół.
• Ostrożnie wyczyścić śrubę kołnierzową oraz

Natychmiast wymień uszkodzone wkładki stołu!

zewnętrzny i wewnętrzny kołnierz (31).

1. Wykręcić śruby przy wkładce do stołu. W razie

• Załóż i zamocuj nowy brzeszczot postępując w

potrzeby obrócić stół obrotowy i pochyl głowicę piły, aby

odwrotnej kolejności.

dosięgnąć śrub.

• Ważne! Kąt cięcia zębów, innymi słowy kierunek obrotu

2. Usuń wkładkę do stołu.

piły musi pokrywać się z kierunkiem strzałki zawartej na

3. Zainstaluj nową wkładkę do stołu.

obudowie.

4. Dokręcić śruby przy wkładce do stołu.

• Przed kontynuowaniem pracy upewnij się, że
wszystkie urządzenia zabezpieczające są w dobrym

Kontrola szczotki

stanie.

Sprawdź szczotki węglowe po pierwszych 50 godzinach

• Ważne! Za każdym razem, gdy zmieniasz brzeszczot,

pracy na nowym urządzeniu lub po założeniu nowych

sprawdź, czy obraca się on swobodnie we wkładce stołu

szczotek.

(19) zarówno w ustawieniu prostopadłym, jak i pod

Po przeprowadzeniu pierwszej kontroli powtarzaj

kątem 45 °.

kontrolę co 10 godzin pracy.

• Ważne! Prace przy wymianie i wyosiowaniu

Jeśli węgiel jest zużyty do głębokości 6 mm, lub jeśli

brzeszczotu muszą być wykonane prawidłowo.

sprężyna lub drut kontaktowy są spalone lub
uszkodzone, konieczne będzie zastąpienie obu

TRANSPORT

szczotek.

• Dokręć uchwyt (34), aby zablokować stół obrotowy.

Jeśli po usunięciu szczotki zostaną uznane za

• Wciśnij głowicę urządzenia (4) w dół i zabezpiecz

użyteczne, można będzie je ponownie

śrubą blokującą (3).

zainstalować.Podczas serwisowania szczotek

• Unieruchom funkcję przeciągania piły za pomocą

węglowych otwórz dwa zatrzaski w kierunku przeciwnym

śruby blokującej szyny ograniczającej (25) w tylnym

do ruchu wskazówek zegara.

położeniu.

Następnie usuń szczotki węglowe.

• Przenoś urządzenie za pomocą stołu do piły

Wymień szczotki węglowe postępując w odwrotnej

tarczowej (15).

kolejności.

• Podczas ponownego montażu urządzenia postępuj
zgodnie z opisem zawartym w pkt. 7.

PRZECHOWYWANIE

KONSERWACJA

suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu,

Ostrzeżenie! Przed każdą regulacją, konserwacją lub

Przechowuj urządzenie i jego akcesoria w ciemnym,
niedostępnym dla dzieci. Optymalna temperatura

pracami serwisowymi należy odłączyć wtyczkę

przechowywania wynosi od 5 do 30°C.

sieciową!

Przechowuj narzędzie elektryczne w oryginalnym

Ogólne środki konserwacji
Wycieraj okresowo wióry i kurz z urządzenia za
pomocą szmatki.
Aby przedłużyć żywotność narzędzia, należy naoliwić
części obrotowe raz w miesiącu.

opakowaniu.
Przykryj narzędzie elektryczne, aby chronić je przed
kurzem i wilgocią.
Przechowuj instrukcję obsługi w pobliżu narzędzia
elektrycznego.

Nie smaruj olejem silnika.
Podczas czyszczenia plastiku nie należy używać
żrących produktów.
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Podłączenie elektryczne

Regularnie sprawdzaj przewody elektryczne pod

Zainstalowany silnik elektryczny jest podłączony i

kątem uszkodzeń.

gotowy do pracy.

Upewnij się, że przewód połączeniowy nie zwisa.

Połączenie jest zgodne z odpowiednimi
przepisami VDE i DIN.

Przewody elektryczne muszą być zgodne z
odpowiednimi przepisami VDE i DIN.

Podłączenie sieciowe klienta, jak również używany

Używaj wyłącznie przewodów połączeniowych z

kabel przedłużający muszą także być zgodne z

oznaczeniem "H05VV-F".

tymi przepisami.
• Produkt spełnia wymagania normy EN 61000-3-11 i

Drukowanie oznaczenia typu na przewodzie

podlega specjalnym warunkom podłączenia.

połączeniowym jest obowiązkowe.

Oznacza to, że używanie produktu w dowolnie
wybranym punkcie połączenia jest niedozwolone.

Silnik prądu przemiennego:

• Przy niesprzyjających warunkach zasilania produkt

• Przedłużacze o długości do 25 m muszą mieć

może tymczasowo powodować wahania napięcia.

przekrój 1,5 mm .2

• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w
punktach połączeń, które
a) nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej
impedancji zasilania
b) “Z” (Zmax = 0,382 Ω), lub
b) mają ciągłą obciążalność prądową sieci co najmniej

Połączenia i naprawy sprzętu elektrycznego mogą być
wykonywane wyłącznie przez elektryka.
Podaj następujące informacje w przypadku
jakichkolwiek pytań:
• Rodzaj prądu dla silnika
• Dane urządzenia - tabliczka znamionowa

100 A na fazę
• Jako użytkownik urządzenia, w razie potrzeby,

UTYLIZACJA I RECYKLING

zobowiązany jesteś upewnić się, w porozumieniu z

Sprzęt jest dostarczany w opakowaniu, aby zapobiec

dostawcą energii elektrycznej, że punkt połączenia, w

jego uszkodzeniu podczas transportu.

którym chcesz obsługiwać produkt, spełnia jedno z

Surowce zawarte w tym opakowaniu można ponownie

dwóch wymagań, a) lub b), wymienionych powyżej.

wykorzystać lub poddać recyklingowi.

Ważne informacje

Sprzęt i jego akcesoria są wykonane z różnych

W przypadku przeciążenia silnik sam się wyłączy.

materiałów, takich jak metal i tworzywo sztuczne.

Po schłodzeniu (czas jego jest zmienny) silnik może

Wadliwe elementy należy utylizować jako odpady

zostać ponownie włączony.

specjalne.

Uszkodzony kabel elektryczny.

Zapytaj swojego dostawcę lub samorząd lokalny.

Izolacja przewodów elektrycznych jest często
uszkodzona.
Może to być spowodowane następującymi przyczynami:
• Przejścia, w których kable połączeniowe przechodzą
przez okna lub drzwi.
• Zagięcia, w których przewód połączeniowy został
niewłaściwie zamocowany lub poprowadzony.
• Miejsca, w których przewody połączeniowe zostały
odcięte z powodu przewrócenia.
• Uszkodzenia izolacji spowodowane wyrwaniem z
gniazdka.
• Pęknięcia spowodowane starzeniem izolacji.
Takie uszkodzone przewody elektryczne nie mogą być
używane i zagrażają życiu z powodu uszkodzenia
izolacji.
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ĮVADAS

Dėkojame jums už tai, kad nusipirkote šį gaminį, kuris praėjo visas pilnas mūsų atliktas kokybės patvirtinimo procedūras.
Labai stengėmės, kad jis jus pasiektų puikios būklės. Tačiau, jei retais atvejais, jums iškiltų kokia problema, ar jei mes
galime kažkokiu būdu jums pagelbėti, nedvejodami skambinkite į mūsų kliento aptarnavimo skyrių. Dėl arčiausiai jūsų
esančio centro koordinačių skambinkite numeriais, nurodytais šios knygelės galiniame viršelyje.

VISŲ PIRMA SAUGUMAS

Prieš imdamiesi naudoti šį elektrinį prietaisą, visada taikykite sekančias pagrindines saugumo priemones tam, kad
sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ar asmeninės žalos riziką. Svarbu perskaityti instrukcijų knygelę tam, kad
suprastumėte šio prietaiso taikymą, jo ribas ir potencialią riziką.

GARANTIJOS SERTIFIKATAS

Įmonė gamintoja gaminiui duoda 2 metų garantiją nuo pirkimo datos. Ši garantija netaikoma gaminiams, skirtiems
nuomai. Mes įsipareigojame pakeisti tas dalis, kurios paaiškėja netinkamos, nes yra sulūžusios, arba yra su trūkumu dėl
gamintojo klaidos. Nei vienu atveju į garantiją neįeina kompensacija ar tiesioginės ar ne tiesioginės žalos atlyginimas. Į
garantiją taip pat neįeina: nusidėvinčios dalys, netinkamas naudojimas, naudojimas profesiniais tikslais ir visada kliento
apmokami kaštai, susiję su įrenginio transportu ir įpakavimu. Gaminiai atsiųsti taisymui su transportu, kuris turi būti
apmokamas gavėjo, nebus priimami. Taipogi jei mašina kažkokiu būdu bus modifikuota ar naudojama su papildomom
detalėm, kurių gamintojas nepatvirtino, garantija automatiškai tampa nebegaliojanti. Įmonė gamintoja neprisiima jokios
civilinės atsakomybės, susijusios su netinkamu gaminio naudojimu ar pilnai neatsižvelgus į darbo, pastatymo ir priežiūros
instrukcijas. Paslaugų teikimas pagal garantiją yra įmanomas tik tada, kai įgaliotam teikiamų paslaugų po gaminio įsigijimo
skyriui pateikiamas prašymas kartu su patvirtinimu apie gaminio įsigijimą. Prašome tuoj pat kai įsigijote gaminį patikrinti, ar
jis be trūkumų ir prieš pradedant jį naudoti atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas.

ĮSTATYMINĖS TEISĖS

Ši garantija jokiu būdu nepaveikia jūsų įstatyminių teisių.

INFORMACIJA VARTOTOJAMS

pagal Direktyvų 2002/95/CE, 2002/96/CE ir 2003/108/CE nurodymus, susijusius su pavojingų medžiagų
naudojimo sumažinimu elektros ir elektronikos įrangoje bei su šios rūšies atliekų šalinimu.
Užbraukto konteinerio simbolis, esantis ant įrangos ar jos pakuotės nurodo, kad toks produktas eksploatacijos
pabaigoje turi būti šalinamas atskirai nuo kitų atliekų. Dėl šios priežasties vartotojas privalės pasirūpinti
nebenaudojamos įrangos pristatymu į specializuotus elektroninių ir elektrotechninių atliekų surinkimo centrus
arba grąžinimu platintojui naujos analogiškos įrangos pirkimo metu (santykis vienas prie vieno). Tinkamas
diferencijuotas atliekų surinkimas bei pakartotinis nebenaudojamos įrangos utilizavimas yra labai reikšmingas
ir padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir asmenų sveikatai, be to skatina medžiagų, naudojamų
įrangos gamyboje, perdirbimą. Dėl neleistino šio produkto pašalinimo gali būti taikomos galiojančios
administracinės sankcijos.

ELEKTROS DUOMENYS

SVARBU
Šis gaminys turi elektrinį plombuotą kištuką, tinkantį prietaisui ir jūsų šalies maitinimo srovei, bei atitinka tarptautinių
normatyvų reikalavimus.
Šis įrenginys turi būti prijungtas prie maitinimo įtampos, kuri yra lygi nurodytajai ant techninės lentelės.
Jei kištukas ar maitinimo laidas yra pažeisti turi būti pakeisti detalėmis, identiškomis originaliosioms.
Visada laikykitės savo šalies nutarimų dėl prijungimo prie elektros maitinimo tinklo.
Tuo atveju kai dvejojate, visada kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
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Visi elektros prietaisai turi būti laikomi nepasiekiamoje
vaikams vietoje. Kai jie nenaudojami patartina elektros
prietaisus padėti į užrakinamas spintą arba sausą patalpą.

Prieš paleidžiant šią mašiną yra svarbu perskaityti, suprasti
ir labai atidžiai sekti tomis instrukcijomis tam, kad būtų
užtikrintas darbuotojų ir aplinkinių saugumas, taip pat
tam, kad būtų garantuotas ilgas ir saugus mašinos darbo
gyvenimas. Išmokite kaip naudoti elektros prietaisą, jo
darbo ribas ir potencialią riziką, kurią jis gali sukelti.
Laikykite šias instrukcijas tinkamoje vietoje, kad ateityje
galėtumėte pasikonsultuoti.
Venkite netyčinio paleidimo – Atjunkite elektros prietaisus
Prieš įjungdami mašiną visada patikrinkite, ar raktai ir
reguliavimo veržliarakčiai yra nuimti nuo elektros prietaiso.
Prieš įjungiant elektros prietaisą į maitinimo tinklą įsitikinkite,
kad jungiklis būtų ant pozicijos IŠJUNGTA. Prieš imantis
priežiūros, sutepimo ar sureguliavimo veiksmų bei tada, kai
keičiamos tokios atsarginės detalės kaip geležtės, grąžtai
ir frezos, įsitikinkite, kad elektros prietaisai, kai jie jau
nebenaudojami, būtų atjungti nuo maitinimo tinklo.

Naudokite tinkamą prietaisą
Pasirinkite tinkamą darbo tipui prietaisą. Nenaudokite tokio
prietaiso, kuris nebuvo projektuotas tokiam darbo tipui.
Neapkraukite mažo prietaiso kaip dideliam darbui skirto
prietaiso. Nenaudokite prietaisų tikslams, kuriems jie nėra
skirti.

Patikrinti pažeistas dalis
Prieš pradedant naudoti elektros prietaisą ji reikia atidžiai
patikrinti tam, kad įsitikintumėte jo teisingu veikimu ir tuo,
jog jis dirba pagal savo darbo specifiką.
Patikrinti, kad judančios dalys būtų teisingai, vienodai
išsidėsčiusios; įsitikinti, kad jos nebūtų užstrigusios;
patikrinkite, kad nebūtų nei vienos sulūžusios detalės ir, kad
elektros prietaisas būtų teisingai sumontuotas.
Pasitikrinti dėl bet kurios kitos sąlygos, galinčios įtakoti
elektros prietaiso veikimą.
Apsauga, ar bet kuri kita pažeista elektros prietaiso dalis,
turi būti pataisyta arba pakeista įgalioto priežiūros centro,
nebent šiame instrukcijų vadovėlyje būtų pateikti skirtingi
nurodymai. Jei tinkamai neveikia koks jungiklis, jis turi būti
pakeistas įgalioto priežiūros centro.
Nenaudoti
elektros
prietaiso,
kurio
ĮJUNGIMO/
IŠJUNGIMO
jungiklis neįjungia ir išjungia elektros prietaisą.
Dulkės besigaminančios medžiagų apdirbimo metu kenkia
sveikatai. Rekomenduojama užsidėti atitinkamą dulkes
sulaikančią kaukę.
Darbų atlikimo metu visada naudoti asmens apsaugos
priemones: apsauginius akinius, pirštines, kaukę, ausų
apsaugą, apsaugančius ir neslystančius batus. Nedėvėti
plevėsuojančių drabužių ar neturėkite kabančių papuošalų
ir susiriškite ilgus plaukus tam, kad būtų išvengta to, jog
jie gali įkristi ar įsivelti į judančias dalis. Visada dirbkite ant
stabilių paviršių. Visada tvirtai spaustuvais pritvirtinkite
dalį, su kuria dirbate. Darbo vietą palikite visada švarią ir
sutvarkytą.
Elektros prietaisu visada dirbkite tik abiem rankom.
Negalima atidaryti ar kokiu kitu būdu modifikuoti elektros
prietaisą ar keisti jo papildomas detales. Nelaikyti elektros
prietaiso lietuje ir nenaudoti ten, kur jis gali sušlapti ar sudrėkti.
Darbo vieta turi būti gerai apšviesta.
Nenaudokite elektros prietaiso tose vietose, kur galimas
sprogimo ar gaisro pavojus, dėl esančių degių medžiagų,
užsidegančių skysčių, lako, dažų, benzino ir t.t. degių
sprogstamojo pobūdžio dujų ir dulkių.
Būkite atidūs su vaikais ir naminiais gyvūnais
Vaikai ir naminiai gyvūnai neturi būti darbo vietoje.

Neforsuokite prietaiso
Elektros prietaisas atliks geresnį darbą, labiau užtikrintą
ir teiks geresnes paslaugas jei jis bus naudojamas pagal
greitį, kuris jam buvo nustatytas.
Visada atidžiai atlikite prietaisų priežiūros darbus
Pjovimo prietaisus laikykite pagaląstus ir švarius tam, kad
būtų užtikrintas geriausios ir saugiausios darbo sąlygos.
Laikykitės papildomų prietaisų sutepimo ir pakeitimo
nurodymų. Rankenos turi būti sausos, švarios ir nesuteptos
tepalu ar riebalais. Įsitikinti, kad ventiliacijos angos
būtų visada išvalytos ir jose nebūtų dulkių. Užsikišusios
ventiliacijos angos gali įtakoti motoro perkaitimą ir jį
sugadinti. Jei ši mašina turi būti naudojama darbui tam
tikrame aukštyje, turi būti naudojami pastoliai su sumontuota
užtvara ir plokšte kojoms arba bokšto formos platforma taip,
kad būtų užtikrintas tinkamas stabilumas.
Dėmesio!
Šis elektros prietaisas atitinka nacionalinius ir
tarptautinius normatyvus bei saugumo reikalavimus.
Taisyti gali tik kvalifikuotas personalas ir turi būti
naudojamos tik originalios dalys. Jei to nesilaikysite
gali kilti didelis pavojus vartotojui.
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Kai kurie medžio ar medienos gaminiai, ypatingai MDF
plokštės, apdorojimo metu gali sukelti pavojingas Jūsų
sveikatai dulkes. Šalia dulkių nutraukimo įrengimų
rekomenduotina vartoti sertifikuotas oro filtravimo kaukes
su iškeičiamais filtrais.
Prieš atlikdami bet kokius konservavimo, tepimo,
reguliavimo, ar detalių, pvz. pjaunamųjų peiliukų keitimo
veiksmus, būtina ištraukti elektrinio įrankio laidą iš rozetės.
Nenaudoti diskinių pjūklų iš greitai pjaunančio plieno.
Dirbant su įrenginiu, draudžiama naudoti jėgą, ar spausti
jį iš šalies.
Naudoti tik tuos pjūklus, kurie yra skirti atliekamam darbui.
Draudžiama naudoti pjūklo skydus, kurie yra deformuoti
arba su ištrūkusiais dantimis. Šios taisyklės nesilaikymas
įrankio operatoriui bei pašaliniams gali būti pavojingas bei
sukelti rimtų sužalojimų ir sugadinti patį įrankį.
Naudoti tiktai gamintojų rekomenduojamus ir gerame
stovyje esančius pjūklus.
Ant skydo nurodytas apsukimų parametras (min-1) visada
turėtų būti DIDESNIS negu pateiktas ant įrenginio.
Krypties strėliukė nurodyta ant skydinio pjūklo ašmenų turi
būti sutinkama su variklio darbo kryptimi. Pjūklo dantys turi
būti nukreiptos žemyn (žiūrint iš įrenginio priekio).
Neblokuoti judamo ašmenų apvalkalo atviroje padėtyje.
Apsauginiai komponentai turi judėti laisvai be trukdžių.
Apsauginio komponento grįžimo mechanizmas turi veikti
nepriekaištingai.
Naudoti apsauginius komponentus ir užlaikyti juos visada
gerame stovyje. Prieš patikrinant apsauginių komponentų
veikimą, reikia atjungti nuo variklio.
Nuleisti pjūklo galvutę tokiu būdu, kad ašmenys atsirastų
žemiausioje būklėje. Atsargiai pasukti ašmenis rankomis,
kad patikrinti, ar laisvai sukasi. Šį procesą pakartoti
kiekvienu kart prieš įjungiant įstrižinį pjūklą visose galimose
kraštutinėse pozicijose.
Pjaunant ilgus ruošinius atremti juos į pjūklo staliuką, arba
darbastalį. Patikrinti, ar visi gnybtai yra iki galo užtraukti ir ar
nejuda pernelyg laisvai.
Galvutės galą bei pjūklo ašmenis visuomet užlaikyti
švaroje.
Kiekvieną kartą keičiant pjūklą reikia atkreipti dėmesį į tai,
ar jo ašmenys tiksliai tinka prie kriaunos žiedo įgubimų.
Įsitikinti, jog ašmenis tvirtinanti veržlė yra gerai prisukta.
Siekiant priveržti, panaudoti prie įrenginio prijungtą specialų
raktą. Nepersukti.
Prieš kiekvieną pjovimą, pjūklas turi įsibėgėti iki maksimalių
apsukimų. Tam tikslui reikia atlaukti kelias sekundes. Tuo
atveju, jeigu užvedus įrenginį atsirastų netipiškų garsų ir
virpėjimų, nedelsiant SUSTABDYTI prietaisą, išjungti iš
maitinimo ir surasti priežastį.
Niekados nepjauti iš laisvos rankos. Apdorojamas ruošinys
visada turi būti priremtas prie darbastalio ir laikiklio.
Atpjaunama detalė turi turėti pakankamai vietos, kad
nespaustų pjūklo ašmenų.
Jeigu apdorojama detalė nėra laikoma su ranka, reikia
panaudoti tvirtinimo spąstus.
Apvalūs ir beformiai daiktai turi būti tvirtai priremti ir negali

judėti ar suktis, nes tada kirsis su ašmenimis.
Niekada nepjauti vienu metu kelių detalių.
Niekada nepjauti itin mažų detalių, kurių negalima priremti
prie pagrindo su nykščiu ir smiliumi.
Naudoti tik tuos pjūklus, kuriuos rekomenduoja naudoti
gamintojas.
Prieš užvedant pjūklą, ašmenys negali liesti ruošinio.
Įsitikinti, ar ant ruošinio nėra vinių, neišsikišę varžtelių
galvutės ar nėra bet kokių kitų medžiagų, kurios galėtų
sužaloti pjūklą.
Jokiais būdais nemodifikuoti elektrinio įrankio nei jo detalių!
Draudžiama spausti įrankį prie ruošinio, dirbti laisvai.
Valdomos elektronikos švelnus paleidimas užtikrina
netrūkčiojamą pjūklo darbą, efektyvumą bei patvarumą.
Vartojant elektrinį įrankį naudoti atitinkamas apsaugojančias
ausines.
Dėmesio!
Negalima naudoti įrenginio pjaunant pernelyg didelius
ruošinius (žr. įrenginio specifikacija).
Priešingu atveju gali įvykti skydo gaubto sužalojimas ir
naudojančio asmens sužeidimas.
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NUSTATYMO VIETA
Dėmesio
Laikymo ir transportavimo metu pakuotėje pjūklo
galvutė privalo būti užblokuota žemiausioje pozicijoje.
Siekiant atblokuoti galvutę darbui paspausti rankeną žemyn
ir išimti apsaugomąjį antgalį. Iš lėto pakelti galvutė į viršų
(Pav. E-01).

Įspėjimas
Prieš atliekant konservavimo ar nustatymo darbus,
atjungti įrenginį nuo maitinimo.

Paleidimas ir sustabdymas (E-04 pav)

Pajunkite įrankį į atitinkamą 13 amperų rozetę. Paimkite
patroną dešine ranka. Perjungiklį On/Off rasite apatinėje
patrono dalyje, kuris leidžia patogesnį įspaudimą ir
atspaudimą.
Tam, kad užvesti įrankį įspauskite jungiklį, kad SUSTABDYTI
– jungiklį atlaisvinkite.
Ketinant pjauti, nuspausti skydo gaubto dalbą (E-04 pav.)
ir su išjautimu nuleisti ašmenis į ruošinį, kurį ketinama
perpjauti.

Maišą užmauti ant galinės įrenginio angos. Maišas
pjuvenoms turi būti pastoviai ištuštinamas; juo pilnesnis
maišas, tuo mažesnė dulkių siurblio trauka.

Įspėjimas
Jokiais atvejais nestabdyti pjūklo skydo. Įrenginys turi
elektrinį stabdį. Išjungti jungiklį, kuomet įrenginys galvutė
randasi žemesnėje padėtyje ir atlaukti, kol diskas visiškai
nustos suktis ir tada kelti aukštyn. Nepjauti ruošinio, kurio
gylis viršija maksimalų įrenginio ašmenų dydį.

Įstrižainio pjūklo montavimas

Kampiniai pjovimai

Maišo pjūvenoms montavimas (D-01. Pav)

Įrankio pagrinde yra keturios 12 mm montavimo angos.
Dėka jų, naudojant atitinkamus varžtus ir virbalus, galima
stabiliai pritvirtinti įrankį prie darbastalio. Jei iškyla poreikis
dažnai įrankį perkelti į kitą vietą, galima jį pritvirtinti prie 19
mm pagrindo pagaminto iš klijuotės, dėka to jis bus labiau
stabilus.

Įspėjimas
Dulkių likučiai gali sukelti kvėpavimo negalavimų,
ypatingai MDF plokščių dulkės. Rekomenduotina
vartoti sertifikuotas oro filtravimo kaukes.

Pjūklo skydo gaubtas

Pjūklo skydo gaubtas apsaugoja ašmenis, kai pjaunamoji
galvutė nustatyta viršutinėje padėtyje. Prieš užvedant
įrenginį, būtina susipažinti su šio komponento naudojimo
būdu.
Paimti dešine ranka už rankenos ir nykščiu perstumti
blokados dalbą į dešinę siekiant nustatyti gaubtą. Nuleisti
galvutę labai atsargiai kiek įmanoma žemyn.
Leisti pakylėti skydui aukštyn, kol sustos. Tuo pačiu paleisti
skydo gaubtas blokados dalbą.
Dėmesio: po kiekvieno pjovimo, atlaisvinkite perjungiklį
On/Off ir kol pakelsite pjaunamosios galvutės kompleksą,
palaukite kol pjaunamasis diskas nustos suktis.

Įspėjimas
Po kiekvieno pjovimo paleisti įjungti/išjungti jungiklį
ir prieš pakeldami įrenginį atlaukti, kol diskas nustos
suktis. Jokiais būdais nebandyti modifikuoti skydo
gaubto.
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Atleisti staliuko blokadą ir pasukti staliuką pageidaujamu
kampu. Užblokuoti staliuką. Įjungti pjūklą ir nykščiu atleisti
skydo gaubto blokadas dalbą. Sklandžiai perpjauti ruošinį.

Įžambiniai pjovimai

Atleisti pasvirimo reguliavimo blokadą ir nustatyti
pageidaujamą galvutės pasvirimo kampą. Užspausti
blokadą. Įjungti pjūklą ir nykščiu atleisti skydo gaubto
blokadas dalbą. Sklandžiai perpjauti ruošinį.

Pjovimai dvejomis kryptimis

Pjovimas dvejomis kryptimis tai kampinių ir įžambinių
pjovimų kombinacija.
Atleisti staliuko blokadą. Nustatyti pageidaujamu kampu
ir pakartotinai užblokuoti staliuką. Atleisti pasvirimo
reguliavimo blokadą ir nustatyti pageidaujamą galvutės
pasvirimo kampą. Užspausti blokadą. Įjungti pjūklą ir
nykščiu atleisti skydo gaubto blokadas dalbą. Sklandžiai
perpjauti ruošinį.
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SKYDO KEITIMAS (G-01 PAV.)

ANGLIES ŠEPETĖLIŲ KEITIMAS (G-02 PAV.)

Įspėjimas
Verpsto galūnių jokiais atvejais negalima modifikuoti
siekiant pritaikyti kitiems skydiniams pjūklams.
Negalima nuimti gaubto! Išjungus įrenginį ir ištraukus kabelį
iš rozetės išimti apsaugomąjį antgalį. Pakelti į viršų skydą
su uždaru gaubtu.
Pašalinti kryžminį sraigtą (G-01 „1“) ir iškišti gaubto dalbą.
Sulaisvinti reguliavimo sraigtelį esantį galinės grįžtamos
spyruoklės lizde.
Iki galo prispausti gaubtą blokuojančią dalbą, tuo pačiu
kita ranka apsukti plastmasinį gaubtą c. (G-01 „2“ pav.), o
galinės grįžtamos spyruoklės lizdą perstumti virš pagrindinio
įrenginio gaubto, tiek kiek būtina, kad atidengti reguliavimo
sraigtelį.
Naudojantis su įrenginiu gautu raktu atsukti skydo
tvirtinimo varžtelį (G-01 „3“ pav.), sukant jį sutinkamai su
laikrodžio rodyklių judėjimo kryptimi. Tuo pačiu spausti
antgalį apsaugomąjį mygtuką kol antgalis neužsiblokuos.
Po antgalio užblokavimo tęsti skydo gaubto sraigtelio
atsukimą. Nuimti sraigtelį ir tarpinę, po kuria randasi skydą
tvirtinantis flanšas.

Įspėjimas
Prieš atliekant konservavimo ar nustatymo darbus,
atjungti įrenginį nuo maitinimo.
Anglies šepetėlių susivartojimas pasireikš įrenginio
galingumo stygiumi bei pernelyg dideliu kibirkščiavimu,
netgi pro ventiliacines angas. Kai šepetėliai susidėvės iki
4-5 mm, reikia juos iškeisti.
Nuimti anglies šepetėlių antgalį (G-02 pav.) naudojant
atsuktuvą su plokščia galūne. Iškeisti sudėvėtus šepetėlius
naujais. Pakartoti procedūrą antram šepetėliui ir uždėti
antgalį atgal.
DĖMESIO:
šepetėlius
Anglies privaloma visada keisti
poromis.

Įspėjimas
Pjaunantis diskas yra labai aštrus, todėl keičiant jį
patartina naudoti apsaugines pirštines.
Nuimti visiškai skydą nuo antgalio, o po to atiduoti jį į
antrinių žaliavų perdirbimo įmonę. Nuimti vidinį skydo flanšą
(atkreipiant dėmesį į jos tvirtinimo kryptį), o po to išvalyti
visus nešvarumus susikaupusius prie variklio antgalio.
Uždėti naują skydą ant variklio antgalio taip, jog atsirastų
ant tvirtinimo antgalio. Atmink, kad ant skydo nurodytos
strėliukės turi atitikti sutinkamai su laikrodžio rodyklių
judėjimo kryptimi, t.y. pjūklo dantys turi būti nukreipti žemyn.
Variklio antgalis turi dvi plokšteles atitinkančias skylutėms
ant skydą tvirtinančio flanšo. Uždėti skydą tvirtinantį flanšą
ant variklio antgalio pritaikant plokšteles. Pastūmėti skydą
apsaugomąją tarpinę bei veržlę ant variklio antgalio sriegio,
o po to sukti laikrodžio rodyklėms priešinga kryptimi iki tol,
kol patikrinus ranka nuspręsime, jog yra prisukta.
Paspausti antgalio blokadą, o vėliau prisukti skydo sraigtą
(ne per stipriai). Atleisti antgalio blokadą ir patikrinti, ar
diskas laisvai sukasi.
Įsitikinti, ar ant grįžimo spyruoklės esantis gaubtas bei
uždangos operacinė dalba yra atitinkamoje padėtyje ir
ar yra tinkamai apsaugoti. Patikrinti, kad uždanga veikia
taisyklingai, sukeliant ir nuleidžiant pjaunančios galvutės
kompleksą.
Kas kiek laiko tikrinti, ar visu nustatymai ir reguliavimai yra
atitinkami.

TECHNINIAI DUOMENYS
Elektros įtampa:
Variklis:
Tuščios eigos greitis:
Diskas:
Prapjovos gylis 90°
Prapjovos gylis 45°
Prapjovos gylis 45° x 45°
Triukšmo lygis:
Akustinis galingumas:
Vibracijų lygis:
Masė:

Įspėjimas
Atminti, jog pjaunamo skydo uždanga turi būti
pritvirtinta ir turi taisyklingai veikti.
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230 V ~ 50 Hz
2000 W
5000 min-1
ø255xø30x2,8 mm
340 x 90 mm
240 x 90 mm
240 x 45 mm
98,0 dB(A)
K = 3,0 dB(A)
111,0 dB(A)
K = 3,0 dB(A)
3,540 m/s2
K = 1,5 m/s2
15,0 kg
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IEVADS

Paldies jums par to, ka nopirkāt šo ražojumu, kurš izturēja visas pilnīgas mūsu veiktas kvalitātes apstiprināšanas procedūras.
Ļoti pūlējāmies, ka tas jūs sasniegtu lieliskas kvalitātes. Taču, ja retos gadījumos, jums izraisītos kāda problēma, vai ja
mēs varam kādā veidā jums palīdzēt, nekavējoties zvaniet uz mūsu klienta apkalpošanas nodaļu. Par vistuvāko pie jums
esoša centra koordinātēm jautājiet pa numuriem, kas norādīti šīs grāmatiņas aizmugurējā pusē.

PIRMĀ VIETĀ – DROŠĪBA

Pirms lietojot šo elektroierīci, vienmēr ievērojiet instrukcijā noteiktus galvenos drošības līdzekļus, lai samazinātu
ugunsgrēka, elektrotrieciena vai personiska zaudējuma risku. Ļoti svarīgs izlasīt instrukciju rokasgrāmatu, lai saprastu šīs
ierīces piemērošanu, tās robežas un potenciālu risku.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Uzņēmums – ražotājs ražojumam dod 2. gadu garantijas laiku no pirkuma datuma. Šī garantija netiek piemērota
ražojumiem, kas paredzēti nomāšanai. Mēs uzņemamies nomainīt tās daļas, kuras noskaidrojas kā sliktas, jo ir bojātas,
vai ar trūkumu ražotāja kļūdas dēļ. Ne vienā gadījumā garantijā neiekļauta kompensācija vai tiešā vai netiešā zaudējuma
atlīdzība. Garantijā arī neiekļautas: nolietojušās daļas, nepareiza lietošana, lietošana ar profesijas mērķiem un vienmēr
klienta apmaksāti izdevumi, kas saistīti ar ierīces transportēšanu un iepakošanu. Ražojumi, kas atsūtīti remontam ar
transportu, kuru apmaksā saņēmējs, netiks pieņemti.
Arī ja mašīna kaut kādā veida tiks modificēta vai tiks lietota ar papildus detaļām, kuras ražotājs neapstiprināja, garantija
automātiski kļūst par spēku zaudējošu. Uzņēmums ražotājs neapņemas nekādu civilatbildību, kas saistīta ar nepiemērotu
ražojuma lietošanu vai pilnīgu darba, novietošanas un uzraudzības instrukciju neievērošanu. Pakalpojumu sniegšana pēc
garantijas iespējama tikai tad, kad pilnvarotajai nodaļai, kas pēc ražojuma iegādes sniedz pakalpojumus, tiek iesniegts
lūgums kopā ar ražojuma iegādes apstiprināšanas dokumentiem. Lūdzam tūlīt pēc ražojuma iegādes pārbaudiet, vai tam
nav trūkumi un pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju rokasgrāmatu.

LIKUMĪGAS TIESĪBAS

Šī garantija nekādā gadījumā neietekmē jūsu likumīgas tiesības.

INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM

Saskaņā ar direktīvam 2002/95/CE, 2002/96/CE un 2003/108/CE, kas attiecas uz bīstamo vielu
izmantošanas pamazinājumu elektriskajās un elektroniskajās iekārtās un arī uz atkritumu
pārstrādājumu.
Pārsvītrotas kastes simbols uz iekārtas vai uz iepakojuma nozīmē, ka ražojumu, ekspluatācijas termiņa
beigās, vajag izmest atsevišķi no citiem atkritumiem.Lietotājam tātad vajag nodot izmantoto iekārtu
kompetentiem škirtas elektrisko un elektronisko atkritumu pārstrādāšanas centriem, vai atdot to pārdevējam
jaunas ekvivalentas iekārtas pirkuma brīdī, vienu par vienu.Adekvāta šķirta atkritumu pārstrādāšana, virzīta
uz atkārtotu izmantošanu un videi draudzīgo apstrādāšanu, palīdz izvairīties no negativam sekam dabai un
veselībai, un ļauj atkārtoti izmantot un/vai droši pārstrādāt matiriālus, no kuriem sastāv iekārta.Pretlikumīga
ražojuma pārstrādāšana provocē likumā paredzēto administratIvo sankciju piemērošanu prêt lietot

ELEKTRĪBAS DATI

SVARĪGS
Šīm ražojumam ir elektriskā plombēta kontaktdakšiņa, kas piemērota ierīcei un jūsu valsts barošanas strāvai, un
atbilst starptautiskām normatīvām prasībām.
Šīm iekārtojumam jābūt pieslēgtam pie barošanas sprieguma, kurš līdzens norādītajam uz tehniskas tabulas.
Ja kontaktdakšiņa vai barošanas vads ir bojāti obligāti jānomaina detaļas, kas ir identiskas oriģinālām detaļām.
Vienmēr ievērojiet savas valsts lēmumus par pieslēgšanas pie elektrības barošanas tīkla.
Tādā gadījumā, kad šaubījāties, vienmēr griezieties pie kvalificēta elektriķa.
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1 VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Pirms šīs mašīnas iedarbināšanas ļoti svarīgs ir izlasīt,
saprast un uzmanīgi ievērot tas instrukcijas, lai tiktu
nodrošināta darbinieku un apkārtēju cilvēku drošība, kā arī,
lai tiktu garantēts ilga un droša mašīnas darba dzīve.
Iemācieties lietot elektrības ierīci, tās darba robežas un
potenciālu risku, kuru tā var izraisīt. Glabājiet šo instrukciju
rokasgrāmatu piemērotā vietā, lai nākotnē varētu to
izmantot.
Cenšieties izvairīties nejaušas iedarbināšanas
atslēdziet elektrības ierīces.
Pirms mašīnas ieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai
atslēgas un regulēšanas uzgriežņu atslēga ir noņemti no
elektrības ierīces.
Pirms elektrības ierīces ieslēgšanas barošanas tīklā
pārliecinieties, ka slēdzis būtu pozīcijā IZSLĒGTS.
Pirms uzraudzības, ieeļļošanas vai regulēšanas darbībām
un tad, kad tiek mainītas tādas rezerves detaļas kā ģelzi,
urbi un frēzes, pārliecinieties, ka elektrības ierīces, kad tās
jau netiek lietotas, tiktu atslēgtas no barošanas tīkla.
Pārbaudīt bojātas detaļas
Pirms elektrības ierīces lietošanas, to obligāti uzmanīgi
jāpārbauda, lai pārliecinātos par tās pareizu darbību un par
to, ka tā strādā pēc sava darba specifikas.
Pārbaudīt, ka kustošās detaļas būtu pareizi, vienādi
novietojušas; pārliecināties, ka tās nebūtu iestrēgušas;
pārbaudīt, ka nebūtu ne viena sabojāta detaļa un, ka elektrības
ierīce tiktu pareizi samontēta. Pārbaudīt ierīci jeb kāda cita
apstākļa dēļ, kas var ietekmēt elektrības ierīces darbību.
Aizsardzībai, vai jeb kurai citai bojātai elektrības ierīces
daļai, jābūt saremontētai vai nomainītai pilnvarotā apkopes
centrā, vienīgi ja šajā instrukciju rokasgrāmatā tiktu sniegti
atsevišķi norādījumi. Ja pareizi nedarbojas kāds slēdzis,
tam jābūt nomainītam pilnvarotā apkopes centrā.
Nelietot elektrības ierīci, kuras IESLĒGŠANAS /
IZSLĒGŠANAS slēdzis neieslēdz un izslēdz elektrības ierīci.
Putekļi, kas veidojas materiālu apstrādes laikā, kaitē
veselībai. Ieteicams izmantot attiecīgo no putekļiem
pasargājušo masku.
Darbu veikšanas laikā vienmēr izmantot individuālas
aizsardzības līdzekļus: aizsargbrilles, cimdus, masku, ausu
aizsardzību, aizsargājošas un neslīdošas kurpes.
Nevalkāt plīvojošus apģērbus vai pakaramos rotaslietas un
sasiejiet ilgus matus, lai izvairītos no to iepīšanas kustošās
daļās. Vienmēr strādājiet uz stabilām virsmām. Vienmēr ar
stipriem piespiedējiem piestipriniet daļu, ar kuru strādājiet.
Darba vietu vienmēr atstājiet tīru un sakārtotu.
Ar elektrības ierīci vienmēr strādājiet tikai ar abām rokām.
Nedrīkst atvērt vai jeb kādā citā veidā modificēt elektrības
ierīci vai mainīt tās papildus detaļas.
Nelietojiet elektrības ierīci lietū un nelietojiet tur, kur tā var
saslapt vai samitrināties. Darba vietai jābūt labi apgaismotai.
Nelietojiet elektrības ierīci tajās vietās, kur iespējamas
sprādzienu vai ugunsgrēka briesmas, ko var izraisīt degošās
vielas, uzliesmojošie šķidrumi, lakas, krāsas, benzīns un
tml. degošās sprādzienbīstama veida gāzes vai putekļi.
Esiet uzmanīgi ar bērniem un mājas dzīvniekiem!
Bērniem un mājas dzīvniekiem nedrīkst būt darba vietā.
Visiem elektrības ierīcēm jābūt uzglabātiem nesasniedzamā
bērniem vietā. Kad tie netiek lietoti, ieteicams elektrības
ierīces novietot slēdzamā skapī vai sausā telpā.

Izmantojiet piemēroto ierīci
Izvelējiet piemēroto darba tipam ierīci. Nelietojiet tādu ierīci,
kura netika projektēta tādam darba tipam. Neapkraujiet
mazu ierīci kā lielam darbam paredzēto ierīci. Nelietojiet
ierīces mērķiem, kuriem tās netiek paredzētas.
Neforsējiet ierīci
Elektrības ierīce veiks labāko darbu, vairāk nodrošināto un
sniegs labākus pakalpojumus, ja tā tiks izmantota pēc
ātruma, kurš tika tai noteikts.
Vienmēr uzmanīgi veiciet ierīču uzraudzības darbus.
Griešanas ierīces glabājiet paasinātus un tīrus, lai būtu
nodrošināti vislabākie un visdrošākie darba apstākli.
Ievērojiet papildus ierīču ieeļļošanas un nomaiņas
norādījumus. Rokturiem jābūt sausiem, tīriem un
neieeļļotiem ar eļļu vai taukiem.
Pārliecināties, ka ventilācijas atveres vienmēr būtu iztīrītas
un tajās nebūtu putekļi. Piesārņojušās ventilācijas atveres
var ietekmēt motora pārkarsēšanu un to sabojāt.
Ja šī mašīna jālieto darbam attiecīgā augstumā, jābūt
izmantotām sastatnēm ar samontētu iežogojumu un plāksni
kājām vai torņa formas platformu, lai tiktu nodrošināta
pareiza stabilitāte.

PASARGĀTIES NO ELEKTRĪBAS TRIECIENA.

Cenšieties izvairīties no ķermeņa kontakta ar iezemētām
virsmām vai ar tām, kurām ir masa (piemēram, caurules,
radiatori, trauku mazgājamās mašīnas vai ledusskapi).
Barošanas vadi.
Stipri neraujiet un nestaipiet barošanas vadu, lai izrautu
kontaktdakšiņu aiz barošanas tīkla.
Nekad nepārvietojiet elektrības ierīci raujot to aiz barošanas
vada. Barošanas vadu glabājiet tālāk no siltuma, eļļas,
šķīdumiem un asiem stūriem.
Periodiski pārbaudiet ierīces barošanas vadu un, ja tas ir
bojāts, lūdziet to nomainīt pilnvarotā apkopes pakalpojumu
centrā.
Periodiski pārbaudiet pagarinātājus un tos nomainiet, ja tie
ir bojāti.
Nelietojiet divu vadu kabeļus vai pagarinātājus spoļu, ar
iezemēšanas taciņām, elektrības ierīcēm. Vienmēr lietojiet
trīs vadu kabeļus vai pagarinātāju spoles ar iezemēšanas
vadu, kas pieslēgts pie zemes.
Vienmēr pilnīgi iztījiet pagarinātāja vadu.
Pagarinātājiem līdz 15 m izmantojiet elektrības vadus ar
šķērsiem 1,5 mm2 vada nodalījumiem.
Pagarinātājiem ilgākiem nekā 15 m, bet īsākiem nekā 40
m, izmantojiet elektrības vadus ar šķērsiem 2,5 mm2 vada
nodalījumu.
Sargāt pagarinātāju no asiem objektiem, pārāk liela
karstuma un neglabājiet to mitrās vietās vai tur, kur ir
ūdens.
Uzmanību!
Šī elektrības ierīce atbilst nacionāliem un starptautiskiem
normatīviem un drošības prasībām. Remontēt var tikai
kvalificēts personāls. Jābūt izmantotām tikai oriģinālām
detaļām. Ja neievērosiet šos noteikumus, var izraisīties
lielas briesmas patērētājam.
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2 SPECIFISKĀS DROŠĪBAS
INSTRUKCIJAS

troksnis vai vibrācijas – ierīci NEKAVĒJOTIES apturēt,
atslēgt no elektroapgādes un atrast traucējuma iemeslu.

Nekādi koksnes veidi un koksnes produkti, sevišķi
MDF, var saproducēt veselībai kaitīgus putekļus. Tāpēc
rekomendējam lietot sertificētu aizsardzības masku ar
maināmu filtru papildi lietotai sūkšanas instalācijai.
Atslēgt elektroierīci no elektroapgādes, kad ierīce nav
lietota, pirms konservācijas darbiem, pirms eļļošanas
darbiem, pirms uzstādīšanas darbiem un pirms piederumu
mainīšanas, piem. pirms griezējnažu mainīšanas.
Nedrīkst lietot ripzāģu no ātri griezīga tērauda.
Nekāda gadījumā neatļaut, lai uz ripzāģiem varētu ietekmēt
spēks vai sānu spiediens.
Vienmēr lietot ripzāģus, pielāgotus izpildītam darbam.
Nedrīkst lietot deformētu ripzāģu vai zāģu ar trūkstošiem
zobiem. Tas ir sevišķi bīstami un var ierosināt dzīvei bīstamu
nelaimes gadījumu vai bojāt ierīci.
Lietot tikai labu ripzāģu, kuru rekomendē ražotājs.
Uz ripzāģa norādītam apgrozības ātrumam (min-1) jābūt
AUGSTĀKĀM nekā ierīces ātrums.
Rādītāja virziens uz zāģa jābūt saskaņots ar dzinēja
apgrozības virzienu. Ripzāģa zobiem jābūt novirzītiem uz
apakšu (skatoties no ierīces priekšas).
Nedrīkst bloķēt kūstošu zāģa apvalku atvērtā pozīcijā.
Saliekamiem aizsardzības komponentiem jāstrādā bez
traucējumiem.
Saliekamo aizsardzības komponentu
mehānismam jāstrādā bez traucējumiem.

Nedrīkst veikt griešanu no brīvas rokas. Apstrādātu
materiālu vienmēr nostiprināt pie vadītājas un galda.
Atgrieztam materiālam vienmēr jābūt pietiekami daudz
vietu, lai nevarētu spiest uz zāģu.
Ja apstrādāts materiāls
stiprināšanas spaili.

nav

turēts ar

roku, lietot

Apaļu priekšmetiem un priekšmetiem ar neregulārām
formām jābūt droši atbalstītiem un tie nevar pārvietoties vai
rotēties, jo tad var uzsist ripzāģu.
Nedrīkst griezt uzreiz dažādu elementu.
Nedrīkst griezt elementus, kuri ir tik mazi, ka nevar būt
piespiesti pie vadītājas ar pirkstiem (ar īkšķi un rādītāju).
Lietot tikai ripzāģu, kuru rekomendē ražotājs.
Ierīces iedarbināšanas laikā apstrādāts priekšmets nevar
pieskarties pie zāģa.
Pārbaudīt apstrādātu priekšmetu, lai nevarētu saturēt naglu,
skrūves galviņu vai citu priekšmetu, kuri var bojāt zāģu.
Nedrīkst mainīt ierīces vai piederumu konstrukciju nekādā
gadījumā!
Griežot, nedrīkst pārāk stipri spiest uz zāģu. Spiešanas
līmeņa pakāpeniska mainīšana atļauj samazināt ierīces un
zāģa izlietošanu, paaugstināt efektivitāti un pagarināt darba
laiku!
Darba laikā ar ierīci lietot sertificētu dzirdes aizsardzību.

atgriezeniskam

Lietot aizsardzības komponentus un saglabāt tos vienmēr
labā stāvoklī. Pirms aizsardzības komponentu darbības
pārbaudīšanas atslēgt ierīci no elektroapgādes.
Nolaist ierīces galviņu, lai zāģis būtu novietots zemākajā
pozīcijā. Uzmanīgi pagriezt zāģu ar roku, lai pārbaudīt, vai
nekas netraucē rotācijas kustību. To procesu atkārtot pirms
ierīces iedarbināšanas visās iespējamās galējās darba
pozīcijās.

Uzmanību!
Nedrīkst ar ierīci griezt priekšmetus, kuri ir pārāk lieli
(sk. ierīces specifikāciju).
Citādi var bojāties ierīces ripzāģa apvalki, kas var
ierosināt operatora ievaiņojumu.

Griežot garu priekšmetu, lietot ierīces galdu vai darba
galdu elementu atbalstīšanai. Pārbaudīt, vai visas spailes ir
savilktas un vai nav pārāk daudz iespēju kustoties.
Vārpstiņās galu ar zāģa stiprināšanu vienmēr saglabāt
tīrumā.
Katrās zāģa mainīšanas laikā pārbaudīt, lai zāģis tieši būtu
pielāgots iedziļināšanai novietošanas gredzenā.
Pārbaudīt, vai zāģa stiprināšanas uzgrieznis ir labi
pieskrūvēts. Lai to pieskrūvēt, lietot pievienoto atslēgu.
Nedrīkst pārskrūvēt uzgriežņu.
Pirms katras griešanas zāģim jāsasniedz savu maksimālu
ātrumu. Tāpēc ierīcei jāatļauj attīstīt savu ātrumu dažādu
sekunžu laikā. Gadījumā, kad ir ievērojams netipisks
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UZSTĀDĪŠANAS VIETAS
Uzmanību:
Glabāšanas iepakojumā un transporta laikā ierīces
galviņai jābūt nobloķētai viszemākajā pozīcijā.
Lai atbloķēt galviņu darbam, piespiest rokturu uz apakšu
un noņemt aizsardzības stieņu. Lēni pacelt galviņu (zīm.
E-01).

Brīdinājums!
Pirms konservācijas vai regulēšanas darbu uzsākšanas
atslēgt ierīci no elektroapgādes.

Ēveļskaidu maisa montāža (Zīm. D-01)

Novietot maisu uz izejas ierīces mugurpusē. Ēveļskaidu
maisu regulāri jāiztukšo; ja maiss ir pilnīgāks, tad putekļu
izsūkšanas efektivitāte ir mazāka.

Slīpas griešanas ierīces montāža

Šī ierīce ir apgādāta ar četriem montāžas caurumiem, kuri
atrodas pamatā, ar diametru 8 mm. Caurumi ir paredzēti
ierīces pastāvīgai piestiprināšanai pie galda, lietojot
skrūves vai stieņus. Ja ierīce ir vajadzīga dažādās vietās,
to var uzstādīt uz ēveļskaidu plātnes ar biezumu 19 mm, lai
nodrošināt attiecīgu paturēšanu.

Brīdinājums!
Putekļu gruzīši var ierosināt elpošanas problēmu,
sevišķi putekļi no MDF plātnēm. Lai izvairoties no
tādām problēmām, rekomendējam lietot sertificētu
pretputekļu masku.

Ierīces ripzāģa apvalki

Ripzāģa apvalks sedz ripzāģu, kad griešanas galviņa
atrodas augšējā pozīcijā. Pirms ierīces ieslēgšanas ir
nepieciešami iepazīties ar apvalka darbības veidu.
Pakampt rokturu ar labu roku, ar īkšķu pārvietojot ripzāģa
apvalka blokādes sviru uz labu, lai iedarbināt apvalku.
Nolaist galviņu ļoti lēni, cik daudz ir iespējami uz apakšu.
Atļaut ripzāģim lēni pacelties līdz apturēšanai.
Vienlaicīgi atbrīvot ripzāģa apvalka blokādes sviru.
Uzmanību:

Piespiest pārslēdzēju, lai IEDARBINĀT ierīci un atbrīvot, lai
to APTURĒT.
Lai veikt griešanas darbu, piespiest apvalka blokādes sviru
(zīm. E-04) un nolaist korpusu, ar izjūtu to iedziļināšot
grieztā materiālā.

Brīdinājums!
Nekādā gadījumā nedrīkst apturēt ripzāģu.
Ierīce ir apgādāta ar elektrisko bremzi.
Pārslēdzēju atlaist, kad galviņa vēl atrodas uz apakšas
un pagaidīt līdz ripzāģa pilnīgai apturēšanai pirms
galviņās pacelšanas.
Nedrīkst griezt materiālu, kura lielums pārsniedz ierīces
maksimālu griešanas iespēju.

Stūru griezumi

Atslābināt galda blokādi un pagriezt galdu uz attiecīgu
leņķu. Nobloķēt galdu. Iedarbināt ierīci un ar īkšķu atlaist
ripzāģa apvalka blokādes sviru. Pārgriezt materiālu ar
laidenu kustību.

Slīpi griezumi

Atslābināt slīpuma leņķa blokādi un uzstādīt attiecīgu
galviņas slīpuma leņķu. Spiest blokādi. Iedarbināt ierīci un
ar īkšķu atlaist ripzāģa apvalka blokādes sviru. Pārgriezt
materiālu ar laidenu kustību.

Griezumi divos virzienos

Griezumi divos virzienos ir stūru un slīpu griezumi.
Atslābināt galda blokādi. Uzstādīt vajadzīgu leņķu un
vēlreiz nobloķēt galdu. Atslābināt slīpuma leņķa blokādi un
uzstādīt vajadzīgu galviņās slīpuma leņķu. Spiest blokādi.
Iedarbināt ierīci un ar īkšķu atlaist ripzāģa apvalka blokādes
sviru. Pārgriezt materiālu ar laidenu kustību.

katrasPēc
zāģēšanas noņemiet pirkstus no
ieslēgšanas / izslēgšanas pogas un atļaujiet
asmenim apstāties, pirms zāģēšanas galviņu
grupas pacelšanas.

Brīdinājums!
Nedrīkst mainīt ripzāģa apvalka konstrukciju nekādā
veidā.

Iedarbināšana un apturēšana (Zīm. E-04)

Pieslēgt ierīci pie elektroapgādi. Pakampt rokturu ar labu
roku. Pārslēdzējs (iesl./izsl.) atrodas roktura vidū, lai būtu
ērti to izmantot.
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RIPZĀĢA MAINĪŠANA (ZĪM. G-01)

OGLEKĻA SUKAS MAINĪŠANA (ZĪM. G-02)

Brīdinājums!
Vārpstiņas uzgali nevar būt nekādā gadījumā modificēti
citu ripzāģu lielumiem.
Nedrīkst noņemt apvalku! Kad ierīce ir izslēgta un
elektroapgāde atslēgta, noņemt aizsardzības stieņu.
Pacelt ripzāģu ar slēgtu apvalku. Noņemt krustveida skrūvi
un izkārt apvalka aizsardzības sviru (zīm. G-01 „1”).
Atslābināt uzstādīšanas skrūvi pretēja apgrieziena ligzdā.
Piespiest sviru, kura bloķē apvalku, vienlaicīgi ar otro roku
rotēt plastmasas apvalku pretēji pulksteņrādītāja virzienam
(zīm. G-01 „2”), un atgriezeniskas atsperes ligzdu pārvietot
zem pastāvīgu ripzāģa apvalku, cik ir nepieciešami, lai
atklāt skrūvi, kura noteic ripzāģu.
Lietojot
pievienoto
galatslēgu,
atskrūvēt
ripzāģa
nodrošināšanas skrūvi (zīm. G-01 „3”), rotēšot to
pulksteņrādītāja virzienā. Vienlaicīgi spiest stieņa
nodrošināšanas pogu, līdz stieņa nobloķēšanai. Pēc stieņa
nobloķēšanas turpināt ripzāģa skrūves atslābināšanu.
Noņemt skrūvi un starpliku, zem kuras atrodas ripzāģa
nodrošināšanas atloks.

Brīdinājums!
Pirms regulēšanas vai konservācijas pārbaudīt, vai
ierīce ir atslēgta no elektroapgādes.
Oglekļa suku izlietošanas simptomi būs jaudas
pazemināšana un pārmērīga dzirksteļošana, arī caur
ventilācijas caurumiem. Kad sukas būs izlietotas līdz apm.
4-5 mm, to jāmaina.
Noņemt oglekļa sukas uzgaļu (zīm. G-02), lietojot skrūvgriežu
ar plakano asmeni. Mainīt izlietotu suku uz jaunu. Atkārtot
procedūru otrai sukai un uzstādīt sukas uzgaļu.

Brīdinājums!
Ripzāģis ir ļoti ass, tāpēc tā mainīšanas laikā
rekomendējam lietot aizsardzības cimdus.
Noņemt ripzāģi pilnīgi no stieņa, pēc tam atdod utilizācijas
izejvielu pārstrādāšanas punktā. Noņemt iekšēju ripzāģa
atloku (ievērošot montāžas virzienu), pēc tam attīrīt visu
netīrumus pie dzinēja stieņa.
Uzstādīt jaunu ripzāģu uz dzinēja stieņa, lai būtu novietota
uz stiprināšanas atloka. Lūdzam atcerēt, ka virziena
rādītājiem uz ripzāģa jānorāda pulksteņrādītāja kustības
virzienu, t.i. ripzāģa zobiem jābūt novirzītiem uz apakšu.
Dzinēja stienis ir apgādāts ar divām plātnītēm, kuri atbilst
caurumiem uz ripzāģa nodrošināšanas atloka. Uzstādīt
ripzāģa nodrošināšanas atloku uz dzinēja stieņu, pielāgošot
plātnītes. Uzvilkt ripzāģa nodrošināšanas starpliku un
skrūvi uz dzinēja stieņa vītni, pēc tam rotēt to pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam līdz momentam, kad,
pārbaudīšot ar roku, varētu konstatēt tās pieskrūvēšanu.
Iespiest stieņa blokādi, pēc tam pieskrūvēt ripzāģa skrūve
(ne pārāk stipri). Atbrīvot stieņa blokādi un pārbaudīt, vai
ripzāģis var brīvi rotēties.
Pārbaudīt, vai korpuss, novietots uz atgriezeniskas
atsperes, un apvalka operācijas svira atrodas attiecīgā
pozīcijā un vai ir attiecīgi nodrošinātas. Pārbaudīt, vai
apvalks strādā pareizi, nolaižot un pacelšot griešanas
galviņas kompleksu.
Periodiski pārbaudīt, vai visas regulācijas un uzstādīšanas
ir pareizas.

Uzmanību:

oglekļa
Abu
suku mainīt vienlaicīgi.

TEHNISKAS INFORMĀCIJAS
Elektroapgāde:
Dzinējs:
Dzinēja ātrums bez noslogojuma:
Disks:
Maks. izgriezums ar 90°
Maks. izgriezums ar 45°
Maks. izgriezums ar 45° x 45°
Akustisks spiediens:
Akustiska jauda:
Vibrācijas līmenis:
Svars:

Brīdinājums!
Lūdzam atcerēt, ka ripzāģa apvalkam jābūt nostiprinātam
un jāstrādā pareizi.
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230 V ~ 50 Hz
2000 W
5000 min-1
ø255xø30x2,8 mm
340 x 90 mm
240 x 90 mm
240 x 45 mm
98,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
111,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
3,540 m/s2 K = 1,5 m/s2
15,0 kg
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