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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

J1G-ZP1A-210D

 W

PARAMETRY CIĘCIA

INFORMACJE O HAŁASIE

Noś nauszniki ochronne! 
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OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA MUSI BYĆ ZAWSZE ZAŁOŻONA  i w pełni sprawna.

Narzędzie należy zawsze kontrolować pod kątem uszkodzonych części.
Przed ponownym użyciem uszkodzonego narzędzia, osłony lub części, należy dokładnie 
sprawdzić, czy narzędzie lub element będą działały właściwie i zgodnie z 
przeznaczeniem. Należy kontrolować, czy części ruchome nie są odchylone od osi, nie 
zacinają się i nie są pęknięte lub uszkodzone w inny sposób, który mógłby wpłynąć na 
działanie narzędzia. Uszkodzona osłona lub inna część musi zostać odpowiednio 
naprawiona lub wymieniona przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje. 
Osłonę tarczy piły zaprojektowano tak, aby automatycznie podnosiła się przy 
opuszczaniu ramienia i aby zamykała się na tarczy, gdy ramię zostaje podniesione. 
Na czas zakładania lub wyjmowania tarcz tnących lub w celu skontrolowania piły 
osłonę można podnieść ręcznie. 

O ILE PIŁA NIE JEST WYŁĄCZONA, NIGDY NIE WOLNO RĘCZNIE PODNOSIĆ OSŁONY 
TARCZY.

AKCESORIA
Piła ukośnica do cięć złożonych jest standardowo wyposażona w następujące 
akcesoria:

Ograniczanie hałasu
Aby zmniejszyć poziom emisji hałasu, należy ograniczyć czas pracy, używać trybów pracy 
niski poziom hałasu oraz nosić sprzęt ochrony osobistej.
Aby zminimalizować ryzyko związane z hałasem, prosimy wziąć pod uwagę następujące 
zalecenia:
1. Urządzenia należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji i 
wynikających z konstrukcji urządzenia.

aby był on w pełni sprawny.

5. Czynności konserwacyjne przy urządzeniu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 

powodujących silne drgania były rozłożone na kilka dni.
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b) Należy unikać dotykania ciałem powierzchni uziemionych, takich jak rury, 
kaloryfery, kuchenki i lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Woda dostająca się do

Zaplątane lub uszkodzone przewody zwiększają ryzyko 

c) Elektronarzędzia należy chronić przed deszczem i wilgocią.
wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

d) Nie należy nadwyrężać przewodu. Nigdy nie należy używać przewodu do noszenia 
lub ciągnięcia elektronarzędzia; nie należy chwytać za przewód, aby wyjąć wtyczkę z 
kontaktu. Przewód należy chronić przed gorącem, ropą, olejem, ostrymi krawędziami 
i poruszającymi się częściami.
porażenia prądem.

e) Podczas posługiwania się elektronarzędziem na dworze należy stosować 
przedłużacz nadający się do używania na dworze.Używanie przewodu przeznaczonego 

f) Jeżeli użycie elektronarzędzia w miejscu o dużej wilgotności jest nieuniknione, 
należy używać zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).
Używanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

do stosowania na dworze zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

a) Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy.Bałagan i złe 

a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy w jakikolwiek sposób  
nie należy przerabiać wtyczki. Do elektronarzędzi wymagających uziemienia nie 
należy używać przejściówek.Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazdka zmniejszają 
ryzyko porażenia prądem.

b) Elektronarzędzi nie należy używać w miejscach zagrożonych wybuchem, np. w 
obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą zapalić opary lub pył.

oświetlenie sprzyjają wypadkom.

c) W czasie pracy elektronarzędzie należy trzymać z dala od dzieci i osób postronnych.
Chwila nieuwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy

2) Bezpieczeństwo elektryczne

Prosimy zachować na przyszłość wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. 
Termin “elektronarzędzie” występujący w ostrzeżeniach dotyczy narzędzia elektrycznego 
o zasilaniu sieciowym (przewodowego) lub akumulatorowym (bezprzewodowego).

OSTRZEŻENIE! Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje oraz
przestudiować specyfikację i ilustracje dostarczone wraz z elektronarzędziem. 
Niestosowanie się do wszystkich podanych niżej instrukcji może doprowadzić do 
porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

2. OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRONARZĘDZI
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3) Bezpieczeństwo osobiste
a) Podczas pracy narzędziem należy zachować czujność, patrzeć, co się robi i kierować 
się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy użytkownik jest 
zmęczony, albo jest pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi 
w czasie posługiwania się narzędziami elektrycznymi może spowodować poważne 
obrażenia.

4) Używanie i utrzymanie elektronarzędzi
a) Elektronarzędzia nie należy forsować. Należy używać narzędzia dostosowanego do 
wykonywanej pracy.
bezpieczniej, gdy pozwoli mu się pracować z prędkością/obrotami do jakich zostało 
zaprojektowane.

e) Nie należy sięgać za daleko. Zawsze należy dbać o utrzymanie równowagi i pewne 
podparcie nóg. W nieprzewidzianych sytuacjach zapewnia to lepszą kontrolę nad

Odpowiednie narzędzie elektryczne wykona pracę lepiej i 

b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli przełącznik zasilania nie włącza go lub 
nie wyłącza.
potencjalnie niebezpieczne i wymaga naprawy.

Elektronarzędzie, którego nie da się kontrolować przełącznikiem, jest

c) Przed przystąpieniem do regulacji elektronarzędzia oraz przed wymianą akcesoriów 
lub odłożeniem narzędzia na miejsce, należy odłączyć je od zasilania i/lub wyjąć

elektronarzędziem.

g) Jeżeli urządzenie jest wyposażone w przystawkę do odsysania i zbierania pyłu, 
należy pilnować, aby była ona podłączona i właściwie stosowana.Używanie systemów
zbierania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

h) Nie wolno dopuścić do tego, aby poczucie znajomości narzędzia wynikające z jego 
częstego używania doprowadziło do lekceważenia i ignorowania zasad 
bezpieczeństwa. Jedno lekkomyślne działanie może w ułamku sekundy doprowadzić do 
ciężkich urazów.

f) Należy nosić odpowiednią odzież. Nie powinno się nosić luźnych ubrań ani biżuterii. 
Włosy i odzież należy trzymać w bezpiecznej odległości od poruszających się części. 
Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zaczepić się o poruszające się części.

b) Należy używać środków ochrony osobistej i zawsze nosić okulary ochronne. 
Stosowanie w odpowiednich warunkach sprzętu ochronnego takiego jak np. maska 
przeciwpyłowa, obuwie ochronne z podeszwami antypoślizgowymi, kask lub ochronniki 
słuchu zmniejszy ewentualne obrażenia.

c) Nie należy dopuszczać do przypadkowego włączenia. Należy pilnować, aby przed 
podłączeniem narzędzia do zasilania i/lub baterii akumulatorowej oraz przed 
podniesieniem i przenoszeniem przełącznik był ustawiony w pozycji “wyłączone”.
Trzymanie palca na przełączniku w czasie przenoszenia narzędzi elektrycznych lub 
podłączanie ich do zasilania, gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji “włączone” może 
doprowadzić do wypadku.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze regulacyjne.
Klucz zaczepiony o obracającą się część elektronarzędzia może spowodować obrażenia.
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akumulator. Tego typu zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko
przypadkowego włączenia się elektronarzędzia.

W rękach nieprzeszkolonych użytkowników elektronarzędzia
mogą stanowić zagrożenie.

 
d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Osobom, które nie zapoznały się z narzędziem i jego instrukcją, nie należy 
pozwalać go obsługiwać.

narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

g) Elektronarzędzi, akcesoriów, wierteł, bitów, itp. należy używać zgodnie z niniejszą 
instrukcją, z uwzględnieniem warunków i rodzaju wykonywanej pracy.

Śliskie uchwyty nie pozwalają w bezpieczny sposób kontrolować narzędzia w 
nieprzewidzianych sytuacjach.

h) Należy dbać o to, aby uchwyty były suche, czyste i niezaplamione olejem lub 
smarem.

Odpowiednio utrzymane
narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej narażone na zakleszczanie się i 
łatwiej jest je kontrolować.

f) Należy dbać o czystość i naostrzenie narzędzi tnących.

Wiele wypadków wynika ze złej konserwacji narzędzi.

e) Elektronarzędzia i akcesoria należy utrzymywać w dobrym stanie. Należy 
kontrolować, czy części ruchome nie są odchylone od osi, nie zacinają się i nie są 
pęknięte lub uszkodzone w inny sposób, który mógłby wpłynąć na działanie 
narzędzia. W razie uszkodzenia, przed użyciem należy oddać narzędzie do naprawy.

5) Serwisowanie

 
a) Serwisowanie elektronarzędzia należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi, 
a do naprawy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. 
Zapewni to bezpieczeństwo eksploatacji elektronarzędzia.
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wyrzucone z dużą prędkością i mogłyby doprowadzić do urazów. 

a) Ukośnice są przeznaczone do piłowania drewna lub produktów drewnopodobnych, 
nie można w nich używać ściernych tarcz tnących i nie wolno ich używać do przecinania 
materiałów metalowych takich jak pręty, sztaby, słupki itp. Pył z tarcz ściernych 
powoduje zacinanie się poruszających się części takich jak osłona dolna. Iskry powstające 
podczas piłowania tarczą ścierną doprowadzą do spalenia się osłony dolnej, wkładki blatu 
i innych elementów plastikowych.
b) Gdy tylko jest to możliwe, aby przytrzymać przecinany element, należy używać 
zacisków. W przypadku podtrzymywania elementu ręką, należy zawsze pilnować, aby 
odległość dłoni od obu ścian bocznych tarczy wynosiła co najmniej 100 mm. Piły nie 
wolno używać do przecinania elementów za małych na to, aby je bezpiecznie 
zamocować zaciskiem lub przytrzymać ręką. Jeśli za bardzo zbliży się dłoń do tarczy, 

Niezamocowane lub poruszające się elementy mogłyby zostać 

Cięcie podczas ciągnięcia piły mogłoby spowodować uniesienie się tarczy

wzrośnie ryzyko urazu wskutek kontaktu z tarczą. 
c) Piłowany element musi być unieruchomiony i zablokowany zaciskami lub dociśnięty 
do ogranicznika i blatu. Nie należy wpychać piłowanego elementu na tarczę tnącą ani 
przecinać go “z ręki”.

piły ponad przecinany element i gwałtowne odskoczenie zespołu tarczy w stronę operatora.

d) Piłę należy popychać przez przecinany element. Nie należy jej ciągnąć przez 
przecinany element. Aby wykonać cięcie, należy podnieść głowicę piły i pociągnąć ją 
nad element bez cięcia, włączyć silnik, docisnąć głowicę piły w dół i popychać piłę 
przez element.

Podpieranie piłowanego elementu „na krzyż” tj. trzymanie elementu z prawej 
strony tarczy piły lewą ręką lub na odwrót jest bardzo niebezpieczne.

e) Nigdy nie wolno przesuwać dłoni w poprzek zamierzonej linii cięcia, ani przed, ani za 
tarczą piły.

Bliskość kręcącej się tarczy piły może nie być oczywista

Skrzywione

Małe odpady i 

i można doznać ciężkich urazów.

f) Gdy tarcza tnąca się kręci, nie należy sięgać którąkolwiek ręką za ogranicznik bliżej 
niż na 100 mm od dowolnej strony tarczy piły w celu uprzątnięcia ścinków drewna lub z 
jakiegokolwiek innego powodu.

lub wypaczone elementy mogą się w czasie przecinania odgiąć lub przesunąć, co może 
doprowadzić do zablokowania się tarczy. W przecinanym elemencie nie mogą znajdować 
się gwoździe lub inne elementy niedrewniane.

g) Przed piłowaniem należy skontrolować przecinany element. Jeśli element jest 
wykrzywiony lub wypaczony, należy go zamocować zaciskiem zewnętrzną wykrzywioną 
stroną dociśniętą do ogranicznika. Należy się zawsze pilnować, aby między piłowanym 
elementem, ogranicznikiem i blatem wzdłuż linii cięcia nie było odstępów.

h) Piły nie należy włączać zanim z jej blatu nie zostaną usunięte wszystkie narzędzia, 
ścinki drewna itp. – na blacie może zostać tylko przecinany element.

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PIŁ 
UKOŚNIC
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luźne kawałki drewna lub innych materiałów po zetknięciu się z kręcącą się tarczą mogą 
zostać z dużą prędkością wyrzucone w powietrze.

Kilku elementów ułożonych jeden na drugim 

Płaska i solidna powierzchnia zmniejsza ryzyko utraty stabilności

nie da się odpowiednio zamocować zaciskami lub unieruchomić i mogą one zablokować 
tarczę lub przesunąć się w czasie piłowania.

 
i) Elementy należy przecinać po jednym.

Bez odpowiedniego podparcia,
elementy dłuższe lub szersze niż blat piły ukośnicy mogą się przechylić. Jeśli odcinany lub 
przecinany element przechyli się, może on podnieść dolną osłonę lub może zostać 
wyrzucony przez kręcącą się tarczę.

l) W przypadku elementów szerszych lub dłuższych niż blat należy zadbać o 
odpowiednie przedłużenie blatu, kozły/podpórki itp.

Niestabilne podparcie przecinanego elementu może spowodować 
zablokowanie się tarczy lub przesunięcie się elementu w czasie operacji piłowania, co może 
doprowadzić do pociągnięcia użytkownika i osoby mu pomagającej na kręcącą się tarczę.

m) Nie należy zamiast przedłużenia blatu lub dodatkowych podpór korzystać z 
pomocy innej osoby.

W przypadku ograniczenia możliwości przemieszczania się, np. za
pomocą ogranicznika długości, odcinany element mógłby się zaklinować o tarczę i 
gwałtownie odskoczyć.

n) Odcinanego elementu nie wolno w żaden sposób blokować ani dociskać do kręcącej 
się tarczy tnącej.

Pręty mają
tendencję do toczenia się podczas przecinania, przez co tarcza tnąca przeskakuje i może 
wciągnąć element wraz z dłonią użytkownika na tarczę.

o) Należy zawsze używać zacisku lub zamocowania zaprojektowanego do 
prawidłowego podpierania okrągłych materiałów takich jak pręty lub rury.

Ograniczy to ryzyko wyrzucenia przecinanego elementu w 
powietrze. 

p) Przed rozpoczęciem piłowania należy pozwolić, aby tarcza rozpędziła się do 
maksymalnych obrotów.

Dopiero wtedy można usunąć zakleszczony materiał. 
Kontynuowanie piłowania z zaklinowanym elementem może doprowadzić do utraty 
kontroli lub uszkodzenia ukośnicy.

q) Jeśli przecinany element lub tarcza zaklinują się, ukośnicę należy wyłączyć. Należy 
odczekać aż wszystkie poruszające się części zatrzymają się, wyjąć wtyczkę z kontaktu 
i/lub wyjąć akumulator.

Sięganie ręką obok kręcącej się tarczy tnącej jest niebezpieczne.

r) Po skończeniu piłowania, przed wyjęciem odciętego elementu należy puścić 
przełącznik, przytrzymać głowicę piły skierowaną w dół odczekać, aby tarcza się 
zatrzymała.

przez ukośnicę.

j) Przed użyciem piłę ukośnicę należy zamocować lub ustawić na płaskiej i solidnej 
powierzchni roboczej.

Bez
włączania i bez umieszczania na jego blacie przecinanego elementu należy przesunąć 
tarczę piły wzdłuż całej linii cięcia, aby upewnić się, że nie ma ryzyka przecięcia 
ogranicznika i że nie będzie on w niczym przeszkadzał.

k) Prace należy planować. Przy zmianie ustawienia kąta ukosu lub nachylenia należy 
każdorazowo upewnić się, że regulowany ogranicznik jest prawidłowo nastawiony 
tak, aby przytrzymywał przecinany element i nie blokował systemu osłon.
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Zahamowanie piły może doprowadzić do nagłego pociągnięcia głowicy w dół, co 
stwarza ryzyko urazów.

s) Podczas wykonywania cięcia niepełnego lub zwalniania przełącznika przed 
całkowitym opuszczeniem głowicy piły należy mocno trzymać uchwyt.
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Prosimy zapoznać się ze sposobem użytkowania urządzenia i w tym celu przeczytać 
instrukcję obsługi. Należy zapamiętać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i 
bezwzględnie się do nich stosować. Pomoże to uniknąć ryzyka i niebezpieczeństw.

RYZYKA RESZTKOWE

1. Podczas używania urządzenia należy zawsze być czujnym, aby móc z wyprzedzeniem 
rozpoznać zagrożenia i zapobiec im. Szybka interwencja pozwala zapobiec poważnym 
urazom i stratom materialnym.
2. W przypadku jakichkolwiek usterek, urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od 
zasilania. Przed ponownym użyciem, urządzenie należy oddać do sprawdzenia przez 

Należy używać wyłącznie tarcz o średnicach zgodnych z oznaczeniami na pile.
Należy używać wyłącznie tarcz posiadających oznaczenie prędkości większe lub równe 
od prędkości podanej na narzędziu.

Nawet w przypadku używania elektronarzędzia zgodnie z instrukcją, niektórych 
ryzyk resztkowych nie da się wyeliminować. Z uwagi na konstrukcję i własności 
urządzenia, wystąpić mogą następujące zagrożenia:

1. Schorzenia płuc w przypadku nieużywania odpowiedniej maski ochronnej.
2. Utrata słuchu w przypadku nieużywania ochronników słuchu.
3. Utrata zdrowia spowodowana chorobą wibracyjną w przypadku długotrwałego 
użytkowania urządzenia lub w przypadku braku odpowiedniego serwisowania narzędzia.

OSTRZEŻENIE!
W czasie pracy urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne! Pole to może w pewnych 
okolicznościach zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych implantów medycznych! Aby 
zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zaleca się, aby osoby z 
implantami medycznymi przed rozpoczęciem używania urządzenia skonsultowały się ze 
swoim lekarzem lub producentem implantów.

NOŚ OKULARY
NOŚ NAUSZNIKI OCHRONNE
STOSUJ MASKĘ PRZECIWPYŁOWĄ

4. DODATKOWE ZASADY DOTYCZĄCE TEJ PIŁY 
UKOŚNICY

Zawsze mocno trzymaj uchwyt, aby uniknąć niekontrolowanego odrzutu piły w pozycji 
całkowicie opuszczonej.
Zawsze mocno trzymaj uchwyt, aby uniknąć niekontrolowanego odrzutu piły w pozycjiy j
całkowicie opuszczonej.
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Dla własnego bezpieczeństwa przed rozpoczęciem używania piły 
ukośnicy należy przeczytać instrukcję obsługi. Noś okulary ochronne. 
Ręce należy trzymać z dala od linii cięcia tarczy piły. Nie należy używać 
piły bez założonych osłon. Nie należy wykonywać żadnych operacji 
bezpośrednio rękoma. Nigdy nie należy sięgać za tarczę piły. Przed 
przesunięciem piłowanego elementu lub zmianą ustawień należy 
wyłączyć narzędzie i odczekać aż tarcza zatrzyma się. Po wymianie 
tarczy, zanim narzędzie zostanie włączone, należy poprawnie założyć 
z powrotem i dokręcić wszystkie osłony w pierwotnej pozycji. Przed 
wymianą tarczy lub innymi czynnościami serwisowymi należy 
odłączyć zasilanie (lub wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z kontaktu, 
odpowiednio do sytuacji). Narzędzie należy chronić przed deszczem, nie 
używać go w miejscach wilgotnych. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, po 
każdej operacji cięcia blok narzędzia należy maksymalnie przesunąć w 
tył.

OSTRZEŻENIE!

Narzędzie musi być używane tylko do celów zgodnych z przeznaczeniem. Wszelkie 
użycie inne niż wspomniane w niniejszej instrukcji zostanie uznane za niewłaściwe. Za 
uszkodzenia lub urazy powstałe w wyniku takiego niewłaściwego użycia 
odpowiedzialność ponosi użytkownik, a nie producent.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone w narzędziu zmiany, ani 
szkody wynikające z tego typu zmian.
Nawet przy używaniu narzędzia zgodnie z instrukcją niemożliwe jest wyeliminowanie 
wszystkich pozostałych czynników ryzyka. Z uwagi na konstrukcję i własności narzędzia, 
wystąpić mogą następujące zagrożenia:

ochronnych.
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5. CHARAKTERYSTYKA PIŁY

1. Ramię piły
2. Gałka odblokowująca
3. Uchwyt roboczy
4. Górna nieruchoma
      osłona tarczy
5. Odchylana osłona tarczy
6. Ramię cofania osłony
7. Blokada kąta 

nachylenia w pionie
8. Skala kąta nachylenia
      w pionie
9. Śruba regulacji kąta

nachylenia 45°
10. Śruba regulacji kąta

nachylenia 0°
11. Ogranicznik
12. Blat ukośnicy
13. Skala kąta ukosu
14. Wkładka blatu 

(płyta do cięcia)
15. Blokada ukosu
16. Przełącznik spustowy
17. Blokada przełącznika
18. Przycisk blokady osi
19. Osłona śruby ostrza
20. Klucz imbusowy

4 mm + 6 mm
21. Worek na pył
22. Wylot do odsysania pyłu
23. Zacisk “G”
24. Ogranicznik
25. Boczne pręty podpierające

34

5

6

11

19

21

23

24

1

2

9

12

13
14

18
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6.  PRZEZNACZENIE

Piła ukośnica jest przeznaczona do piłowania drewna i podobnych materiałów, 
nadaje się do wykonywania cięć prostych i ukośnych pod kątem do 45°. Piła nie jest 
przeznaczona do piłowania drewna kominkowego. Urządzenia, osprzętu i akcesoriów 
dodatkowych (patrz instrukcje producenta) nie należy używać do prac niezgodnych z 
ich przeznaczeniem. Wyraźnie wyklucza się wszystkie zastosowania niezgodne z 
przeznaczeniem.

7. ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ7. UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z 
PRZEZNACZENIEM

Używanie niezgodnie z przeznaczeniem grozi pożarem, porażeniem prądem i 
urazami, a ponadto:
- Zapisy podane w niniejszej gwarancji nie mają na celu ograniczenia ani 
zmodyfikowania jakichkolwiek praw gwarancyjnych wynikających ze stosownych 
przepisów lokalnych, krajowych lub innych i nie służą pozbawieniu użytkownika 
przysługujących mu praw.

Miejsce pracy:
Miejsce pracy powinno być czyste. Narzędzia nie należy używać w miejscach 
zagrożonych wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. 
Narzędzie należy chronić przed deszczem i wilgocią.
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8. INSTRUKCJA OBSŁUGI

                 Należy dopilnować, aby napięcie zasilania było takie samo, jak napięcie pracy 
podane na tabliczce znamionowej. Przed jakąkolwiek regulacją lub wykonaniem prac 
serwisowych należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.

Ważne:

                           Aby nie dopuścić do przypadkowego włączenia, które mogłoby 
doprowadzić do ciężkich urazów, wszystkie części należy ZAWSZE zakładać PRZED 
podłączeniem do zasilania. Piła nie powinna być NIGDY podłączona do zasilania w czasie 
montażu części lub podczas regulacji, podczas zakładania lub zdejmowania ostrza oraz 
gdy narzędzie nie jest używane.

Aby zmniejszyć zbieranie się pyłu z piłowania i wiórów i utrzymać maksymalną 
wydajność cięcia, istnieje możliwość odsysania pyłu powstającego podczas piłowania: 
na wylocie do odsysania pyłu  wystarczy zamocować worek na pył. 
W komplecie dostarczony jest worek na pył do używania na pile ukośnicy. Aby go 
założyć, wystarczy go po prostu wsunąć na wylot do odsysania pyłu na górnej osłonie 
tarczy.
Aby opróżnić worek na pył, należy go zdjąć z wylotu do odsysania pyłu i otworzyć 
zamek błyskawiczny na worku.

Ostrzeżenie:

                  Aby zagwarantować prawidłowe odsysanie pyłu, worek na pył należy 
opróżniać, gdy zapełni się mniej więcej do 2/3 swojej pojemności.
UWAGA:

MONTAŻ

WYLOT DO ODSYSANIA PYŁU

Piłę ukośnicę można podnieść tylko wtedy, gdy ramię piły jest zablokowane w pozycji 
dolnej, piła jest wyłączona, a wtyczka wyjęta z kontaktu.
Piłę należy podnosić wyłącznie za uchwyt roboczy (3) lub zewnętrzne części korpusu. 
Nie należy jej podnosić za osłony.

TRANSPORT

Należy dopilnować, aby piła ukośnica była zawsze stabilna i pewnie zamocowana. W 
każdym rogu podstawy piły znajdują się otwory, które ułatwiają montaż na stole 
warsztatowym.
1) Ustaw piłę na płaskim i równym stole lub blacie warsztatowym. Przykręć piłę do 
blatu 4 śrubami (do dokupienia osobno).
2) W zależności od preferencji, piłę można też zamocować do kawałka sklejki o 
grubości 13 mm (1/2”) lub więcej. Sklejkę można następnie przytwierdzić zaciskami 
do dowolnej powierzchni roboczej. Można ją też przenosić w warsztacie z miejsca na 
miejsce.
UWAGA! Należy upewnić się, że powierzchnia montażu nie jest wypaczona: nierówna 
powierzchnia może doprowadzić do zakleszczania i niedokładnego piłowania.

MONTAŻ NA STOLE WARSZTATOWYM
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Gałka odblokowująca (2) służy do opuszczania głowicy tnącej ukośnicy w dół na czas 
transportu lub przechowywania. Piły nie wolno nigdy używać z gałką odblokowującą 
blokującą głowicę w pozycji dolnej.

GAŁKA ODBLOKOWUJĄCA

Rygle blatu do cięcia ukośnego (15) służą do blokowania blatu pod żądanym kątem.
Ukośnicą można wykonywać cięcia pod kątem od 0° do 45° w lewo i w prawo. Aby 
wyregulować kąt ukosu, należy poluzować rygle blatu i obrócić blat o wymagany kąt.
Kąty 0°, 15°, 22,5°, 30° i 45° są sygnalizowane kliknięciem, co ułatwia szybkie ustawienie 
blatu piły.

RYGLE BLATU DO CIĘCIA UKOŚNEGO

Blokada kąta nachylenia w pionie (7) służy do ustawiania nachylenia tarczy tnącej pod 
odpowiednim kątem w pionie. Ukośnicą można wykonywać cięcia z nachyleniem od 0° 
do 45° w lewo. Aby wyregulować kąt nachylenia, należy poluzować blokadę nachylenia 
w pionie i pochylić ramię piły o wymagany kąt nachylenia.

BLOKADA KĄTA NACHYLENIA W PIONIE 

Przycisk blokady osi (18) blokuje obracanie się tarczy tnącej. Podczas zakładania, 
wyjmowania lub wymiany tarczy należy wcisnąć i przytrzymać powyższy przycisk.

PRZYCISK BLOKADY OSI

Dolna obrotowa osłona tarczy tnącej (5) zabezpiecza tarczę z obu stron.
W miarę jak tarcza zagłębia się w piłowany element osłona odchyla się i nachodzi na 
górną osłonę tarczy (4).

DOLNA OBROTOWA OSŁONA TARCZY

1. Aby włączyć piłę, należy przesunąć blokadę przełącznika (17) w lewo i wcisnąć i 
przytrzymać przełącznik spustowy on/off (włączone/wyłączone) (16).
2. Aby wyłączyć piłę, przełącznik spustowy on/off (włączone/wyłączone) (16) 
wystarczy puścić.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

1. Worek na pył (21) należy założyć na wylot odprowadzania pyłu (22).
2. Do wylotu odprowadzania pyłu (22) można też podłączyć urządzenie odsysające takie 
jak odkurzacz przemysłowy. Odpowiednio do potrzeb należy używać odpowiedniego 
adaptera/przejściówki do odkurzacza. Średnica wewnętrzna wylotu odprowadzania pyłu 
wynosi 35 mm.

ODSYSANIE PYŁU

1. Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z kontaktu.
2. Opuść ramię piły (1) w najniższą pozycję i w takiej pozycji zablokuj gałkę 
odblokowującą (2), aby przytrzymać ramię piły w pozycji transportowej.
3. Poluzuj blokadę ukosu (15).
4. Obróć blat (12), tak aby wskaźnik wskazywał kąt 0º.

USTAWIANIE TARCZY TNĄCEJ PROSTOPADLE DO BLATU
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5. Dokręć blokadę ukosu (15).
6. Poluzuj blokadę nachylenia w pionie (7) i ustaw ramię piły (1) pod kątem 0º w 
pionie (tarcza tnąca pod kątem 90º względem blatu piły). Zakręć blokadę kąta 
nachylenia w pionie (7).
7. Przyłóż do blatu (12) kątownik tak, aby drugim bokiem dotykał tarczy tnącej.
8. Obróć tarczę ręką i sprawdź w kilku punktach wzajemne wyrównanie tarczy i 
blatu.
9. Krawędzie kątownika i tarczy tnącej powinny być do siebie równoległe.
10. Jeżeli tarcza tnąca odchyla się od kątownika, wyreguluj ją w następujący sposób.
11. Używając klucza 8 mm lub klucza francuskiego (regulowanego), poluzuj 
nakrętkę śruby regulacji kąta nachylenia 0° (10). Poluzuj też blokadę kąta nachylenia 
w pionie (7).
12. Używając klucza imbusowego 4 mm, wyreguluj śrubę regulacji kata nachylenia 
0° (10): tarcza tnąca powinna zostać ustawiona równo z kątownikiem.
13. Poluzuj śrubę z gniazdem krzyżowym przytrzymującą wskaźnik skali kąta 
nachylenia (8) i ustaw pozycję wskaźnika, tak aby dokładnie pokazywał zero na skali.
 Dokręć śrubę.
14. Dokręć blokadę kąta nachylenia w pionie (7) i nakrętkę śruby regulacji kąta 
nachylenia 0° (10).

1. Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z kontaktu.
2. Opuść ramię piły (1) w najniższą pozycję i w takiej pozycji zablokuj gałkę 
odblokowującą (2), aby przytrzymać ramię piły w pozycji transportowej.
3. Poluzuj blokadę ukosu (15).
4. Obróć blat (12), tak aby wskaźnik wskazywał kąt 0º.
5. Dokręć blokadę ukosu (15).
6. Używając klucza imbusowego 4 mm, odkręć dwie śruby mocujące ogranicznik 
(11) do podstawy.
7. Przyłóż kątownik do ogranicznika (11) i tak, aby drugim bokiem dotykał tarczy 
tnącej.
8. Wyreguluj ogranicznik (11), tak aby był ustawiony prostopadle do tarczy.
9. Dokręć śruby mocujące ogranicznik (11).
10. Poluzuj śrubę z gniazdem krzyżowym przytrzymującą wskaźnik skali do cięcia 
ukośnego (13) i ustaw pozycję wskaźnika, tak aby dokładnie pokazywał na skali zero.
11. Dokręć śrubę mocującą wskaźnik skali do cięcia ukośnego.

USTAWIANIE OGRANICZNIKA PROSTOPADLE DO BLATU

Należy pilnować, aby piła ukośnica była zawsze stabilna i pewnie zamocowana. Przed 
użyciem piłę można przymocować 4 śrubami mocującymi (do dokupienia osobno) do 
twardej, poziomej powierzchni.
W podstawie piły znajdują się 4 otwory umożliwiające przytwierdzenie do stołu 
warsztatowego lub innego stabilnego blatu.
Aby zamocować piłę, należy wykonać następujące czynności:

OTWORY MONTAŻOWE
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1) Ustal i zaznacz, gdzie piła ma zostać zamocowana.
2) Przewierć przez blat 4 otwory.
3) Ustaw piłę na blacie w taki sposób, aby otwory w podstawie pasowały do otworów 
wywierconych w blacie. Załóż śruby i podkładki, dokręć nakrętki sześciokątne.

Podczas przecinania elementu, deski powinny być zawsze ściśnięte zaciskiem 
(dostarczonym w zestawie).

ZACISK DO MOCOWANIA PRZECINANEGO ELEMENTU

1. Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z kontaktu.
2. Kierunek obracania się tarczy zaznaczony na niej strzałką dopasuj do strzałki na górnej 
osłonie tarczy. Należy pilnować, aby zęby tarczy były skierowane w dół.
3. Wciśnij dźwignię roboczą (3) i pociągnij gałkę odblokowującą (2), aby odłączyć ramię 
piły (1).
4. Podnieś ramię piły (1) na maksymalną wysokość.
5. Używając śrubokrętu krzyżaka, odkręć i wyjmij śrubę z gniazdem krzyżowym mocującą 
ramię cofania osłony (6) do obrotowej osłony tarczy (5).
Używając śrubokrętu krzyżaka, odkręć śrubę z gniazdem krzyżowym mocującą pokrywę 
śruby tarczy (19).
6. Pociągnij w dół za obrotową osłonę tarczy (5), a następnie odchyl do góry razem z 
pokrywą śruby tarczy (19). Gdy osłona obrotowa tarczy (5) jest ustawiona nad górną 
nieruchomą osłoną tarczy (4), można się dostać do śruby tarczy.
7. Przytrzymaj osłonę obrotową (5) u góry i wciśnij przycisk blokady osi tarczy (18). Obróć 
tarczę aż do zablokowania osi.
8. Odkręć śrubę kluczem imbusowym 6 mm i wyjmij ją z tarczy (poluzuj kręcąc w prawo – 
śruba tarczy ma gwint lewoskrętny).
9. Zdejmij płaską podkładkę, zewnętrzną podkładkę tarczy i samą tarczę.
10. Posmaruj kropelką oleju wewnętrzną i zewnętrzną podkładkę tarczy po stronie tarczy.
11. Załóż na oś nową tarczę, pilnując, aby podkładka wewnętrzna znalazła się za tarczą.
12. Załóż z powrotem zewnętrzną podkładkę tarczy.
13. Wciśnij przycisk blokady osi (18) i załóż z powrotem podkładkę płaską i śrubę mocującą 
tarczę.
14. Używając klucza imbusowego 6 mm, mocno dokręć śrubę mocującą tarczę (dokręcaj w 
lewo).
15. Opuść osłonę tarczy, przytrzymaj dolną obrotową osłonę tarczy (5) i pokrywę śruby 
tarczy (19) w pozycji opuszczonej i dokręć śrubę mocującą pokrywę śruby tarczy.
16. Załóż z powrotem ramię cofania osłony (6) i przykręć je do obrotowej osłony tarczy (5).
17. Sprawdź, czy osłona tarczy pracuje właściwie i czy zasłania tarczę po opuszczeniu 
ramienia.
18. Podłącz piłę do zasilania i włącz urządzenia: aby upewnić się, czy wszystko działa 
właściwie, sprawdź czy tarcza kręci się tak jak powinna.
19. Konstrukcja ruchomej osłony przewiduje tylko jeden tryb pracy, bez możliwości 
regulacji. Przed użyciem należy zawsze sprawdzać, czy osłona tarczy działa prawidłowo.

WYMIANA TARCZY
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Jeżeli tylko jest to możliwe, należy zawsze używać urządzeń zaciskowych (np. 
zacisków stolarskich) do zamocowania przecinanego elementu.
W czasie piłowania ręce należy trzymać z dala od strefy cięcia, w bezpiecznej 
odległości od tarczy. 
Nie należy usuwać odciętego kawałka materiału z prawej strony tarczy lewą ręką.
Cięcie poprzeczne wykonywane jest w poprzek słoi przepiłowywanego elementu. 
Cięcie w poprzek pod kątem 90º odbywa się z kątem blatu do cięć kątowych 
ustawionym na 0º. Cięcia kątowe wykonuje się przez ustawienie kąta blatu na 
wartość różną od zera.
1. Pociągnij za gałkę odblokowującą (2) i podnieś ramię piły (1) na maksymalną 
wysokość.
2. Poluzuj blokadę ukosu (15).
3. Obróć blat do cięć kątowych (12) tak, aby wskaźnik wskazał żądany kąt.
4. Ponownie zakręć blokadę ukosu (15).
5. Połóż element przeznaczony do cięcia płasko na blacie. Jedną z krawędzi mocno 
przyłóż do ogranicznika (11). Jeżeli deska jest wypaczona, połóż ją stroną wypukłą 
do ogranicznika (11). Przyłożenie do ogranicznika strony wklęsłej deski może 
doprowadzić do jej pęknięcia i zaklinowania się tarczy.
6. Przy przecinaniu długich elementów, naprzeciwległy koniec elementu należy 
podeprzeć wspornikami bocznymi lub stojakiem rolkowym, albo oprzeć o dowolną 
powierzchnię leżącą na tej samej wysokości, co blat piły.
7. Przed włączeniem piły wykonaj przymiarkę do cięcia i upewnij się, że nie pojawią 
się żadne przeszkody, np. zacisk, który mógłby blokować przesuw podczas cięcia.
8. Mocno chwyć uchwyt roboczy (3) i wciśnij przełącznik spustowy (16). Pozwól, aby 
tarcza rozpędziła się do maksymalnej prędkości i dopiero potem powoli opuść ją nad 
przecinanym elementem.
9. Puść przełącznik spustowy (16) i zanim wyjmiesz tarczę piły z nacięcia pozwól, aby 
tarcza całkowicie się zatrzymała. Zanim usuniesz przecięty element poczekaj na 
zatrzymanie się tarczy.

CIĘCIE POPRZECZNE

1. W przypadku używania narzędzia do cięcia z nachyleniem, czasami można używać 
ogranicznika.
2. Ze względu na bezpieczeństwo piłowania, należy zawsze używać ogranicznika, 
którego nie wolno w żaden sposób przerabiać.

OGRANICZNIK

Jeżeli tylko jest to możliwe, należy zawsze używać urządzeń zaciskowych (np. zacisków 
stolarskich) do zamocowania przecinanego elementu.
W czasie piłowania ręce należy trzymać z dala od strefy cięcia, w bezpiecznej 
odległości od tarczy. 
Nie należy usuwać odciętego kawałka materiału z prawej strony tarczy lewą ręką.

CIĘCIE Z NACHYLENIEM
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Piłowanie ukośnie w pionie wykonuje się w poprzek słoi przecinanego kawałka drewna z 
tarczą nachyloną w pionie i względem blatu piły. Blat piły jest ustawiony w pozycji zero 
stopni, a tarcza jest nachylona pod kątem od 0º do 45º.
1. Pociągnij za gałkę odblokowującą (2) i podnieś ramię piły na pełną wysokość.
2. Poluzuj blokadę ukosu (15).
3. Obróć blat ukośnicy (12), tak aby wskaźnik wskazał na skali (13) kąt zero stopni.
4. Ponownie zakręć blokadę ukosu (15).
5. Poluzuj blokadę kąta nachylenia w pionie (7) i odchyl ramię piły (1) w lewo na żądany 
kąt ukosu (od 0º do 45º). Zakręć blokadę kąta nachylenia w pionie (7).
6. Połóż element przeznaczony do cięcia płasko na blacie. Jedną z krawędzi mocno przyłóż 
do ogranicznika (11). Jeżeli deska jest wypaczona, przyłóż ją do ogranicznika stroną 
wypukłą. Przyłożenie do ogranicznika strony wklęsłej deski może doprowadzić do jej 
pęknięcia i zaklinowania się tarczy.
7. Przy przecinaniu długich elementów, naprzeciwległy koniec elementu należy podeprzeć 
wspornikami bocznymi lub stojakiem rolkowym, albo oprzeć o dowolną powierzchnię 
leżącą na tej samej wysokości, co blat piły.
8. Przed włączeniem piły wykonaj przymiarkę do cięcia i upewnij się, że nie pojawią się 
żadne przeszkody, np. zacisk, który mógłby blokować przesuw podczas cięcia.
9. Mocno chwyć uchwyt roboczy (3) i wciśnij przełącznik spustowy (16). Pozwól, aby tarcza 
rozpędziła się do maksymalnej prędkości i dopiero potem powoli opuść ją nad 
przecinanym elementem.
10. Puść przełącznik spustowy (16) i zanim wyjmiesz tarczę piły z nacięcia pozwól, aby 
tarcza całkowicie się zatrzymała. Zanim usuniesz przecięty element poczekaj na 
zatrzymanie się tarczy.

Jeżeli tylko jest to możliwe, należy zawsze używać urządzeń zaciskowych (np. zacisków 
+stolarskich) do zamocowania przecinanego elementu.
W czasie piłowania ręce należy trzymać z dala od strefy cięcia, w bezpiecznej odległości od 
tarczy. 
Nie należy usuwać odciętego kawałka materiału z prawej strony tarczy lewą ręką.
Piłowanie ukośne złożone polega na jednoczesnym cięciu ukośnym w płaszczyźnie 
poziomej i pionowej. Tego typu cięcia znajdują zastosowanie przy wyrobie ram obrazów, 
podczas przycinania form, wykonywania pudełek o nachylonych bokach oraz przy 
wykonywaniu konstrukcji dachu. Przed przystąpieniem do piłowania dobrego materiału 
należy zawsze wykonać cięcie próbne na kawałku odpadów.
1. Pociągnij za gałkę odblokowującą (2) i podnieś ramię piły na pełną wysokość.
2. Poluzuj blokadę ukosu (15).
3. Obróć blat (12), tak aby wskaźnik wskazał na skali (13) odpowiedni kąt.
4. Ponownie zakręć blokadę ukosu (15).
5. Poluzuj blokadę kąta nachylenia w pionie (7) i odchyl ramię piły (1) w lewo na żądany 
kąt nachylenia (od 0º do 45º). Zakręć blokadę kąta nachylenia w pionie (7).
6. Połóż element przeznaczony do cięcia płasko na blacie. Jedną z krawędzi mocno przyłóż 

PIŁOWANIE UKOŚNE ZŁOŻONE
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do ogranicznika (11). Jeżeli deska jest wypaczona, przyłóż ją do ogranicznika stroną 
wypukłą. Przyłożenie do ogranicznika strony wklęsłej deski może doprowadzić do 
jej pęknięcia i zaklinowania się tarczy.
7. Przy przecinaniu długich elementów, naprzeciwległy koniec elementu należy 
podeprzeć wspornikami bocznymi lub stojakiem rolkowym, albo oprzeć o dowolną 
powierzchnię leżącą na tej samej wysokości, co blat piły.
8. Przed włączeniem piły wykonaj przymiarkę do cięcia i upewnij się, że nie pojawią 
się żadne przeszkody, np. zacisk, który mógłby blokować przesuw podczas cięcia.
9. Mocno chwyć za rękojeść prowadzącą (3) i wciśnij włącznik spustowy (16). Pozwól, 
aby tarcza rozpędziła się do maksymalnej prędkości i dopiero potem powoli opuść ją 
nad przecinanym elementem.
10. Puść przełącznik spustowy (16) i zanim wyjmiesz tarczę piły z nacięcia pozwól, 
aby tarcza całkowicie się zatrzymała. Zanim usuniesz przecięty element poczekaj na 
zatrzymanie się tarczy.

Maksymalna dozwolona impedancja instalacji wynosi Zmax < 0,45 Ω na interfejsie 
zasilania użytkownika. Użytkownik powinien dopilnować, w razie potrzeby w 
porozumieniu z dostawcą prądu, aby urządzenie było podłączone do sieci o impedancji 
mniejszej bądź równej od w/w wartości.
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OSTRZEŻENIE! Przed regulacją, konserwacją i serwisowaniem należy wyjąć 
wtyczkę z kontaktu.
1. Po wykonaniu wszystkich czynności regulacyjnych i konserwacyjnych oraz 
wszystkich ustawień, należy się upewnić, czy wszystkie klucze zostały usunięte z 
narzędzia oraz czy wszystkie śruby i inne elementy mocujące zostały dobrze 
dokręcone.
2. Należy dbać o to, aby otwory wentylacyjne narzędzia były zawsze czyste i drożne. 
Od czasu do czasu przez szczeliny wentylacyjne może być widać iskry. Jest to 
normalne i nie spowoduje to uszkodzenia elektronarzędzia.
3. Należy regularnie kontrolować, czy do kratek wentylacyjnych obok silnika oraz w 
okolice przełącznika spustowego nie dostał się kurz lub inne zanieczyszczenia. Do 
usuwania zbierającego się kurzu należy używać miękkiej szczoteczki. 
4. Aby chronić oczy, na czas czyszczenia należy zakładać okulary ochronne.
5. Jeśli korpus piły wymaga wyczyszczenia, należy go przetrzeć miękką wilgotną 
ściereczką. Można używać łagodnego detergentu, ale nie alkoholu, benzyny lub 
innych podobnych środków czyszczących.
6. Do czyszczenia części plastikowych nigdy nie należy używać substancji żrących.
UWAGA: Piłę należy chronić przed wodą.
7. Narzędzie, instrukcję obsługi i akcesoria należy przechowywać w bezpiecznym 
miejscu. W ten sposób użytkownik będzie miał zawsze pod ręką wszystkie i
nformacje i części.
8. Jeżeli wymiana przewodu zasilającego jest konieczna, aby uniknąć niebezpiecznych 
sytuacji, musi jej dokonać producent lub przedstawiciel jego serwisu.

9. KONSERWACJA I SERWISOWANIE

KONTROLA OGÓLNA
1. Należy regularnie sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek. Pod wpływem drgań mogą 
się one z czasem poluzować. Szczególnie dokładnie należy kontrolować kołnierz 
zewnętrzny. W przypadku pojawienia się drgań, śruby mogą się z czasem poluzować.
2. Przewód zasilający urządzenia i wszystkie stosowane przedłużacze należy regularnie 
kontrolować pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli przewód zasilający wymaga 
wymiany, z uwagi na bezpieczeństwo naprawę tę powinien przeprowadzić producent, 
jego przedstawiciel lub autoryzowany serwis. Uszkodzone przedłużacze również należy 
wymienić.
3. Jeżeli szczotki węglowe wymagają wymiany, wykonanie tej czynności należy zlecić 
wykwalifikowanemu serwisantowi (należy zawsze wymieniać obie szczotki 
jednocześnie).

SMAROWANIE
Po intensywnym i długotrwałym użytkowaniu narzędzia smar w przekładni będzie 
wymagał wymiany. W celu przeprowadzenia tej czynności narzędzie należy oddać do 
profesjonalnego serwisu.
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SERWIS

10. OCHRONA ŚRODOWISKA

UWAGA!

11. GWARANCJA
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PL
Nr Nazwa Ilość

RU 1 Gumowa nakładka ochronna 1 Guma
2 Łożysko 1 80027

KZ 3 Oś 1 φ41.2×50
4 Stojan 1 φ71×50

UA 5 Przegroda wiatraka 1 PA6
6 Podkładka 3 φ4

RO 7 Podkładka sprężynująca 5 φ4
8 Śruba 2 M4×60
9 Spust 1EN

10 Śruba 1 ST4.2×9.5
11 Kondensator 1 0,22 F
12 Końcówka 1 PA6
13 Wtyczka przewodu 1
14 Górna część uchwytu 1 PA6
15 Śruba 6 ST4.2×16
16 Uchwyt z odlewu 1 TPE
17 Osłona przewodu 1 PCW
18 Śruba 3 ST4.2×13
19 Zacisk na przewód 1 poliwęglan (PC)
20 Przełącznik 1
21 Śruba 4 M5×16
22 Podkładka sprężynująca 11 φ5
23 Podkładka 2 φ5
24 Dolna część uchwytu 1 PA6
32 Śruba 2 ST4.2×13
33 Pokrywa silnika 1 PA6
34 Śruba 4 ST4×10
35 Sprężyna szczotki 2 65Mn
36 Uchwyt szczotki 2 08F
37 Szczotka 2
38 Śruba 4 M5×20
39 Podkładka 4 φ5
40 Obudowa silnika 1 PA6
41 Nakładka bolca blokującego 1 ABS
42 Śruba imbusowa 1 M8×30
43 Nakrętka blokująca 1 M10
44 Podkładka 1 φ10
45 Łożysko 1 80100
46 Blokada osi 1
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PL
Nr Nazwa Ilość

47 Nakładka blokady osi 1 PCW RU
48 Osłona nieruchoma 1 Al
49 Sprężyna bolca blokującego 1 65Mn KZ
50 Bolec blokujący 1 45
51 Bolec wałowany 1 φ2.5×16 UA
52 Tuleja PM 1 φ8×φ12×10
53 Klips C 1 65Mn RO
54 Przekładnia 1 45
55 Podkładka przekładni 1 45 EN
56 Klucz 1 45
57 Wrzeciono 1 45
58 Śruba 3 M4×10
59 Łożysko 1 80101
60 Pokrywa obudowy przekładni 1 Al
61 Kołnierz wewnętrzny tarczy 1 φ44×6
62 Tarcza 1
63 Kołnierz zewnętrzny tarczy 1 φ44×6
64 Podkładka 2 φ8
65 Śruba imbusowa 1 M8×16 lewy
66 Nit 5 φ4×11
67 Korpus środkowy z żeliwa 1 Al
68 Osłona ruchoma 1 Poliwęglan (PC)
69 Sprężyna torsyjna 1 T9A
70 Śruba 1 M5×10
71 Śruba 1 M5×10
72 Podkładka duża 1 φ5
73 Osłona blaszana (mała) 1 Q235
74 Osłona blaszana (duża) 1 Q235
75 Śruba 2 M4×10
76 Ruchoma płyta osłaniająca 1 08F
77 Śruba ramienia 1 M6×14
78 Łącznik 1 Q235
79 Nit 1 φ6×9
80 Śruba imbusowa 2 M5×16
81 Wspornik łącznika 1 Q235
82 Wałek obrotowy 1 M10×60
83 Blok obrotowy 1 Al
84 Duża sprężyna torsyjna 1 65Mn
85 Wskaźnik nachylenia w pionie 1 ABS
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PL

RU Nr Nazwa Ilość Materiał i specyfikacja

86 Pokrętło nachylenia w pionie 1 ABS

KZ 87 Oś nachylenia w pionie 1 45
88 Podkładka 1 φ8
89 Śruba imbusowa 4 M6×10

UA 90 Śruba imbusowa 2 M5×16
91 Nakrętka 2 M5

RO 92 Blok nachylenia w pionie 1 Al
93 Płytka skali nachylenia w pionie 1 Q235

EN 94 Śruba wpuszczana 7 M3×8
95 Wkładka do cięcia 1 ABS
96 Nakrętka blokująca 1 M6
97 Podkładka 1 φ6
98 Wskaźnik 1 ABS
99 Stół obrotowy 1 Al

100 Stopki gumowe 4 guma
101 Podstawa 1 Al
102 Śruba radełkowana 1 45
103 Rolka zapadki 1 φ8
104 Sprężyna zapadki 1 65Mn
105 Śruba sześciokątna 1 M10×10
106 Hamulec nylonowy 2 PA6
107 Podkładka duża 2 φ6
108 Śruba imbusowa 2 M6×20
109 Ogranicznik 1 Al
110 Worek na pył 1
111 Klucz oczkowy do śrub 1 6×6
112 śbcaiokątnych 1 M4×10
113 Zacisk 1 08F
114 Pokrętło elementu 1 M10×78
115 Pokrętło 2 M6×12
116 Wspornik ramienia 1 Al
117 Wspornik 1 45
118 Śruba imbusowa 2 M6×11
119 Pręt podpierający 2 Q235
120 Ruchoma płyta osłaniająca 1 Polipropylen
121 Cewka 2
122 Układ soft startu 1

euzrsŚ
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

J1G-ZP1A-210D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗАНИЯ

Используйте средства защиты органов слуха!

Сведения об уровне шума

PA 100
KPA

WA 113
KWA
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ЩИТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ и находиться в рабочем состоянии.

ВСЕГДА проверяйте инструмент на наличие поврежденных частей.
дальнейшим использованием инструмента необходимо тщательно проверить щиток или 
другие поврежденные части и убедиться в их исправной работе и выполнении 
предназначенной функции. Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, 
наличие поврежденных частей и прочие условия, которые могут повлиять на работу 
инструмента. В случае повреждения щиток или другие части должны быть надлежащим 
образом отремонтированы или заменены квалифицированным специалистом. 
Щиток режущего элемента данного инструмента автоматически поднимается при 
опускании руки и опускается на режущий элемент при поднятии руки. 
Щиток можно поднять вручную при установке или снятии пильных дисков или 
для осмотра пилы.

Перед

НИКОГДА НЕ ПОДНИМАЙТЕ ЩИТОК РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВРУЧНУЮ, ЕСЛИ ПИЛА 

ВКЛЮЧЕНА.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Торцовочная пила поставляется в комплекте со следующими аксессуарами:

Снижение шума
Чтобы снизить воздействие шума, ограничьте время эксплуатации, используйте режимы 
с низким уровнем шума и носите средства 
индивидуальной защиты.
Чтобы свести к минимуму воздействие шума, примите во внимание следующие 
рекомендации.

инструкциям.

5. Обслуживайте устройство в соответствии с данными инструкциями и хорошо 

инструментов с высокой вибрацией на несколько дней.
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a) Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. Загроможденные и
плохо освещенные места служат причиной несчастных случаев.

a) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не 
переделывайте вилку. Не используйте никакие переходники для вилок 
электроинструментов с заземлением.

b) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например 
вблизи горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты 
генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.

Отвлекающие факторы могут привести к потере
контроля.

Использование оригинальных вилок и
соответствующих им розеток уменьшает риск поражения 
электрическим током.
b) ВИзбегайте прикосновений к заземленным объектам, таким как трубы, 
радиаторы, плиты и холодильники. Риск поражения электрическим током

Использование кабеля,

выше, когда тело заземлено.
c) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги.
При попадании воды в электроинструмент увеличивается риск 
поражения электрическим током.
d) Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не 
выключайте электроинструмент за кабель. Держите кабель подальше от 
источников тепла, масла, острых предметов или движущихся частей.
Поврежденные или запутанные кабели повышают риск поражения 
электрическим током.
e) Для работы с электроинструментом вне помещения используйте 
предназначенный для этого удлинительный кабель.
подходящего для использования вне помещения, снижает риск поражения 
электрическим током.

c) Не позволяйте детям и посторонним людям находиться вблизи работающего 
электроинструмента. 

1) Безопасность рабочего места

2) Электротехническая безопасность

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем. 
Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает 
электрический инструмент с питанием от сети (с кабелем) или 
электрический инструмент с питанием от аккумулятора (без кабеля).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте все правила безопасности, инструкции, 
иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому электроинструменту.   

Невыполнение изложенных ниже инструкций может привести к 
поражению электрическим током, возгоранию и (или) тяжелым травмам.

2. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
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f) Если работа с электроинструментами в условиях повышенной влажности 
неизбежна, используйте устройство защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

a) При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за 
своими действиями и следуйте здравому смыслу. Не пользуйтесь 
электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием 
наркотиков, алкоголя или медикаментов. Даже кратковременная 
невнимательность при работе с электроинструментом может 
привести к тяжелым травмам.
b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте 
защитные средства для глаз. Использование защитных средств, таких как 
респиратор, нескользкая защитная обувь, каска и средства защиты 
органов слуха в соответствующих условиях уменьшает риск получения 
травм.
c) Не допускайте непреднамеренных запусков. Перед подключением 
инструмента к сети питания (или аккумулятору) и перед его переноской 
убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Не 
держите палец на выключателе при переноске электроинструментов и 
не включайте вилку в розетку, если электроинструмент включен. Это 
может привести к н есчастному случаю.

Регулировочный инструмент или гаечный 
ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, 
может стать причиной травмы.

d) Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные 
инструменты и гаечные ключи.

Это 

Использование этих устройств 

позволит лучше контролировать электроинструмент в 
непредвиденных ситуациях.

e) Не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.

Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в 
движущиеся части.

f) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду и 
украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей.

снижает вред, причиняемый пылью.

g) При наличии пылеулавливающих устройств убедитесь в том, что они 
подключены и правильно работают.

Неосторожное действие может 
причинить серьезную травму за доли секунды.

h) Не допускайте небрежности, которая может возникнуть из-за частого 
использования инструмента и повлечь за собой самоуверенность и 
игнорирование правил безопасности.

Правильно выбранный электроинструмент 
более эффективен и безопасен при номинальной нагрузке.

a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте подходящий для ваших 
задач электроинструмент.

3) Личная безопасность

4) Использование и обслуживание электроинструмента
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b) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен. 
Электроинструменты с неисправным выключателем опасны и подлежат 
ремонту.
c) Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите 

электроинструмент от сети питания и (или) извлеките аккумулятор, если это 

возможно.
запуска электроинструмента.

Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного 

d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступных для детей 

местах и не доверяйте электроинструмент лицам, не знакомым с ним и с этими 

инструкциями.
пользователей.

Электроинструменты опасны в руках неподготовленных 

e) Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов и 

принадлежностей. Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, 

наличие поломок и прочие условия, которые могут повлиять на работу 

электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, перед 

использованием его необходимо отремонтировать.
электроинструментом является причиной многих несчастных случаев.

Недостаточный уход за

Скользкие 

Это обеспечит безопасную работу 

f) Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном состоянии.
Правильно обслуживаемые и хорошо заточенные режущие инструменты 
меньше заклинивают и лучше контролируются.

Использование электроинструмента для выполнения 
непредусмотренных операций может привести к опасным ситуациям.

g) Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т. п. в соответствии 

с этими инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы. 

рукоятки и поверхности захвата не позволяют безопасно использовать 
инструмент и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

электроинструмента.

h) Следите за тем, чтобы рукоятки и поверхности захвата были сухими и 

чистыми и на них не было масла или смазочного материала. 

a) Ремонт электроинструмента должен производиться 

квалифицированным специалистом с использованием только идентичных 

запасных частей.

5) Ремонт
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3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

а) Торцовочная пила предназначены для резки дерева и аналогичных 
материалов. Их нельзя использовать с абразивными отрезными кругами для 
резки заготовок из цветных металлов, таких как прутки, стержни, шпильки и 
т. п. Абразивная пыль вызывает заклинивание движущихся частей, таких 

Незакрепленные или подвижные заготовки 

как нижний щиток. Искры, возникающие при резке абразивными кругами, 
могут привести к возгоранию нижнего щитка, вставки для пропила и 
других пластиковых деталей.
b) По возможности всегда используйте зажимы для фиксации заготовки. При 
удерживании заготовки рукой всегда держите руку на расстоянии не менее 
100 мм от любой стороны пильного полотна. Не используйте эту пилу для резки 
мелких деталей, которые невозможно надежно зажать или удержать вручную. 
Если рука находится слишком близко к пильному полотну, существует 
повышенный риск получения травмы от контакта с полотном.
c) Заготовка должна быть неподвижно зафиксирована зажимом или прижата к 
планке и столу. Не подносите заготовку к пильному полотну рукой и не 
выполняйте резку таким образом. 
могут быть отброшены с высокой скоростью, что приведет к травме.

Резка с вытягиванием режущего узла на 

d) Проталкивайте пилу через заготовку. Не тяните пилу через заготовку. Чтобы 
сделать разрез, поднимите головку пилы и вытяните ее над заготовкой, не 
касаясь ее, затем запустите двигатель, прижмите головку пилы вниз и 
протолкните пилу через заготовку.
себя может привести к тому, что пильное полотно поднимется выше 
заготовки и будет резко выброшено в сторону оператора.

Удерживание заготовки «со скрещенными руками», 
то есть захват правого края заготовки левой рукой (и наоборот), 
представляет большую опасность.

e) Никогда не скрещивайте руки над намеченной линией резки ни спереди, ни 
сзади пильного полотна.

Близость вращающегося пильного диска к вашей
руке может быть неочевидной, и вы можете получить серьезную травму.

f) Когда диск вращается, не беритесь рукой позади планки ближе, чем 100 мм от 
какой-либо стороны пильного полотна (чтобы удалить обрезки древесины или 
по любой другой причине).

Согнутые или деформированные заготовки могут 
скручиваться или сдвигаться, что приведет к заеданию вращающегося 
пильного полотна во время резки. В заготовке не должно быть гвоздей и 
других посторонних предметов.

g) Внимательно осмотрите заготовку перед резкой. Если заготовка изогнута или 
деформирована, прижмите ее наружной изогнутой стороной к планке. Всегда 
следите за тем, чтобы между заготовкой, планкой и столом не было зазора 
вдоль линии реза.
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h) Перед использованием пилы удалите со стола все посторонние предметы, 
такие как инструменты, обрезки древесины и т. д. Оставьте только заготовку.
Небольшие обломки или куски древесины или другие предметы при 
контакте с вращающимся лезвием могут быть отброшены с высокой 
скоростью.
i) Распиливайте только одну заготовку за раз.
невозможно надежно зажать или зафиксировать, поэтому в время резки 
они могут сместиться и зажать полотно.

Сложенные в стопку заготовки

j) Перед использованием торцовочная пила убедитесь, что она установлена на 
ровной и устойчивой рабочей поверхности.
устойчивости пилы во время работы.

Это снижает риск нарушения

k) Планируйте свои действия. При каждом изменении угла скоса или угла 
наклона необходимо убедиться, что регулируемая планка установлена 
правильно для поддержки заготовки и не будет препятствовать движению 
пильного полотна и щитка.
размещая на столе заготовки, переместите пильное полотно по линии 
предполагаемого разреза и убедитесь в отсутствии помех и опасности 
разрезания планки.

Не включая питание инструмента и не 

l) Если заготовка шире или длиннее поверхности стола, используете для ее 
поддержки расширители стола или козлы.
заготовка может упасть. Если отрезанная часть или сама заготовка 
опрокинется, она может поднять нижний щиток или ее отбросит 
вращающееся пильное полотно.

Без надежной поддержки 

m) Не используйте другого человека вместо расширителя стола или в качестве 
дополнительной поддержки.
привести к сгибанию лезвия или смещению заготовки во время операции 
резки, что приведет к затягиванию оператора или его помощника во 
вращающееся лезвие. 

Ненадежная поддержка заготовки может

n) Отрезанная часть заготовки не должна быть зажата или каким-либо 
образом прижата к вращающемуся пильному полотну.
ограничителей длины отрезанная часть заготовки может застрять в
пильном полотне ибудет резко отброшена.

При использовании 

Это позволит снизить риск 
отбрасывания заготовки.

o) Всегда используйте зажимы или приспособления, предназначенные для 
правиль ной поддержки круглых предметов, таких как стержни или трубки. 
Стержни имеют тенденцию катиться во время резки, в результате 
чего лезвие “закусывает” и затягивает заготовку вместе с рукой.
p) Перед контактом с заготовкой дайте пильному полотну набрать 
максимальную скорость вращения.

q) Если заготовку или лезвие заклинило, выключите инструмент. Дождитесь 
остановки всех движущихся частей и отсоедините вилку от источника питания 
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и (или) извлеките аккумулятор. Затем извлеките застрявший материал.

r) После окончания резки отпустите выключатель, удерживайте головку пилы 
и дождитесь остановки пильного полотна, прежде чем извлечь отрезанную 
часть заготовки. Касание рукой вращающегося по инерции полотна очень 
опасно.
s) Крепко держите рукоятку при выполнении неполного разреза или при 
отпускании переключателя до того, как пильная головка полностью опустится. 
Тормозное действие пилы может вызвать внезапное опускание головки 
пилы, что может привести к травме.

Продолжение распиливания с застрявшей заготовкой может привести 
к потере контроля и повреждению инструмента.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

Ознакомьтесь с правилами использования этого устройства с помощью 
настоящего руководства. Запомните инструкции по технике безопасности и 
точно соблюдайте их. Это поможет предотвратить риск и опасные ситуации.

Несмотря на использование электроинструмента в соответствии с инструкциями, 
не удается устранить все остаточные риски. Следующие виды рисков могут 
возникнуть в связи с особенностями схемы и конструкции инструмента.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
НАДЕВАЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА
НАДЕВАЙТЕ РЕСПИРАТОР

1. Будьте внимательны, пользуясь этим устройством, чтобы своевременно определить и 
устранить риски. Быстрое вмешательство может предотвратить серьезные травмы или 
нанесение материального ущерба.
2. При любой неисправности выключайте устройство и отсоединяйте его от источника 
питания. Прежде чем снова использовать устройство, отдайте его на проверку 
квалифицированному специалисту и при необходимости отремонтируйте.
Используйте только такие пильные диски, диаметр которых совпадает с указанным на 
устройстве.
Используйте только такие пильные диски, скорость вращения которых равна или 
превышает указанную на устройстве

1. Повреждение легких, если не используется подходящий респиратор.
2. Потеря слуха в результате отсутствия надлежащей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение 
продолжительного периода или должным образом не удерживается и не обслуживается.

Это устройство создает во время работы электромагнитное поле! Это поле при 
определенных обстоятельствах может влиять на работу активных или пассивных 
медицинских имплантатов. Чтобы сократить риск серьезных или смертельных травм, 
перед использованием этого устройства лица с медицинскими имплантатами должны 
проконсультироваться с врачом и производителем медицинского имплантата.
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Всегда крепко держите рукоятку во избежание неконтролируемого высвобождения 
пильного блока из крайнего нижнего положения.
Всегда крепко держите рукоятку во избежание неконтролируемого высвобожденияд р д р ру у
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В целях безопасности прочитайте инструкции по эксплуатации 
перед началом использования торцовочная пила. Используйте 
защитные очки. Держите руки подальше от пути пильного полотна. 
Не используйте устройство, если щитки не установлены. Не 
выполняйте никаких операций голыми руками. Никогда не 
тянитесь над пильным полотном. Перед перемещением заготовки 
или изменением настроек выключите устройство и дождитесь 
полной остановки пильного полотна. При замене пильного полотна 
правильно установите и закрепите все защитные приспособления в 
исходном положении перед 
запуском инструмента. Отключите питание (или отключите 
инструмент от сети) перед заменой пильного полотна или 
обслуживанием. Не подвергайте электроинструмент воздействию 
дождя или влажности. Чтобы уменьшить риск получения травмы, 
возвращайте все опоры в самое заднее положение после каждой 
поперечной резки.

Инструмент должен использоваться только по назначению. Любое другое использование, 
кроме упомянутого в данном руководстве, считается ненадлежащим. Ответственность за 
любые повреждения или травмы, причиненные в результате ненадлежащего 
использования, несет пользователь, а не изготовитель.
Производитель не несет ответственности ни за какие изменения, сделанные в 
инструменте, а также ни за какой ущерб, возникший в результате этих изменений.Даже 
когда инструмент используется по назначению, все остаточные факторы риска устранить 
невозможно. Далее перечислены виды рисков, которые могут возникнуть в связи с 
особенностями схемы и конструкции инструмента.

ухудшению слуха.
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5. КОНСТРУКЦИЯ

1. Плечо пилы
2. Ручка блокировки
3. Ручка управления
4. Верхний неподвижный
      щиток пильного диска
5. Поворотный щиток

пильного диска
6. Выдвижная штанга
7. Фиксатор угла наклона
8. Шкала угла наклона
9. Винт регулировки наклона
      под углом 45°
10. Винт регулировки наклона

под углом 0°
11. Планка
12. Поворотное основание
13. Поворотная шкала
14. Вставка основания 

(пластина с прорезью)
15. Фиксатор угла поворота
16. Курковый 

переключатель
17. Кнопка блокировки

выключателя
18. Кнопка блокировки

шпинделя
19. Крышка болта

20. Шестигранный ключ
4 мм + 6 мм

21. Пылесборник
22. Отверстие для отвода пыли
23. G-образный зажим
24. Крепежная планка
25. Боковые опорные штанги

34
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6. НАЗНАЧЕНИЕ

Эта торцовочная пила предназначена для резки дерева и аналогичных материалов. 
Она подходит для прямых и криволинейных разрезов, имеющих угол скоса до 45°. 
Она не предназначена для резки топливной древесины. Не используйте устройство, 
инструменты и принадлежности для дополнительных операций и процессов, для 
которых они не предназначены (см. инструкцию производителя). Любое другое 
применение недопустимо.

7. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При использовании устройства не по назначению может возникнуть риск пожара, 
поражения электрическим током и травмы.
- Положения, содержащиеся в настоящей гарантии, не предназначены для того, чтобы 
ограничить, изменить, отменить, запретить или исключить любые 
нормативно-правовые гарантии, изложенные в соответствующем областном или 
федеральном законодательстве.

Рабочая среда:
Рабочая область должна быть чистой. Не используйте устройство во взрывоопасных 
местах, например вблизи горючих жидкостей, газов или пыли, и не подвергайте 
воздействию дождя и влаги.
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8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно!                  Убедитесь, что напряжение сети совпадает с напряжением, указанным на 
паспортной табличке устройства. Всегда извлекайте вилку из розетки перед 
регулировкой или обслуживанием.

СБОРКА

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ОТВОДА ПЫЛИ

Предупреждение:                                          Чтобы предотвратить случайное включение продукта и 
получение серьезной травмы, всегда собирайте пилу ПОЛНОСТЬЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
подключать ее к электросети. ВСЕГДА отключайте пилу от электросети, когда 
устанавливайте части устройства, проводите регулировку, установку или замену 
пильных полотен, а также когда пила не используется.

Чтобы уменьшить налипание опилок и поддерживать максимальную эффективность 
резки, можно установить пылесборник на отверстие для отвода пыли.
Пылесборник поставляется в комплекте с торцовочная пила. Чтобы установить его, 
просто установите пылесборник над отверстием для отвода пыли на верхний щиток 
пильного полотна.
Чтобы опустошить пылесборник, снимите его с отверстия для отвода пыли и 
откройте, расстегнув застежку-молнию.
Чтобы обеспечить нормальный сбор пыли, опустошайте пылесборник, когда он 
заполнен примерно на 2/3 объема.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Поднимайте торцовочная пила, только когда ее рукоятка заблокирована в нижнем 
положении, пила выключена, а вилка извлечена из электрической розетки.
Поднимать пилу следует только за ручку (3) или внешние части корпуса. Не поднимайте 
пилу за щиток

УСТАНОВКА НА ВЕРСТАКЕ
Убедитесь, что пила установлена надежно и безопасно. На основании пилы имеются 
отверстия в каждом углу для закрепления на верстаке.
1) Установите пилу на ровный горизонтальный верстак или рабочий стол и зафиксируйте 
ее на верстаке при помощи 4 болтов (не входят в комплект).
2) При необходимости можно установить пилу на листе фанеры толщиной не менее 13 мм, 
который затем можно прижать к опоре или перенести на другие рабочие площадки и 
закрепить снова.
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что монтажная поверхность не искривлена, так как неровная 
поверхность может стать причиной заклинивания диска и ухудшения качества резки.
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РУЧКА БЛОКИРОВКИ
Ручка блокировки (2) предназначена для удерживания режущей головки в нижнем 
положении во время транспортировки и хранения торцовочная пила. 
Никогда не используйте торцовочная пила, если режущая головка зафиксирована в 
нижнем положении при помощи ручки блокировки.

ФИКСАТОРЫ ПОВОРОТНОГО СТОЛА
Фиксатор поворотного стола (15) предназначен для блокировки стола под 
желаемым углом поворота.
Торцовочная пила позволяет делать разрезы под углом от 0° до 45° и слева, и справа. 
Чтобы установить желаемый угол, открутите фиксаторы и поверните стол в нужное 
положение.
Поворотный стол может фиксироваться под углами 0°, 15°, 22,5°, 30° и 45° для 
быстрой установки наиболее часто используемых углов наклона.

ФИКСАТОР УГЛА НАКЛОНА
Фиксатор угла наклона (7) предназначен для установки пильного полотна под 
желаемым углом наклона. Торцовочная пила позволяет осуществлять резку со 
скошенной кромкой под углом от 0° до 45° влево. Чтобы установить угол наклона, 
открутите фиксатор угла наклона и установите плечо пилы под нужным углом.

КНОПКА БЛОКИРОВКИ ШПИНДЕЛЯ
Кнопка блокировки шпинделя (18) предотвращает вращение пильного полотна. 
Нажмите и удерживайте кнопку блокировки шпинделя при установке и замене 
пильного полотна.

НИЖНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЩИТОК ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
Нижний поворотный щиток пильного полотна (5) обеспечивает защиту с обеих 
сторон пильного полотна.
Он втягивается над верхним щитком (4), когда пила погружается в заготовку.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
1. Чтобы включить пилу, переместите кнопку блокировки (17) влево, затем 
нажмите и удерживайте рычаг запуска (16).
2. Чтобы отключить пилу, отпустите рычаг запуска (16).

ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕ
1. Установите пылесборник (21) на отверстие для отвода пыли (22).
2. На отверстие для отвода пыли (22) также можно установить вакуумное 
пылеулавливающее устройство. При необходимости используйте подходящий 
вакуумный переходник. Отверстие для отвода пыли имеет внутренний 
диаметр 35 мм.
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УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ К ПИЛЬНОМУ ДИСКУ
1. Убедитесь, что вилка извлечена из электрической розетки.
2. Опустите плечо пилы (1) в крайнее нижнее положение и установите ручку блокировки 
(2), чтобы удерживать плечо пилы в положении транспортировки.
3. Ослабьте фиксатор угла поворота (15).
4. Поворачивайте стол (12) до тех пор, пока указатель не достигнет отметки 0°.
5. Затяните фиксатор угла поворота (15).
6. Ослабьте фиксатор угла наклона (7) и установите плечо пилы (1) под углом наклона 0° 
(пильное полотно под углом 90° к поворотному столу). Затяните фиксатор угла наклона (7).
7. Установите угольник относительно стола (12) и плоской части пильного полотна.
8. Поверните рукой пильный диск и проверьте его выравнивание относительно основания 
пилы в нескольких точках.
9. Край угольника и пильный диск должны располагаться параллельно.
10. Если пильное полотно отклоняется от угольника, отрегулируйте его положение 
следующим образом.
11. Используйте гаечный ключ размером 8 мм или регулируемый гаечный ключ, чтобы 
ослабить затяжку стопорной гайки, фиксирующей винт регулировки наклона под углом 0° 
(10). Кроме того, ослабьте затяжку фиксатора угла наклона (7).
12. Отрегулируйте винт регулировки наклона под углом 0° (10) шестигранным ключом 
размером 4 мм, чтобы выровнять пильное полотно относительно угольника.
13. Ослабьте затяжку винта с крестообразным шлицем, удерживающего указатель шкалы 
угла наклона (8), и отрегулируйте положение указателя таким образом, чтобы он точно 
указывал нулевую отметку на шкале. Снова затяните винт.
14. Снова затяните фиксатор угла наклона (7) и стопорную гайку, фиксирующую винт 
регулировки наклона под углом 0° (10).

УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СТОЛУ
1. Убедитесь, что вилка извлечена из электрической розетки.
2. Опустите плечо пилы (1) в крайнее нижнее положение и установите ручку блокировки 
(2), чтобы удерживать плечо пилы в положении транспортировки.
3. Ослабьте фиксатор угла поворота (15).
4. Поворачивайте стол (12) до тех пор, пока указатель не достигнет отметки 0°.
5. Затяните фиксатор угла поворота (15).
6. При помощи шестигранного ключа (4 мм) открутите два винта, крепящие ограничитель 
(11) к основанию.
7. Установите ограничитель (11) перпендикулярно вдоль пильного полотна.
8. Отрегулируйте ограничитель (11) так, чтобы он был расположен перпендикулярно 
пильному полотну.
9. Затяните финты, фиксирующие ограничитель (11).
10. Ослабьте затяжку винта с крестообразным шлицем, удерживающего указатель 
поворотной шкалы (13), и отрегулируйте положение указателя таким образом, чтобы он 
точно указывал нулевую отметку на шкале.
11. Затяните указатель поворотной шкалы.
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КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Убедитесь, что пила установлена надежно и безопасно. Перед использованием 
пила может быть зафиксирована на твердой и ровной поверхности при помощи 4 
крепежных болтов (не входят в комплект).
В основании пилы имеются 4 отверстия для крепления устройства к верстаку или 
другой опорной поверхности.
Чтобы закрепить пилу, выполните следующие действия.
1) Найдите и отметьте место, где пила будет крепиться.
2) Насквозь просверлите 4 отверстия в поверхности.
3) Поместите торцовочная пила на поверхность, совместив отверстия в основании с 
отверстиями, просверленными в поверхности. Установите болты, шайбы и 
шестигранные гайки.

ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ
При разрезании заготовки ее края всегда должны быть зафиксированы при помощи 
вертикального зажима (входит в комплект).

ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА
1. Убедитесь, что вилка извлечена из электрической розетки.
2. Совместите стрелку на пильном полотне со стрелкой на верхнем щитке. Убедитесь, 
что зубцы полотна направлены вниз.
3. Нажмите ручку управления (3) и вытяните ручку блокировки (2), чтобы 
разблокировать плечо пилы (1).
4. Переведите плечо пилы (1) в крайнее верхнее положение.
5. Используя крестообразную отвертку, открутите винт с крестообразным шлицем, 
который крепит выдвижную штангу (6) к поворотному щитку пильного полотна (5).
Используя крестообразную отвертку, открутите винт с крестообразным шлицем, 
который крепит крышку болта пильного полотна (19).
6. Опустите поворотный щиток пильного полотна (5), затем поднимите его вместе с 
крышкой болта пильного полотна (19). Когда поворотный щиток пильного полотна (5) 
расположен над верхним неподвижным щитком (4), можно получить доступ к болту 
пильного полотна.
7. Подняв поворотный щиток (5), нажмите кнопку блокировки шпинделя (18). 
Поворачивайте пильный диск до тех пор, пока шпиндель не будет зафиксирован.
8. Используйте прилагаемый шестигранный ключ (6 мм), чтобы открутить и снять 
болт пильного полотна. Ослабьте затяжку в направлении по часовой стрелке, так как 
винт пильного диска имеет левостороннюю резьбу.
9. Снимите плоскую шайбу, пильное полотно и его внешнюю шайбу.
10. Нанесите каплю масла на внутреннюю и внешнюю шайбы пильного диска в том 
месте, где они соприкасаются с пильным диском.
11. Установите новый пильный диск на шпиндель, учитывая, что его внутренняя шайба 
располагается за пильным диском.
12. Установите на место внешнюю шайбу пильного диска.
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13. Нажмите кнопку блокировки шпинделя (18) и установите на место плоскую шайбу и 
болт пильного полотна.
14. Используйте шестигранный ключ (6 мм), чтобы затянуть болт пильного полотна 
(затягивайте его против часовой стрелки).
15. Опустите щиток пильного полотна, удерживайте нижний поворотный щиток пильного 
полотна (5) и крышку болта пильного полотна (19) в нужном положении и затяните 
фиксирующий винт, чтобы закрепить крышку болта пильного полотна на месте.
16. Замените выдвижную штангу (6) и закрепите ее на поворотном щитке пильного 
полотна (5).
17. Убедитесь, что щиток пильного диска работает правильно и закрывает его при 
опускании плеча пилы.
18. Подключите пилу к источнику питания и включите ее, чтобы убедиться в правильной 
работе.
19. Щиток имеет только один режим работы, который не регулируется. Перед каждым 
использованием необходимо убедиться, что щиток пильного полотна работает правильно.

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАСПИЛ
При возможности всегда используйте зажимные устройства, такие как G-образный зажим 
для фиксации заготовки.
При работе с заготовкой держите руки на значительном расстоянии от пильного полотна. 
Не снимайте отрезанный фрагмент справа от пильного полотна левой рукой.
Поперечный распил выполняется путем разреза поперек волокон заготовки. Поперечный 
распил под углом 90° выполняется при установке поворотного основания на отметке 0°.
Косые поперечные распилы выполняются при установке основания под некоторым углом, 
не равным нулю.
1. Вытяните ручку блокировки (2) и поднимите плечо пилы (1) на максимальную высоту.
2. Ослабьте фиксатор угла поворота (15).
3. Поворачивайте стол (12) до тех пор, пока указатель не достигнет требуемого угла.
4. Снова затяните фиксатор угла поворота (15).
5. Расположите заготовку плашмя на столе таким образом, чтобы один ее край надежно 
упирался в ограничитель (11). Если пиломатериал деформирован, расположите выпуклую 
сторону в упор к ограничителю (11). Если впритык к ограничителю будет находиться 
вогнутая сторона, доска может расколоться и защемить пильный диск.
6. При распиливании длинных заготовок поддерживайте выступающие концы заготовки 
боковыми опорами, станиной или рабочей поверхностью, находящейся на одном уровне 
со столом пилы.
7. Перед включением пилы выполните пробную операцию распила, чтобы убедиться в 
отсутствии проблем, таких как попадание зажима в рабочую область.
8. Крепко удерживая ручку управления (3), нажмите пусковой рычаг (16). Дайте пильному 
полотну достичь максимальной скорости вращения и медленно опустите его внутрь и 
через заготовку.
9. Отпустите пусковой рычаг (16) и дождитесь остановки вращения пильного полотна, а 
затем поднимите пильное полотно, убрав его с заготовки. Дождитесь остановки пильного 
диска, прежде чем убирать заготовку.
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КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА
1. При резке со скошенной кромкой удобно использовать крепежную планку.
2. В целях безопасности всегда используйте крепежную планку и не пытайтесь 
модифицировать ее.

СЛОЖНАЯ РЕЗКА ПОД УГЛОМ
При возможности всегда используйте зажимные устройства, такие как G-образный 
зажим для фиксации заготовки.

РЕЗКА СО СКОШЕННОЙ КРОМКОЙ
При возможности всегда используйте зажимные устройства, такие как 
G-образный зажим для фиксации заготовки.
При работе с заготовкой держите руки на значительном расстоянии от пильного 
полотна. 
Не снимайте отрезанный фрагмент справа от пильного полотна левой рукой.
Резка со скошенной кромкой выполняется путем распила поперек волокон 
заготовки пильным диском, расположенным под углом к ограничителю и 
поворотному основанию. Поворотный стол устанавливается в положении с 
нулевой отметкой, а пильное полотно располагается под углом от 0° до 45°.
1. Вытяните ручку блокировки (2) и поднимите плечо пилы на максимальную 
высоту.
2. Ослабьте фиксатор угла поворота (15).
3. Поворачивайте стол (12) до тех пор, пока указатель не достигнет нулевого 
значения на шкале (13).
4. Снова затяните фиксатор угла поворота (15).
5. Ослабьте фиксатор угла наклона (7) и переместите плечо пилы (1) влево до 
требуемого угла наклона (от 0° до 45°). Затяните фиксатор угла наклона (7).
6. Расположите заготовку плашмя на столе таким образом, чтобы один ее край 
надежно упирался в ограничитель (11). Если пиломатериал деформирован, 
расположите выпуклую сторону в упор к ограничителю. Если впритык к 
ограничителю будет находиться вогнутая сторона, доска может расколоться и 
защемить пильный диск.
7. При распиливании длинных заготовок поддерживайте выступающие концы 
заготовки боковыми опорами, станиной или рабочей поверхностью, находящейся 
на одном уровне со столом пилы.
8. Перед включением пилы выполните пробную операцию распила, чтобы 
убедиться в отсутствии проблем, таких как попадание зажима в рабочую область.
9. Крепко удерживая ручку управления (3), нажмите пусковой рычаг (16). Дайте 
пильному полотну достичь максимальной скорости вращения и медленно опустите 
его внутрь и через заготовку.
10. Отпустите пусковой рычаг (16) и дождитесь остановки вращения пильного 
полотна, а затем поднимите пильное полотно, убрав его с заготовки. Дождитесь 
остановки пильного диска, прежде чем убирать заготовку.

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



5

При работе с заготовкой держите руки на значительном расстоянии от пильного полотна. 
Не снимайте отрезанный фрагмент справа от пильного полотна левой рукой.
Сложная резка под углом подразумевает одновременное использование угла резки и угла 
скоса кромки. Она используется при изготовлении рам для картин, резке карнизов, 
изготовлении ящиков с наклонными сторонами и несущих конструкций крыши. Всегда 
делайте пробу на куске древесных отходов перед выполнением резки на хорошем 
материале.
1. Вытяните ручку блокировки (2) и поднимите плечо пилы на максимальную высоту.
2. Ослабьте фиксатор угла поворота (15).
3. Поворачивайте стол (12) до тех пор, пока указатель не достигнет нужного угла на шкале 
(13).
4. Снова затяните фиксатор угла поворота (15).
5. Ослабьте фиксатор угла наклона (7) и переместите плечо пилы (1) влево до требуемого 
угла наклона (от 0° до 45°). Затяните фиксатор угла наклона (7).
6. Расположите заготовку плашмя на столе таким образом, чтобы один ее край надежно 
упирался в ограничитель (11). Если пиломатериал деформирован, расположите выпуклую 
сторону в упор к ограничителю. Если впритык к ограничителю будет находиться вогнутая 
сторона, доска может расколоться и защемить пильный диск.
7. При распиливании длинных заготовок поддерживайте выступающие концы заготовки 
боковыми опорами, станиной или рабочей поверхностью, находящейся на одном уровне 
со столом пилы.
8. Перед включением пилы выполните пробную операцию распила, чтобы убедиться в 
отсутствии проблем, таких как попадание зажима в рабочую область.
9. Крепко удерживая ручку управления (3), нажмите пусковой рычаг (16). Дайте пильному 
полотну достичь максимальной скорости вращения и медленно опустите его внутрь и 
через заготовку.
10. Отпустите пусковой рычаг (16) и дождитесь остановки вращения пильного полотна, а 
затем поднимите пильное полотно, убрав его с заготовки. Дождитесь остановки пильного 
диска, прежде чем убирать заготовку.

Максимально допустимое сопротивление системы составляет Zmax < 0,45 Ω в точке 
подключения пользовательского источника питания. При необходимости пользователь 
должен проконсультироваться со специалистом и убедиться, что оборудование 
подключено только к источнику с указанным или меньшим сопротивлением.
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9. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда извлекайте вилку из розетки перед регулировкой 
или обслуживанием.

1. После завершения регулировки, настройки и обслуживания убедитесь, что все 
ключи извлечены из устройства, а все винты, болты и другие крепления надежно 
затянуты.
2. Не допускайте засорения вентиляционных отверстий инструмента и регулярно 
прочищайте их. Иногда через вентиляционное отверстие можно увидеть искры. Это 
нормально и не повредит электроинструмент.
3. Регулярно проверяйте наличие пыли или инородных частиц на решетке рядом 
с двигателем и вокруг выключателя. Для удаления скопившейся пыли используйте 
мягкую щетку. 
4. Для защиты глаз во время очистки используйте защитные очки.
5. Если корпус пилы требует чистки, протрите его мягкой влажной тканью. Можно 
использовать мягкое моющее средство, кроме спиртосодержащих жидкостей, 
бензина или другого очистителя.
6. Не используйте щелочи для чистки пластмассовых деталей.
ВНИМАНИЕ!
7. Храните устройство, инструкцию и принадлежности в надежном месте. Это 
позволит всегда иметь под рукой всю информацию и детали.
8. Чтобы предотвратить возникновение опасной ситуации, замену кабеля питания 
должен выполнять производитель или его представитель.

 Не допускайте попадания воды на пилу.

ОБЩИЙ ОСМОТР
1. Регулярно выполняйте проверку затяжки всех фиксирующих винтов. Вибрация 
может ослабить их. Обращайте особое внимание на внешний фланец. При наличии 
вибрации с течением времени затяжка винтов может ослабнуть.
2. Регулярно осматривайте кабель питания устройства и все используемые 
удлинительные кабели для выявления повреждений. Если кабель питания требует 
замены, во избежание поражения электрическим током указанную процедуру 
должен выполнять изготовитель, его представитель или персонал 
авторизованного сервисного центра. Замените поврежденные удлинительные кабели.
3. Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать 
квалифицированный специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки 
одновременно).

СМАЗКА
Смазка в коробке передач требует замены после длительной эксплуатации 
инструмента. Обратитесь за помощью к авторизованному сервисному агенту.
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СЕРВИС

10. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВНИМАНИЕ! 

11. ГАРАНТИЯ
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№ Наименование Материал или значение

1 Резиновая подошва 1 Резина
2 Подшипник 1 80027
3 Обмотка 1 φ41,2×50
4 Статор 1 φ71×50
5 Дефлектор вентилятора 1 PA6
6 Шайба 3 φ4
7 Пружинная шайба 5 φ4
8 Винт 2 M4×60
9 Курок 1

10 Винт 1 ST4.2×9,5
11 Конденсатор 1 0,22 мкФ
12 Контакт 1 PA6
13 Кабель с вилкой 1
14 Верхняя рукоятка 1 PA6
15 Винт 6 ST4,2×16
16 Накладка на ручку 1 Термоэластопласт
17 Защита кабеля питания 1 ПВХ
18 Винт 3 ST4,2×13
19 Зажим кабеля 1 Поликарбонат
20 Переключатель 1
21 Винт 4 M5×16
22 Пружинная шайба 11 φ5
23 Шайба 2 φ5
24 Нижняя рукоятка 1 PA6
32 Винт 2 ST4,2×13
33 Крышка двигателя 1 PA6
34 Винт 4 ST4×10
35 Пружина щетки 2 65 Mn
36 Держатель щетки 2 08F
37 Расческа 2
38 Винт 4 M5×20
39 Шайба 4 φ5
40 Корпус двигателя 1 PA6
41 Колпачок стопорного штифта 1 АБС-пластик
42 Винт с углублением под ключ 1 M8×30
43 Контргайка 1 M10
44 Шайба 1 φ10
45 Подшипник 1 80100
46 Кнопка блокировки шпинделя 1

Количество
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№ Наименование Материал или значение

47 Колпачок блокировки шпинделя 1 ПВХ
48 Фиксированный щиток 1 Алюминий
49 Пружина стопорного штифта 1 65 Mn
50 Стопорный штифт 1 45
51 Роликовый штифт 1 φ2,5×16
52 Втулка 1 φ8×φ12×10
53 C-образный зажим 1 65 Mn
54 Шестерня 1 45
55 Шайба шестерни 1 45
56 Кнопка 1 45
57 Шпиндель 1 45
58 Винт 3 M4×10
59 Подшипник 1 80101
60 Крышка корпуса редуктора 1 Алюминий
61 Внутренний фланец пильного диска 1 φ44×6
62 Режущий элемент 1
63 Внешний фланец пильного диска 1 φ44×6
64 Шайба 2 φ8
65 Винт с углублением под ключ 1 M8×16 левый
66 Заклепка 5 φ4×11
67 Литой центр 1 Алюминий
68 Движущийся щиток 1 Поликарбонат
69 Торсионная пружина 1 T9A
70 Винт 1 M5×10
71 Винт 1 M5×10
72 Большая шайба 1 φ5
73 Защитная пластина (малая) 1 Q235
74 Защитная пластина (большая) 1 Q235
75 Винт 2 M4×10
76 Пластина движущегося щитка 1 08F
77 Винт с буртиком 1 M6×14
78 Соединение 1 Q235
79 Заклепка 1 φ6×9
80 Винт с углублением под ключ 2 M5×16
81 Опора соединения 1 Q235
82 Ось поворота 1 M10×60
83 Блок поворота 1 Алюминий
84 Большая торсионная пружина 1 65 Mn
85 Указатель угла наклона 1 АБС-пластик

Количество
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№ Наименование Количество Материал или значение

86 Ручка угла наклона 1 АБС-пластик
87 Ось наклона 1 45
88 Шайба 1 φ8
89 Винт с углублением под ключ 4 M6×10
90 Винт с углублением под ключ 2 M5×16
91 Гайка 2 M5
92 Блок наклона 1 Алюминий
93 Пластина шкалы угла наклона 1 Q235
94 Винт с потайной головкой 7 M3×8
95 Режущая вставка 1 АБС-пластик
96 Контргайка 1 M6
97 Шайба 1 φ6
98 Указатель 1 АБС-пластик
99 Поворотный стол 1 Алюминий

100 Резиновые ножки 4 Резина
101 Основание 1 Алюминий
102 Винт с накаткой 1 45
103 Ролик фиксатора 1 φ8
104 Пружина фиксатора 1 65 Mn
105 Установочный шестигранный винт 1 M10×10
106 Нейлоновый тормоз 2 PA6
107 Большая шайба 2 φ6
108 Винт с углублением под ключ 2 M6×20
109 Планка 1 Алюминий
110 Пылесборник 1
111 Шестигранный накидной гаечный ключ 1 6×6
112 Винт 1 M4×10
113 Зажим 1 08F
114 Ручка фиксации заготовки 1 M10×78
115 Ручка 2 M6×12
116 Опорный рычаг 1 Алюминий
117 Опорная стойка 1 45
118 Винт с углублением под ключ 2 M6×11
119 Опорная штанга 2 Q235
120 1
121 2

К
Индуктор

122 1Устройство плавного пуска

рышка движущегося щитка П
10μH

олипропилен
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БЕЛГІЛЕР
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1. ТЕХНИКАЛЫ  СИПАТТАМАЛАРЫ

J1G-ZP1A-210D

КЕСУ НІМДІЛІГІ

Сведения об уровне шума

ла  ор анысын киі із!

 

LPA 00
KPA

LWA

KWA
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СА ТАНДЫР ЫШТЫ ОРНЫНДА және ж мыс істейтін к йде ста ыз.

рал б лшектерінде за ымдалуды  бар-жо ын Р АШАН тексері із.
одан әрі пайдаланар алдында за ымдал ан са тандыр ышын немесе бас а 

б лігін оны  д рыс ж мыс жасауын және тиісті ызметін д рыс ат аруын аны тау 
шін м ият тексері із. Жылжымалы б лшектерді  исаюын немесе кептелуін, 

б лшектерді  б зылуын және ралды  ж мысына әсер етуі м мкін бас а барлы  
жа дайды  бар-жо ын тексері із. За ымдал ан са тандыр ыш немесе бас а б лік 
білікті маман тарапынан тиісті т рде ж нделуі немесе ауыстырылуы керек. 
Ара ж зіні  са тандыр ышы т т аны т сіргенде автоматты т рде к терілетіндей 
және т т аны к тергенде ж зді  стіне т сірілетіндей жасал ан. 
Ара ж здерін орнат анда не ал анда немесе араны тексеру шін са тандыр ышты 

олмен к теруге болады. 

АРА ШІРІЛМЕГЕНШЕ Ж З СА ТАНДЫР ЫШТЫ ОЛМЕН К ТЕРМЕ ІЗ.

КЕРЕК-ЖАРА ТАР
К рделі к лдене інен кесетін ара стандартты т рде келесі рал-жабды тармен 
жабды тал ан:

зі (орнатыл ан)
ырлы кілт

ыс ышы
 жина ыш ап

зарт ыш негізі x2
с аулы ы

Шуды азайту

шы у әсерін азайту шін, ж мыс істеу уа ытын шекте із, т мен т мен шу 
режимдерін пайдаланы ыз, сонымен атар жеке ор аныс жабды ын киі із.

уды  әсеріне шырау тәуекелдерін барынша азайту шін келесі жа дайларды 
ескері із:
1. німді тек оны  жобалан ан ма сатына және осы н с аулар а с йкес 
пайдаланы ыз.
2. ралды  жа сы к йде екеніне және д рыс са тал анына к з жеткізі із.
3. нім шін д рыс ралдарды пайдаланы ыз және оларды  жа сы к йде екеніне 
к з жеткізі із.

т аларынан/ стау бетінен мы тап ста ыз.
5. німге осы н с аулар а сәйкес к тім к рсетіп, ( ажет жерлерін) жеткілікті 
майлан ан к йде ста ыз

мыс кесте ізді жо ары діріл ралын пайдалануды бірнеше к нге созу шін 
жоспарла ыз.
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a) Ж мыс орны таза әрі жары  жа сы т сетін болуы ажет. Ж мыс орныны  
лас және ара ы болуы салдарынан жазатайым о и алар орын алады.

a) Электр ралыны  штепсельдері розетка а сәйкес келуі ажет. Штепсельді 
еш уа ытта згертпе із. Еш андай адаптер ашаларын (жерге) т йы тал ан 
электр ралдарымен бірге пайдаланба ыз.

b) Электр ралдарын т тан ыш с йы ты тар, газдар немесе ша  бар жер 
сия ты жарылыс а ауіпті орталарда пайдаланба ыз. Электр ралдары
ша ды немесе т тінді т тандыруы м мкін ш ын шы арады.

Бас а нәрсеге ала дау салдарынан ралды бас ара 
алмай алуы ыз м мкін.

згертілмеген ашалар мен
сәйкес келетін розеткалар электр тогыны  со у аупін азайтады.
b) бырлар, радиаторлар, газ плиталары және то азыт ыштар сия ты жерге 
т йы тал ан заттар а дене ізді тигізбе із. Дене із жерге т йы тал ан 

Электр 

За ымдал ан немесе шатас ан сымдар 

Далада пайдалану а болатын сымды 

заттармен жанасса, электр тогыны  со у аупі артады.
c) Электр ралдарын жа бырдан және ыл алдан са та ыз.

ралына су кірсе, электр тогыны  со у аупі артады.
d) Сымды тек орнымен пайдаланы ыз. Электр ралыны  сымын оны 
тасымалдау, тарту немесе уат к зінен ажырату шін пайдаланба ыз. Сымды 
жо ары температурадан, майдан, ткір шеттерден немесе жылжымалы 
б лшектерден алша  ста ыз.
электр тогыны  со у аупін арттырады.
e) Электр ралын сыртта пайдалан ан кезде, далада пайдалану а болатын 

зарт ыш сымды пайдаланы ыз.
пайдалан анда электр тогыны  со у аупі азаяды.

c) Электр ралын пайдалан ан кезде, балалар мен айналада ы адамдар 
алша  т руы ажет. 

1) Ж мыс орныны  ауіпсіздігі

2) Электр ж йелерін пайдалануда ы ауіпсіздік техникасы

Барлы  ескертулер мен н с ауларды болаша та арау шін са тап ойы ыз. 
Ескертулердегі «электр ралы» термині электр желісінен ж мыс 
істейтін (сымды) немесе батареямен ж мыс істейтін (сымсыз) электр 

ралын білдіреді.

ЕСКЕРТУ! Осы электр ралымен бірге берілген барлы  ауіпсіздік

о ып шы ы ыз.
ескертулерін, н с ауларды, суреттерді және техникалы  сипаттамаларды

                                           Т менде к рсетілген барлы  н с ауларды орындамау 
салдарынан электр тогыны  со уы, рт шы уы және/немесе ауыр 
жара ат орын алуы м мкін.

2.
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f) Ыл ал жерде электр ралын пайдалану а тура келсе, ор анысты шіру 
рыл ысымен ( ) ор ал ан жабды ты пайдаланы ыз.

пайдалан анда электр тогыны  со у аупі азаяды.

a) ралмен ж мыс істеген кезде са  болып, не істеп жат аны ыз а зейін 
ойы ыз. Шаршап т рса ыз немесе есірткі, ішімдік немесе дәрі-дәрмек 
абылда ан болса ыз, электр ралын пайдаланба ыз. Электр 
ралдарын пайдалан ан кезде зейін оймау салдарынан ауыр дене 

жара атын алуы ыз м мкін.
b) Жеке ор аныс жабды ын пайдаланы ыз. ор аныш к зілдірігін немі
та ып ж рі із. Ша нан ор айтын маска, сыр анамайтын арнайы 
ая -киім, берік каска немесе есту м шесін ор айтын рал сия ты 

ор аныс жабды ын сәйкес жа дайларда пайдалан анда жеке жара ат 
алу аупі азаяды.
c) Электр ралыны  абайсызда іске осылуына жол берме із. уат к зіне 
және/немесе батарея а оспас б рын, ралды жинамай не тасымалдамай 
т рып, ауыстырып- ос ышты  шірулі к йде екеніне к з жеткізі із.
Электр ралдарын ауыстырып- ос ышынан стап тасымалдау немесе 
ауыстырып- ос ыш осулы к йде уаттандыру салдарынан о ыс 
о и алар орын алуы м мкін.

Электр ралыны  айналатын 
б лігінде бекітулі к йде ал ан кілт немесе сына дене жара атына әкелуі 
м мкін.

d) Электр ралын іске оспас б рын, оны реттеу шін пайдалан ан барлы  
ралдар мен кілттерді алып таста ыз.

Б л кездейсо  жа дайларда электр 

Ке  киім, әшекей 

ралын д рысбас ару а м мкіндік береді.

e) Ж мыс кезінде электр ралын атты тартпа ыз. Т ра ты алыпта 
т ры ыз және тепе-те дік са та ыз.

немесе зын шаш жылжымалы б лшектерге ілініп алуы м мкін.

f) Арнайы киім киі із. Ке  киім киме із немесе әшекей та па ыз. Шашы ыз 
бен киімі ізді жылжымалы б лшектерден алша  ста ыз.

Ша сор ыштарды пайдалану ша а атысты ауіптерді азайтады.

g) ралдармен бірге ша  сору және ша  жинау ж йесі амтамасыз етілсе, 
оларды  д рыс жал анып, пайдаланылатынына к з жеткізі із.

Сал ыртты  таныту бір мезетте ауыр 
жара ат а әкеп со тыруы м мкін.

h) ралды жиі пайдалану нәтижесінде боса сып, ауіпсіздік а идаларын 
елеусіз алдырма ыз.

a) Электр ралына арты  ж ктеме т сірме із. Ж мысы ыз шін д рыс 
электр ралын пайдаланы ыз.

3) Жеке ауіпсіздік

4) Электр ралын пайдалану және о ан к тім к рсету
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b) Ауыстырып- ос ышы за ымдал ан электр ралын пайдаланба ыз. 

c) Кез келген реттеулер жасамас б рын, керек-жара тарды ауыстырмас б рын 
немесе электрлік ралдарды за  уа ыт а са тамас б рын, ашаны уат 
к зінен ажыраты ыз және/немесе батареяны бар болса шы арып алы ыз.

d) Пайдаланбайтын электр ралдарын балаларды  олы жетпейтін жерде 
са та ыз. Электр ралымен немесе осы н с аулармен таныс емес адам а 

ралды пайдалану а р сат берме із.

e) Электр ралдарына және керек-жара тар а техникалы  ызмет к рсеті із. 
Жылжымалы б лшектерді  исаюын немесе кептелуін, б лшектерді
б зылуын және электр ралыны  ж мысына әсер етуі м мкін бас а барлы
жа дайды  бар-жо ын тексері із. Электр ралы за ымдалса, оны пайдаланар 
алдында ж нде із. 

f) Кескіш ралдарды ткір және таза к йде ста ыз.

g) Ж мыс жа дайларын және орындау ажет ж мысты назар а ала отырып, 
электр ралын, керек-жара тар және алмалы-салмалы кескіштерді және т. б. 
осы н с аулар а сәйкес пайдаланы ыз.

h) Т т аларды  және ж мыс орындалатын беттерді  р а , таза және майлы 
болмауын амтамасыз еті із. 

a) Электр ралына ызмет к рсету ж мысын тек т пн с а осал ы б лшектер 
пайдаланатын білікті маман а тапсыры ыз.

5) ызмет к рсету
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3. К ЛДЕНЕ ІНЕН КЕСЕТІН АРА А АТЫСТЫ
АУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

а) К лдене інен кесетін ара а ашты немесе сол секілді німдерді кесуге 
арнал ан, оларды темір ар аулар, біліктер, б ранда зектері т.б. секілді темір 
материалдарды кесуге арнал ан абразивті кескіш дискілермен пайдалану а 
болмайды. 

Бекітілмеген немесе 

олы ыз ара ж зіне тым жа ын орналасса, ара ж зінен 
жара аттану аупі жо ары.

b) М мкіндігінше деу б йымын тіреуге арнал ан ыс ыштарды 
пайдаланы ыз. делетін б йымды олмен тіреп стаса ыз, ара ж зіні  екі 
жа ынан олы ызды 100 мм-ден кем емес аралы та ста ыз. Аталмыш 
араны ны  ысу а немесе олмен стау а тым кішкентай б лшектерді кесуге 

олданба ыз. 

c) делетін б йым т ра ты болуы ажет және та тайша мен стелге 
ысылып не сталып т руы керек. Кез келген жа дайда делетін б йымды 

“ олмен стап” ж зге енгізбе із немесе кеспе із. 
оз алып т р ан делетін б йымдар жо ары жылдамды пен ыршып 

кетіп, жара ат тудыруы м мкін.

Тартып кесу 

d) Араны делетін б йым ар ылы итері із. Араны делетін б йым ар ылы 
тартпа ыз. Кесік жасау шін, ара бастиегін к тері із және оны делетін 
б йым стінен кеспей тарты ыз, моторды іске осы ыз, ара бастиегін т мен 

арай басы ыз және араны делетін б йым ар ылы итері із.
ара ж зін делетін б йымны  стіне шы ып кетуіне және ж з жина ыны  
оператор а лкен жылдамды та ыршып кетуіне әкелуі м мкін.

деу б йымын « олы ызды
ай астырып» стау, я ни деу б йымын ара ж зіні  о  жа  б лігінде сол 

олы ызбен немесе керісінше ж мыс жасау те ауіпті.

e) Жоспарлан ан кесу сызы ыны  стіне де, ара ж зіні  алдына да немесе 
артына да олы ызды ай астырып ойма ыз.

Айналып жат ан ара ж зіні  олы ыз а
жа ынды ы аны  к рінбеуі м мкін және ауыр жара ат алуы ыз м мкін. 

f) Ж зі айналып т р ан кезде, а аш кесінділерін алып тастау шін немесе кез 
келген бас а себеппен ара ж зіні  екі жа ынан да 100 мм арты  олы ызды 
та тайша артына жа ындатпа ыз. 

Майыс ан немесе исай ан делетін б йымдар б ралуы немесе жылжуы 
м мкін және кесу кезінде айналып жат ан ара ж зіні  кептеліп алуына 
себеп болуы м мкін. делетін б йымда шегелер немесе бас а б тен 
заттар болмауы керек.

g) Кесу алдында деу б йымын тексері із. делетін б йым б гілген немесе 
исай ан болса, оны сырт ы б гілген бетімен та тайша а арай ысып 

орналастыры ыз. р ашан кесу сызы ыны  бойында делетін б йым, 
та тайша мен стел арасында еш андай са ылау жо  екеніне к з жеткізі із.
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h) делетін б йымды оспа анда стел барлы  ралдардан, а аш 
кесінділерінен және т.б. босатылма анша араны пайдаланба ыз. 
ж збен жанасатын са  сыны тар немесе а аш б ліктері немесе бас а 
заттар, жо ары жылдамды пен ыршып кетуі м мкін.

Айналып 

i) Бір уа ытта тек бір делетін б йымды кесі із.

j) олданар алдында к лдене інен кесетін араны  тегіс және т ра ты 
ж мыс бетіне орнатыл анына немесе ойыл анына к з жеткізі із.

k) Орындайтын ж мысты жоспарла ыз. и аш немесе к лдене  кесу 
б рышыны  параметрін згерткен сайын, делетін б йымды тіреп 
т ратын реттелетін та тайшаны  д рыс орналас анына және ж зге немесе 
са тандыр ыш ж йесіне кедергі келтірмейтініне к з жеткізі із.

l) стелді  сті гі та тайынан зын немесе жалпа  делетін б йым шін 
стел зарт ыштармен немесе тіреу ая ымен т.б. сол секілді тиісті тіреумен 
амтамасыз еті із.

m) Бас а адамды стел зарт ышы орнына немесе осымша олдау ретінде 
пайдаланба ыз.

n) Кесілген б лшек айналып т р ан ара ж зіне андай да бір т рде кептеліп 
немесе басылып алмауы ажет.

o) Білік немесе т тік тәрізді д гелек материалдарды д рыс тіреп т ру а 
арнал ан ыс ышты не бекіткішті әр ашан пайдаланы ыз. 

p) делетін б йым а тимес б рын, ж зді толы  жылдамды а жеткізі із.

q) делетін б йым немесе ж з кептеліп алса, к лдене інен кесетін араны 
шірі із Барлы  айналу б лшектеріні  то та анын к ті із және ашаны уат 
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r) Кесуді ая та аннан кейін ауыстырып- ос ышты жібері із, ара бастиегін 
т мен стап т рып, кесілген б лшекті шы арар алдында ж зді  то тауын 
к ті із. 

s) Толы  кесуді орындама ан кезде немесе ара бастиегі толы ымен т мен 
к йде бол анша ауыстырып- ос ышты жіберген кезде т т аны мы тап 

ста ыз. 

к зінен ажыраты ыз және/немесе батареяны шы арып алы ыз. Содан 
кейін кептелген материалды босату шін ж мыс істеті із.
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4. К ЛДЕНЕ ІНЕН КЕСЕТІН АРА А АТЫСТЫ
ОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР

Осы н с аулы  ар ылы б л німді пайдалану жолымен танысы ыз. 
ауіпсіздік ережелерін есте са та ыз және оларды жете орында ыз. Б л 

тәуекел мен ауіпке жол бермеуге к мектеседі.

Тек арада ы та ба а сәйкес келетін ара ж зіні  диаметрін пайдаланы ыз.
ралда белгіленген жылдамды а те  немесе одан жо ары жылдамды пен 

белгіленген ара ж здерін пайдаланы ыз.

1. Б л німді пайдалан ан кезде, ауіптерді аны тап, оларды алдын ала шешу шін 
немі са  болы ыз. Жылдам олданылатын шаралар ауыр жара ат алу а және 

м лікке зиян келтіруге жол бермейді.
2. андай да бір а аулы  болса, оны шірі із және уат к зінен ажыраты ыз. 

німді айта іске оспас б рын, білікті маман а тексерті із, ажет болса ж ндеті із.

Осы электр ралын н с аулар а сәйкес олданса ыз да, белгілі бір алды  
ауіптерді ескерусіз алдыру а болмайды. рыл ыны  рылымы мен 

пішініне атысты келесі ауіптер туындауы м мкін:
1. Тиісті ша нан ор айтын маска пайдаланылмаса, кпені  за ымдалуы орын алады.
2. Тиісті ла  ор анысы пайдаланылмаса, есту абілеті за ымдалады.
3. Жабды  за  уа ыт бойы пайдалану салдарынан ол а әсер еткен дірілден немесе 
тиісті т рде бас армаудан және техникалы  ызмет к рсетпеуден денсаулы а зиян 
келтіреді.

АЛДЫ  АУІПТЕР

Осы нім ж мыс кезінде электрмагниттік рісті шы арады. Осы ріс белгілі бір 
жа дайларда белсенді немесе бейтарап медициналы  имплантаттар а кедергі келтіруі 
м мкін! Ауыр немесе азалы жара ат алу аупін азайту шін медициналы  
имплантаттары бар адамдар осы німді пайдаланудан б рын дәрігермен немесе 
медициналы  имплантат ндірушісімен ке ескен ж н.

ЕСКЕРТУ!

ОР АНЫС К ЗІЛДІРІГІН ТА Ы ЫЗ
ЛА  БІТЕУІШТЕРДІ ТА Ы ЫЗ

ТЫНЫС АЛУ МАСКАСЫН КИ ІЗ

Ара блогын толы ымен т сірілген алпынан ба ылаусыз босатпау шін т т аны әрдайым 
мы тап ста ыз.
Ара блогын толыы ымен тт сірілгенн алпынан баа ылаусыз босатпауу шін тт тт аны әрдайымр
мы

а б
ы тап

гы
п ста

тол
а ыз.
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ЕСКЕРТУ! Жеке ауіпсіздігі із шін к лдене інен кесетін араны пайдаланбас 
б рын, ауіпсіздік ж ніндегі пайдалану н с аулы ын о ы ыз. 

ор аныш к зілдірігін та ып ж рі із. олы ызды ара ж зі жолынан 
алыс ста ыз. Араны орнатыл ан са тандыр ышсыз пайдаланба ыз. 
Кез келген ж мысты олмен стап орындама ыз. Ара ж зі айналасына 

олы ызды жа ындатпа ыз. ралды шіріп, делетін б йымды 
жылжытпас б рын немесе параметрлерді згерту алдында ара ж зіні  
то тауын к ті із. Ж зді ауыстыр ан кезде, ралды іске осуды  
алдында, барлы  са тандыр ыш ж йесін бастап ы орнына және тиісті 
т рде орналастыры ыз. Ж зді ауыстыру немесе ызмет к рсету 
алдында, уатты шірі із (немесе ажет болса электр желісінен 
ажыраты ыз). Жа бырдан са та ыз және дым ыл жерлерде 
пайдаланба ыз Жара ат алу аупін азайту шін, к лдене  кесу 
ж мысынан кейін ж з ста ышты толы ымен арт ы к йге айтары ыз.

рал тек белгіленген ма сатына сәйкес олданылуы керек. Осы н с аулы та 
айтыл андардан бас а кез келген пайдалану д рыс емес пайдалану болып 
есептеледі. М ндай д рыс емес пайдалану салдарынан туында ан кез келген 
жара ат не за ым шін ндіруші емес, пайдаланушы жауапты болады.

ндіруші рал а енгізілген андай да бір згерістерге немесе осындай 
згерістерден туында ан кез келген за ым шін жауапкершілік к термейді.

рал н с аулы а сәйкес пайдаланыл ан кезде де, барлы  алды  ауіп 
факторларын жою м мкін емес. ралды  рылысы мен дизайнына атысты 
келесі ауіптер туындауы м мкін:

а арсы тиімді маска пайдаланылмаса, кпеге за ым келеді.
ла а арнал ан тиімді ла  бітеуіштері пайдаланылмаса, есту абілетіне 

за ым келеді.
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1. ондыр ы ара
2. Босату т ймесі
3. Бас ару т т асы
4. Бекітілген жо ар ы 

ж з са тандыр ышы
5. Айналатын ж зді

са тандыр ышы
6. Са тандыр ышты  

ыс арту т т асы
7. и аш кесу лпы
8. и аш кесу шкаласы
9. 45° и аш реттеу б рандасы
10. 0° и аш реттеу б рандасы
11. Та тайша
12. К лдене  кесу стелі
13. К лдене  кесу шкаласы
14. стелді  кесу пластинасы 

(ойы ты пластина)
15. К лдене  кесу лпы
16. Ауыстырып- ос ыш 

ш ріппесі
17. Ауыстырып- ос ыш 

лпы
18. Айналдыр ыны 

лыптау т ймесі
19. Пыша ты  болт 

а па ы
20. 4 мм + 6 мм 

алты ырлы кілт
21. Ша  жина ыш ап 
22. Ша ды шы ару порты
23. «G» ыс ышы
24. Орнатыл ан та тайша
25. Б йірлік тіреуіш ба аналар
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6. МА САТТЫ ПАЙДАЛАНУ

Б л к лдене інен кесетін ара а ашты және сол секілді материалдарды кесуге арнал ан, 
ол тік және к лбеу б рыштарды 45°- а дейін имек кесуге олайлы. Ара отын кесуге 
арналма ан. рыл ыларды, ралдарды және керек-жара тарды та айындалма ан 
ж мысынан бас а осымша ж мыстар шін олданба ыз ( ндірушіні
н с аулы тарын ара ыз). Барлы  бас а ж мыстар шін олдану м мкін емес.

7. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ма сатты емес пайдалану кезінде рт, электр тогыны  со уы және дене жара атын 
алу.
- Осы кепілдікті  тараулары кез келген жергілікті немесе федералды за мен 
белгіленген за ды кепілдікті шектеу, алып тастау, бас тарту немесе енгізбеуге 
арналма ан.

Ж мыс істеу ортасы:
Ж мыс айма ы таза болуы керек, машинаны т тан ыш с йы ты тар, газдар немесе 
ша  сия ты заттар болатын жарылыс аупі бар орталарда пайдаланба ыз, 
жа бырдан және ыл алдан са та ыз.
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Ма ызды!

РАСТЫРУ

ША ДЫ ШЫ АРУ ПОРТЫ

Ескерту: 

Аралау ша ыны  жиналуын азайту және кесуді  жо ары тиімділігін амтамасыз 
ету шін, ша  жина ыш апты ша ды шы ару портына бекітіп, аралау ша ын 
жинау а болады.
Ша  жина ыш ап к лдене інен кесетін арамен бірге берілген. Оны орнату шін, 
ша  жина ыш апты жай ана жо ар ы ж з са тандыр ышында ы шы ару портына 
орнаты ыз.
Ша  жина ыш апты босату шін, оны ша  шы ару портынан шы ары ыз да, апты 
сыдырма т ймелігінен ашы ыз.
Ескерту: ша ды о тайлы жинау шін, ша  жина ыш ап сиымдылы ыны  шамамен 
2/3 б лігі тол ан кезде оны босаты ыз.

ТАСЫМАЛДАУ
Ара ондыр ысы т менгі к йде лыптаулы бол анда, ара шірулі және штепсель 

уат к зінен ажыратыл ан кезде ана к лдене інен кесетін араны к тері із.
Араны тек бас ару т т асынан (3) немесе сырт ы ймаларынан к тері із. Араны 
са тандыр ыштары ар ылы к терме із.

Ж МЫС СТЕЛІНЕ ОРНАТУ
К лдене інен кесетін ара т ра ты және берік т р анына к з жеткізу шін. Ара 
негізіні  әр б рышында ж мыс стеліне бекітуді же ілдету шін са ылау бар.
1. Араны тегіс, к лдене  орынды а немесе ж мыс стеліне болттарды 
(берілмеген) пайдаланып ойы ыз және араны орынды а 4 болтпен бекіті із.
2. ажет болса, араны 1/2” (13 мм) немесе одан жуан шереге орнатып ж мыс 
орнына ыс ышпен орнату а немесе оны  бас а жа ына апарып айта ысу а 
болады.
АБАЙЛА ЫЗ! Орнату беті исы  емес екеніне к з жеткізі із, себебі исы  бет 
кептелу мен исы  кесуге себеп болуы м мкін.

к з жеткізі із. Кез келген реттеу немесе ызмет к рсету ж мыстарын жасамас 
б рын желі штепселін алы ыз.

уат және паспортты  та тайшада жазыл ан кернеу бірдей екеніне 

шін, араны уат к зіне осудан Б РЫН, Р АШАН барлы  б лшектерді жина ыз. 
Б лшектерді жина анда, реттеулер жаса анда, ара ж здерін орнат анда немесе 
ал анда, немесе пайдаланба ан кезде ЕШ АШАН араны уат к зіне оспа ыз.

Кездейсо  осылудан болатын ы тимал ауыр жара ат а жол бермеу 
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БОСАТУ Т ЙМЕСІ
Босату т ймесі (2) к лдене інен кесетін араны тасымалда ан немесе са та ан 
кезде кесетін басын т мен стау шін ажет. Босату т ймесіні  басы т мен арап 
т р ан кезде араны пайдаланба ыз.

К ЛДЕНЕ ІНЕН КЕСУ СТЕЛІНІ  ЛПЫ
К лдене інен кесу стеліні  лпы (15) стелді ажетті к лдене інен кесу 
б рышына лыптау шін пайдаланылады.
К лдене інен кесетін ара 0° - 45° градуста сол жа а және о  жа а кеседі. 
К лдене інен кесу б рышын реттеу шін к лдене інен кесу стеліні  лпын 
босаты ыз және к лдене інен кесу стелін ажетті к йге айналдыры ыз.
Жалпы к лдене інен кесу б рыштарын жылдам орнату шін к лдене інен кесу 

стелі 0°, 15°, 22.5°, 30° және 45°-та то тайды.

И АШ КЕСУ ЛПЫ
и аш кесу лпын (7) ж зді ажетті и аш кесу б рышына орнату шін 

пайдаланады. К лдене інен кесетін ара 0° - 45° градуста сол жа а кеседі. и аш 
кесу б рышын реттеу шін и аш кесу лпын босатып, ондыр ы араны ажетті 

и аш кесу б рышына ретте із.

ШПИНДЕЛЬДІ ЛЫПТАУ Т ЙМЕСІ
Шпиндельді лыптау т ймесі (18) ара ж зіні  айналуына кедергі жасайды. Араны 
орнату, ауыстыру немесе алу кезінде шпиндельді лыптау т ймесін басып ста ыз.

АЙНАЛАТЫН Т МЕНГІ Ж ЗДІ  СА ТАНДЫР ЫШЫ
Айналатын т менгі ж зді  са тандыр ышы (5) араны  екі жа ын да ор айды.
Ара делетін б йым а т мендеген кезде, ол жо ар ы ж з са тандыр ышыны  (4) 

стінде ыс арады.

ОСУ Ж НЕ ШІРУ
1. Араны осу шін ауыстырып- ос ыш лпын (17) сол а жылжыты ыз және 

осу/ шіру ауыстырып- ос ышын (16) басып т ры ыз.
2. Араны шіру шін осу/ шіру ауыстырып- ос ышын (16) жібері із.

ША  ШЫ АРУ
1. Ша  жина ыш апты (21) ша ды шы ару портына (22) бекіті із.
2. Ша  сорып шы ару рыл ысын ша ды шы ару портына (22) осу а болады. 

ажет болса тиісті ша  сор ыш адаптерді пайдаланы ыз. Ша ды шы ару портыны
ішкі диаметрі 35 мм.

СТЕЛДІ Ж ЗГЕ ТІК ОРНАТУ
1. Электрлік штепсель уат к зінен ажыратыл анына к з жеткізі із.
2. ондыр ы араны (1) е  т менгі к йге т сірі із және ондыр ы араны тасымалдау 
к йінде стау шін босату т ймесін (2) пайдаланы ыз.
3. К лдене інен кесу лпын (15) босаты ыз.
4. К рсеткі 0º- а орналас ан а дейін стелді (12) айналдыры ыз.
5. К лдене інен кесу лпын (15) бекіті із.
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6. и аш кесу лпын (7) босаты ыз және ондыр ы араны (1) 0º и аш б рышына 
орнаты ыз (ж з к лдене інен кесу стеліне 90º-та). и аш кесу лпын (7) бекіті із.
7. Б рышты ты стелге (12) және ж зді  тегіс б лігіне тік ойы ыз.
8. Араны  ж зін олмен айналдырып, бірнеше н ктеде ж з және стелді  
туралануын тексері із.
9. Б рышты ты  шеттері мен ара ж зі параллель болуы керек.
10. Ара ж зі б рышты тан бас а б рыш а арап т рса, келесі әрекеттерді 
орында ыз.
11. 0° и аш реттеу б рандасын (10) бекітетін лыптау сомындарын босату шін 8 
мм кілт немесе реттегіш кілтті пайдаланы ыз. Сонымен оса, и аш кесу лпын 
(7) босаты ыз.
12. Ара ж зін шаршымен туралау шін 4 мм алты ырлы кілтпен 0° и аш реттеу 
б рандасын (10) ретте із.
13. и аш кесу шкаласыны  (8) к рсеткісін стап т р ан Phillips басты б рандасын 
босаты ыз және к рсеткі дәл н лге к рсетіп т ратындай ретте із. Б рандаларды 

айта бекіті із.
14. и аш кесу лпын (7) және 0° и аш реттеу б рандасын (10) бекітетін лыптау 
сомынын айта бекіті із

ТА ТАЙШАНЫ СТЕЛГЕ ТІК ОРНАТУ
1. Электрлік штепсель уат к зінен ажыратыл анына к з жеткізі із.
2. ондыр ы араны (1) е  т менгі к йге т сірі із және ондыр ы араны тасымалдау 
к йінде стау шін босату т ймесін (2) пайдаланы ыз.
3. К лдене інен кесу лпын (15) босаты ыз.
4. К рсеткі 0º- а орналас ан а дейін стелді (12) айналдыры ыз.
5. К лдене інен кесу лпын (15) бекіті із.
6. Та тайшаны (11) негізге бекітіп т р ан екі б ранданы 4 мм алты ырлы кілтпен 
босаты ыз.
7. Шаршыны та тайша а (11) арсы және ж зді  бойымен орналастыры ыз.
8. Та тайшаны (11) ж зге тік т рма анша ретте із.
9. Та тайшаны (11) бекітетін б рандаларды бекіті із.
10. К лдене інен кесу шкаласыны  (13) к рсеткісін стап т р ан Phillips басты 
б рандасын босаты ыз және ол к лдене інен кесу шкаласында н л к йін дәл 
к рсететіндей ретте із.
11. К лдене інен кесу шкаласыны  к рсеткісін стап т р ан б ранданы айта бекіті із.

ОРНАТУ СА ЫЛАУЛАРЫ
К лдене інен кесетін ара т ра ты және берік т р анына к з жеткізу шін. Пайдалану 
алдында араны 4 орнату болтымен (берілмеген) орны ты, тегіс жерге бекітуге болады.
Ж мыс стеліне немесе бас а бетке бекіту шін араны  т бінде т рт са ылау болады.
Араны орнату шін келесіні орында ыз:
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1) Араны орналастыратын орынды тауып, белгіле із.
2) Бетте 4 са ылау тесі із.
3) К лдене інен кесетін араны  т рт са ылауын беттегі т рт са ылаумен 
турала ыз. Болттарды, шайбаларды және алты ырлы сомындарды 
орналастыры ыз.

делетін б йымды ысу
делетін б йымды кесу кезінде, та тайларды бастыратын ыс ышпен 

(берілген) ысу керек.

Ж ЗДІ АУЫСТЫРУ
1. Электрлік штепсель уат к зінен ажыратыл анына к з жеткізі із.
2. Ж з к рсеткісін жо ар ы ж з са тандыр ышыны  к рсеткісімен сәйкес 
орнаты ыз. Ара тістеріні  т мен арап т р анына к з жеткізі із.
3. Бас ару т т асын (3) т мен итері із және ондыр ы араны (1) ажырату шін 
босату т ймесін (2) тарты ыз.
4. ондыр ы араны (1) е  жо ар ы к йіне к тері із.
5. Са тандыр ышты  ыс арту т т асын (6) айналатын ж з са тандыр ышына 
(5) бекітетін Phillips басты б рандасын Phillips басты б ра ышпен босатып алып 

ойы ыз.
Ж зді  болтты а па ын (19) бекітетін Phillips басты б рандасын Phillips басты 
б ра ышымен босаты ыз.
6. Айналатын ж з са тандыр ышын (5) т мен тарты ыз және ж зді  болтты 

а па ымен (5) бірге айналдыры ыз. Айналатын ж з са тандыр ышы (5) 
жо ар ы бекітілген ж з са тандыр ышыны  (4) стіне келгенде ж зді  болты 

олжетімді болады.
7. Айналатын са тандыр ышты (5) ста ыз және шпиндельді лыптау т ймесін 
(18) басы ыз. Айналдыр ы лыпталма анша ж зді айналдыры ыз.
8. Берілген 6 мм алты ырлы кілтпен ж з болттарын босатып, алы ыз. (Ж з 
б рандасыны  ойы ы сол жа а б рылатын бол ан со , са ат тілі ба ытымен 
босаты ыз).
9. Жалпа  шайбаны, сырт ы ж з шайбасы мен ж зді алы ыз.
10. Ішкі ж з шайбасы және сырт ы ж з шайбасыны  ж зге тиетін жеріне бір тамшы 
май тамызы ыз.
11. Жа а ж зді ішкі ж з шайбасы артында т ратындай айналдыр ы а 
орналастыры ыз.
12. Сырт ы ж з шайбасын ауыстыры ыз.
13. Шпиндельді лыптау т ймесін (18) басып, жалпа  шайба мен ж з болтын 
ауыстыры ыз.
14. 6 мм алты ырлы кілтпен ж з болтын бекіті із (са ат тіліне арсы бекіті із).
15. Ж з са тандыр ышын т мендеті із, айналатын т менгі ж з са тандыр ышы (5) 
мен ж зді  болтты а па ын (19) орнында ста ыз және ж зді  болтты а па ын 
орнында бекіту шін бекітуші б ранданы бекіті із.
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16. Са тандыр ышты  ыс арту т т асын (6) ауыстырып, айналатын ж з 
са тандыр ышына (5) бекіті із.
17. Ж з са тандыр ышы д рыс ж мыс істеп, ондыр ы ара т мендеген кезде ж зді 
жауып жат анына к з жеткізі із.
18. Араны уат к зіне осы ыз және оны  д рыс ж мыс істеп жат анына к з 
жеткізу шін ж мыс істеткізі із.
19. оз алатын са тандыр ышты  тек бір режимі болады, оны реттеуге болмайды. 
Пайдалану алдында ара ж зіні  са тандыр ышы д рыс ж мыс істеп жат анына к з 
жеткізі із.

К ЛДЕНЕ  КЕСУ
М мкін болса, делетін б йымды бекіту шін, тек «G» ыс ышы сия ты ысу 

рыл ысын ана пайдаланы ыз.
делетін б йымды кесу кезінде олы ызды ара ж зінен алша  ста ыз. 

Сол олмен араны  о  жа ында ы кесілген б лшекті алма ыз.
К лдене  кесу делетін б йымны  талшы тарын к лдене  кесу кезінде 
орындалады. 90º к лдене  кесу к лдене інен кесу стелін 0º- а орнату ар ылы 
жасалады. К лдене інен кесу к лдене інен кесу стелін н лден бас а б рыш а о
рнату ар ылы жасалады.
1. Босату т ймесін (2) зіне тартып, ондыр ы араны (1) ая ына дейін к тері із.
2. К лдене інен кесу лпын (15) босаты ыз.
3. К лдене інен кесу стелін (12) к рсеткі ажетті б рышпен сәйкес келгенше 
айналдыры ыз.
4. К лдене інен кесу лпын (15) айтадан бекіті із.
5. делетін б йымны  бір шетін та тайша а (11) тіреп стелге ойы ыз. Та тай 

исы  болса, д ес жерін та тайша а (11) тіре із. Ойыс жерін та тайша а тіресе із, 
та тай сынып, ара ж зі кептелуі м мкін.
6. зын делетін б йымды кесу кезінде оны  арт ы шетін б йірлік тіреу 
жола тарына, ролик т ырына немесе ара стелімен бір де гейде т р ан ж мыс 
бетіне тіре із.
7. ыс ышты  кедергі келтіруі сия ты мәселелер жо  екенін тексеру шін араны 

осудан б рын бос ж мыс істеті із.
8. Т т аны (3) атты стап, ауыстырып- ос ышты (16) ысы ыз. Ара ж зіні
максималды жылдамды ына жеткенін к ті із және оны делетін б йымды кесу 

шін т мендеті із.
9. Ауыстырып- ос ышты босаты ыз (16) және делетін б йымны  бетінен алудан 
б рын ара ж зіні  то та анын к ті із. делетін б йымды алудан б рын ара 
ж зіні  то та анын к ті із.

ОРНАТЫЛ АН ТА ТАЙША
1. и аш кесуді пайдаланса ыз, орнатыл ан та тайша кейбір кезде кесілуі м мкін.
2. Кесу ауіпсіздігі шін әр ашан орнатыл ан та тайшаны пайдаланы ыз және оны 

згертпе із.
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И АШ КЕСУ
М мкін болса, делетін б йымды бекіту шін, тек “G” ыс ышы сия ты ысу 

рыл ысын ана пайдаланы ыз.
делетін б йымды кесу кезінде олы ызды ара ж зінен алша  ста ыз. 

Сол олмен араны  о  жа ында ы кесілген б лшекті алма ыз.
Та тайша мен к лдене інен кесу стеліне б рышпен ойыл ан ара ж зімен 

делетін б йымды к лдене інен кесу ар ылы жасалады. К лдене інен кесу стелі 
н л градус а орнатыл ан, ал ара ж зі 0º және 45º арасында ы б рыш а орнатыл ан.
1. Босату т ймесін (2) тартып, ондыр ы араны толы  биіктігіне дейін к тері із.
2. К лдене інен кесу лпын (15) босаты ыз.
3. К лдене інен кесу стелін (12) к рсеткі к лдене інен кесу шкаласыны  (13) н л 
б рышымен сәйкес келгенше айналдыры ыз.
4. К лдене інен кесу лпын (15) айтадан бекіті із.
5. и аш кесу лпын (7) босаты ыз және ажетті и аш б рышына (0º және 45º 
арасы) келгенше ондыр ы араны (1) сол а жылжыты ыз. и аш кесу лпын (7) 
бекіті із.
6. делетін б йымны  бір шетін та тайша а (11) тіреп стелге ойы ыз. Та тай 

исы  болса, д ес жерін та тайша а тіре із. Ойыс жерін та тайша а тіресе із, 
та тай сынып, ара ж зі кептелуі м мкін.
7. зын делетін б йымды кесу кезінде оны  арт ы шетін б йірлік тіреу 
жола тарына, ролик т ырына немесе ара стелімен бір де гейде т р ан ж мыс 
бетіне тіре із.
8. ыс ышты  кедергі келтіруі сия ты мәселелер жо  екенін тексеру шін араны 

осудан б рын бос ж мыс істеті із.
9. Т т аны (3) атты стап, ауыстырып- ос ышты (16) ысы ыз. Ара ж зіні
максималды жылдамды ына жеткенін к ті із және оны делетін б йымды кесу 

шін т мендеті із.
10. Ауыстырып- ос ышты босаты ыз (16) және делетін б йымны  бетінен алудан 
б рын ара ж зіні  то та анын к ті із. делетін б йымды алудан б рын ара 
ж зіні  то та анын к ті із.

К РДЕЛІ К ЛДЕНЕ ІНЕН КЕСУ
М мкін болса, делетін б йымды бекіту шін, тек “G” ыс ышы сия ты ысу 

рыл ысын ана пайдаланы ыз.
делетін б йымды кесу кезінде олы ызды ара ж зінен алша  ста ыз. 

Сол олмен араны  о  жа ында ы кесілген б лшекті алма ыз.
К рделі к лдене інен кесу бір уа ытта к лдене інен кесу және и аш кесуге 
арнал ан. Ол сурет жа тауларын, лгілерді, б йірлері исы  ораптарды және т бе 
жа тауларын жасау шін пайдаланылады. Жа сы материалды кесуден б рын а аш 
кесіндісін кесіп тексері із.
1. Босату т ймесін (2) тартып, ондыр ы араны толы  биіктігіне дейін к тері із.
2. К лдене інен кесу лпын (15) босаты ыз.



PL

RU

KZ

UA

RO

EN

8

3. К лдене інен кесу стелін (12) к рсеткі к лдене інен кесу шкаласыны  (13) 
ажетті б рышымен сәйкес келгенше айналдыры ыз.

4. К лдене інен кесу лпын (15) айтадан бекіті із.
5. и аш кесу лпын (7) босаты ыз және ажетті и аш б рышына (0º және 45º 
арасы) келгенше ондыр ы араны (1) сол а жылжыты ыз. и аш кесу лпын (7)
бекіті із.
6. делетін б йымны  бір шетін та тайша а (11) тіреп стелге ойы ыз. Та тай 

исы  болса, д ес жерін та тайша а тіре із. Ойыс жерін та тайша а тіресе із, 
та тай сынып, ара ж зі кептелуі м мкін.
7. зын делетін б йымды кесу кезінде оны  арт ы шетін б йірлік тіреуіш 
ба аналарына, ролик т ырына немесе ара стелімен бір де гейде т р ан ж мыс 
бетіне тіре із.
8. ыс ышты  кедергі келтіруі сия ты мәселелер жо  екенін тексеру шін араны 

осудан б рын бос ж мыс істеті із.
9. Бас ару т т асын (3) атты стап, ауыстырып- ос ышты (16) ысы ыз. Ара ж зіні
максималды жылдамды ына жеткенін к ті із және оны делетін б йымды кесу 

шін т мендеті із.
10. Ауыстырып- ос ышты босаты ыз (16) және делетін б йымны  бетінен 
алудан б рын ара ж зіні  то та анын к ті із. делетін б йымды алудан б рын 
ара ж зіні  то та анын к ті із.

Тегіс және айталанатын тере  емес кесу шін кесу тере дігін алдын ала орнату а 
боладПайдаланушыны  уат к зіні  интерфейс н ктесіндегі максималды р сатты 
ж йелік кедергі — Zmax < 0,45. ажет болса, пайдаланушы уатпен амтамасыз ететін 
компаниямен ке есіп, жабды ты тек кедергісі осындай немесе азыра  уат к зіне осу 
керектігін аны тауы керек.
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ЕСКЕРТУ: андай да бір реттеу, ызмет к рсету немесе техникалы  ызмет 
к рсету алдында штепсельді розеткадан суыры ыз.

1. Барлы  реттеу, баптау немесе техникалы  ызмет к рсету орындал аннан кейін 
барлы  кілттер мен сомын кілттері алынып, барлы  б рандалар, болттар және 
бекіткіштер атты бекітілгеніне к з жеткізі із.
2. ралды  желдеткіш са ылаулары бітелмеген және таза болуын ада ала ыз. 
Желдеткіш са ылаулардан ш ындар шы уы м мкін. Б л алыпты жа дай және э
лектр ралын за ымдамайды.
3. Моторды  жанында ы торда және ауыстырып- ос ышты  айналасында ша
немесе б где заттарды  кірмегенін т ра ты т рде тексеріп ж рі із. Жиналып ал ан 

о ысты ж мса  ылша пен алып таста ыз. 
4. Тазалау кезінде к зі ізді ор ау шін ор аныш к зілдірігін киі із.
5. Араны  корпусын тазалау керек болса, ж мса  ыл алды матамен с рті із. Спирт, 
жанармай немесе бас а тазарт ыш сия ты заттардан бас а ж мса  тазала ышты 
пайдалану а болады.
6. Пластик б лшектерін тазалау шін ащы заттарды пайдаланба ыз.
АБАЙЛА ЫЗ!
7. ралды, пайдаланушы н с аулы ы мен керек-жара тарды сенімді жерде 
са та ыз. Осылайша барлы  а парат пен б лшектер әр ашан олжетімді болады.
8. уат беру сымын ауыстыру ажет бол ан жа дайда, ауіпсіздікті са тау 
ма сатында б л ж мысты ндіруші немесе оны  агенті орындауы керек.

  Су ара а тимеуі керек.

ЖАЛПЫ ТЕКСЕРІС
1. Барлы  бекітуші б рандалар бекітілгенін немі тексері із. Олар уа ыт ткен сайын 
дірілден босауы м мкін. сіресе сырт ы фланецті тексері із. Діріл болса, к п уа ыт 

ткен со  босауы м мкін.
2. рыл ыны  уат сымы мен барлы  зарт ыш кабельдерді  за ымдалуын 
т ра ты т рде тексері із. уат беру сымын ауыстыру ажет бол ан жа дайда, 

ауіпсіздікті са тау ма сатында б л ж мысты ндіруші, оны  агенті немесе кілетті 
ызмет к рсету орталы ы орындауы керек. За ымдал ан зарт ыш сымдарды 

ауыстыры ыз.
3. Егер к мір ылша тарын ауыстыру ажет болса, оны білікті маман а тапсыры ыз 
(екі ылша ты әрдайым бір мезгілде ауыстыры ыз).

МАЙЛАУ
Берілістер орабында ы май ралды ке інен олдан аннан кейін ауыстыруды 

ажет етеді. Б л ызметті кілетті ызмет к рсету агенті орындауы керек.
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ЫЗМЕТ К РСЕТУ

АБАЙЛА ЫЗ! 
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№ Атауы Саны Материалы мен спецификациясы

1 Резе ке тыс ап 1 Резе ке RU
2 Мойынтірек 1 80027
3 Арматура 1 φ41,2×50 KZ
4 Статор 1 φ71×50
5 Желдеткіш ала шасы 1 PA6 UA
6 Шайба 3 φ4
7 Серіппелі шайба 5 φ4 RO
8 Б ранда 2 M4×60
9 Ш ріппе 1 EN

10 Б ранда 1 ST4,2×9,5
11 Конденсатор 1 0,22μF
12 Терминал 1 PA6
13 Сым ашасы 1
14 Жо ар ы т т а 1 PA6
15 Б ранда 6 ST4,2×16
16 Т т аны айта алыптау 1 ТПЭ
17 Сым протекторы 1 ПВХ
18 Б ранда 3 ST4,2×13
19 Сым ыс ышы 1 ПК
20 Ауыстырып- ос ыш 1
21 Б ранда 4 M5×16
22 Серіппелі шайба 11 φ5
23 Шайба 2 φ5
24 Асты ы т т а 1 PA6
32 Б ранда 2 ST4,2×13
33 оз алт ыш а па ы 1 PA6
34 Б ранда 4 ST4×10
35 ылша  серіппесі 2 65Mn
36 ылша  ыс ышы 2 08F
37 ылша 2
38 Б ранда 4 M5×20
39 Шайба 4 φ5
40 оз . корпусы 1 PA6
41 лыптау істігіні  алпа шасы 1 ABS
42 Б йірлік алты ырлы б ранда 1 M8×30
43 Контргайка 1 M10
44 Шайба 1 φ10
45 Мойынтірек 1 80100
46 Шпиндель лпы 1



PL

№ Атауы Саны Материалы мен спецификациясы
RU 47 Шпиндельді лыптау а па ы 1 ПВХ

48 Т ра ты оршау рыл ысы 1 Алюминий
KZ 49 лыптау істігі серіппесі 1 65Mn

50 лыптау істігі 1 45

UA 51 Айнал ан істік 1
52 PM гильзасы 1

RO 53 1 65Mn
54 Тегершік 1 45
55 Тегершік шайбасы 1 45EN
56 Кілт 1 45
57 Шпиндель 1 45
58 Б ранда 3 M4×10
59 Мойынтірек 1 80101
60 Беріліс орабыны  а па ы 1 Алюминий
61 Ішкі ж з фланеці 1
62 Ж з 1
63 Сырт ы ж з фланеці 1
64 Шайба 2
65 Б йірлік алты ырлы б ранда 1 M8×16 сол жа
66 Тойтарма 5
67 Ла тыру ортасы 1 Алюминий
68 Жылжымалы са тандыр ыш 1 ПК
69 Айналу серіппесі 1 T9A
70 Б ранда 1 M5×10
71 Б ранда 1 M5×10
72 лкен шайба 1
73 Та та са тандыр ышы (ша ын) 1 Q235
74 Та та са тандыр ышы ( лкен) 1 Q235
75 Б ранда 2 M4×10
76 Жылжымалы са тандыр ыш та тасы 1 08F
77 ыадамды  б ранда 1 M6×14
78 Байланыс 1 Q235
79 Тойтарма 1
80 Б йірлік алты ырлы б ранда 2 M5×16
81 Байланыс тірегі 1 Q235
82 Айналмалы білік 1 M10×60
83 Тойтарма блогы 1 Алюминий
84 лкен айналу серіппесі 1 65Mn
85 и ашты  к рсеткісі 1 ABS

φ2,5×16
φ8×φ12×10

С ыс ышы

φ44×6

φ44×6
φ8

φ4×11

φ5

φ6×9
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№ Атауы Саны Материалы мен спецификациясы RU
86 и аш т тка 1 ABS
87 и аш б рылыс 1 45 KZ
88 Шайба 1 φ8
89 Б йірлік алты ырлы б ранда 4 M6×10
90 Б йірлік алты ырлы б ранда UA2 M5×16
91 Гайка 2 M5
92 и аш блок 1 Алюминий RO
93 Визир сыз ышы та тасы 1 Q235
94 Жасырын алпа шалы б ранда 7 M3×8 EN
95 Кескіш тілім 1 ABS
96 Контргайка 1 M6
97 Шайба 1 φ6
98 К рсеткі 1 ABS
99 Б рылыс платформасы 1 Алюминий

100 Резе ке ая 4 резе ке
101 Негіз 1 Алюминий
102 Домалатпасы бар болт 1 45
103 Фиксатор айналмасы 1 φ8
104 Фиксатор серіппесі 1 65Mn
105 Алты ырлы б ранда 1 M10×10
106 Полиамид тежегіш 2 PA6
107 лкен шайба 2 φ6
108 Б йірлік алты ырлы б ранда 2 M6×20
109 Та тайша 1 Алюминий
110 Ша  жина ыш ап 1
111 Алты ырлы д гелек гайка кілті 1 6×6
112 Б ранда 1 M4×10
113 ыс ыш 1 08F
114 Дайындама сермері 1 M10×78
115 Сермер 2 M6×12
116 Тіреуіш т т а 1 Алюминий
117 Бекіткіш арна 1 45
118 Б йірлік алты ырлы б ранда 2 M6×11
119 Тіреуіш зек 2 Q235
120 Жылжымалы са тандыр ыш а па ы 1 ПП
121 Индуктор 2
122 Ж мса  іске осу 1

ы
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1. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

J1G-ZP1A-210D

mm

ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗАННЯ

Використовуйте засоби захисту органів слуху!

Інформація про рівень шуму

 
LPA

KPA

LWA

KWA
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ЗАПОБІЖНІ ПРИСТРОЇ МАЮТЬ ЗНАХОДИТИСЯ НА МІСЦІ та в робочому стані.

ЗАВЖДИ перевіряйте інструмент на наявність пошкоджених деталей.
Перед подальшим використанням інструмента ретельно перевірте запобіжні пристрої 
або інші деталі на наявність пошкоджень, щоб визначити, чи працюватимуть вони 
бездоганно та виконуватимуть функцію, для якої призначені. 
Перевіряйте на наявність зміщення або затискування рухомих частин, зламаних частин 
та будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу інструмента. 
Пошкоджені запобіжні пристрої або іншу пошкоджену деталь потрібно 
відремонтувати належним чином або віддати на заміну кваліфікованій особі Захисний 
щиток пильного диска на вашій пилі був розроблений для автоматичного підняття, 
коли ручка пили опускається та опускається над диском, коли ручка пили піднімається. 
Захисний щиток можна підняти вручну при встановленні або зніманні пильних дисків 
або для перевірки пили.

 

НІКОЛИ НЕ ПІДНІМАЙТЕ ЗАХИСНИЙ ЩИТОК ВРУЧНУ, ПОКИ ВИ НЕ ВИМКНЕТЕ ПИЛУ.

ПРИЛАДДЯ
Комбінована торцювальна пила постачається з наступним стандартним приладдям:

Зменшення впливу шуму
Для зменшення впливу шуму обмежте час роботи, використовуйте режими роботи з 
низьким рівнем шуму, а також надягайте засоби індивідуального захисту.
Візьміть до відома наступне, щоб звести до мінімуму ризики впливу шуму.
1. Використовуйте інструмент тільки відповідно до його призначення та цієї інструкції.

належним чином.
3. Використовуйте правильне приладдя для інструмента та переконайтесь, що воно 
знаходиться у гарному стані.

5. Обслуговуйте цей інструмент згідно з цими інструкціями та зберігайте його гарно 

сильною вібрацією на кілька днів.
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a) Робоча зона має бути чистою та добре освітленою. Неприбрані та погано
освітлені робочі зони можуть стати причиною  нещасних випадків.

a) Штепсельні вилки електроінструмента повинні відповідати розетці. 
Заборонено модифікувати штепсельну вилку будь-яким чином. 
Не використовуйте жодні перехідники для роботи із заземленими 
електроінструментами.

b) Не працюйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, 
наприклад, при наявності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Під час 
роботи електроінструмента утворюються іскри, від яких можуть 
зайнятися пил або випари.

Це може відволікати вас і призвести до втрати 
контролю.

Використання оригінальної штепсельної вилки та 
належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
b) Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, 
радіатори, плити і холодильники.У разі заземлення тіла збільшується ризик

Використання 

ураження електричним струмом.
c) Не залишайте електроінструмент під дощем або в умовах підвищеної 
вологості.Вода, що потрапила в електроінструмент, підвищує ризик 
ураження електричним струмом.
d) Поводьтеся обережно зі шнуром живлення. Не використовуйте шнур 
живлення для перенесення або перетягування інструмента та виймання вилки з 
розетки. Захищайте шнур живлення від дії тепла, олії, гострих кутів або рухомих 
частин. Пошкоджені або заплутані шнури живлення підвищують ризик 
ураження електричним струмом.
e) Під час роботи з електроінструментом поза приміщенням використовуйте 
подовжувач, який підходить для використання надворі.

c) Не допускайте близько дітей та сторонніх під час роботи з 
електроінструментом.

1) Безпека робочої зони

2) Електробезпека

Зберігайте всі попередження та інструкції для подальшого використання. 
Термін "електроінструмент" у попередженнях стосується електричного 
інструмента, що працює від електромережі (через шнур) або від 
акумулятора (без шнура).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі попередження, вказівки, ознайомтеся з 
             ілюстраціями та технічними характеристиками, які додаються до цього 
електроінструмента. Недотримання наведених нижче інструкцій може 
призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних 
травм.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ
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f) Якщо неможливо уникнути використання електроінструмента у вологому 
приміщенні, використовуйте пристрій захисного відключення (ПЗВ).
Використання такого пристрою зменшує ризик ураження електричним 
струмом.

a) Під час роботи з електроінструментом будьте уважні та розсудливі, стежте 
за своїми діями. Не працюйте з електроінструментом, якщо ви втомлені або 
перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або ліків. Навіть 
миттєва неуважність під час роботи з електроінструментом може 
призвести до важкої травми.
b) Користуйтеся засобами індивідуального захисту. Завжди надягайте захисні 
окуляри. Використання у відповідних умовах таких захисних засобів як 
протипиловий респіратор, нековзне захисне взуття, шолом-каска та 
навушники допоможе зменшити ризик травмування.
c) Уникайте випадкового запуску інструмента. Переконайтесь, що перемикач 
знаходиться у положенні «вимк.» перед підключенням до джерела живлення 
та/або акумулятора, підняттям та перенесенням інструмента. Якщо 
переносити електроінструмент, тримаючи палець на перемикачі 
живлення, або підключати його до джерела живлення, коли перемикач 
живлення перебуває в положенні «увімкнуто», це може призвести до 
травмування.

Якщо залишити такий ключ на рухомій частині 
електроінструмента, це може призвести до травмування.

d) Перш ніж увімкнути електроінструмент, приберіть всі регулювальні клинці 
або гайкові ключі.

Це дозволяє краще керувати електроінструментом 
у разі виникнення непередбачуваних ситуацій.

e) Не дотягуйтесь з інструментом в руках. Завжди міцно стійте на ногах і 
втримуйте рівновагу.

Вільний одяг, біжутерія або довге волосся можуть потрапити в рухомі 
частини.

f) Надягайте відповідний одяг. Не носіть вільний одяг або біжутерію. Ваші 
волосся та одяг мають знаходитись на безпечній відстані від рухомих частин. 

Використання пристрою для збирання пилу може зменшити небезпеку, 
пов'язану з пилом.

g) У разі наявності пристроїв для підключення системи відведення та збирання 
пилу, їх слід обов'язково встановити та використовувати за призначенням. 

Необережні дії можуть миттєво призвести до серйозних травм.

h) Не втрачайте уважності через часте використання інструмента. Це не 
дозволить вам розслабиться та проігнорувати принципи техніки безпеки.

3) Індивідуальна техніка безпеки

4) Використання та догляд за електроінструментом

подовжувача, призначеного для зовнішніх робіт, зменшує ризик ураження 
електричним струмом.
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b) Не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не вмикає або не 
вимикає його.
допомогою перемикача, становлять небезпеку та потребують 
ремонту.

Усі електроінструменти, якими неможливо керувати за 

c) Вийміть вилку з розетки та/або акумулятор з інструмента, якщо він знімний, 
перед тим як змінювати будь-які налаштування, заміняти комплектувальні 
частини або перед зберіганням інструмента.
безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструмента.

Такі запобіжні заходи техніки 

d) Зберігайте інструменти, які не використовуються, у недоступному для дітей 
місці та не дозволяйте особам, які не мають досвіду роботи з такими 
інструментами або які не знайомі з цими інструкціями, користуватись 
електроінструментом.
руках недосвідчених користувачів.

Електроінструменти становлять небезпеку в 

e) Електроінструмент та приладдя потребують догляду. Перевіряйте його на 
предмет зміщення або затискування рухомих частин, зламаних частин та 
будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу інструмента. У разі 
пошкодження електроінструмент слід здати в ремонт, перш ніж 
користуватися ним. 
неналежного технічного обслуговування електроінструментів.

Часто нещасні випадки трапляються внаслідок 

f) Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими. 
доглянуті ріжучі інструменти з гострими ріжучими краями рідше 
блокуються та ними легше керувати.

Належним чином 

g) Користуйтеся електроінструментом, приладдям та насадками для 
інструмента тощо згідно з цією інструкцією, зважаючи на робочі умови та 
роботу, яку слід виконати.
призначенням може призвести до небезпечної ситуації.

Використання електроінструмента не за 

h) Ручки інструмента та поверхні захоплення мають бути завжди сухими, 
чистими, без жиру та бруду.
забезпечують безпечне поводження та контроль інструмента в 
несподіваних ситуаціях.

Слизькі ручки та поверхні захоплення не 

Це забезпечить 
нормальну роботу інструмента.

a) Віддавайте свій електроінструмент в ремонт кваліфікованому фахівцеві 
та використовуйте тільки оригінальні запасні частини. 

5) Обслуговування

Правильно підібраний
електроінструмент допоможе краще і безпечніше зробити роботу зі 
швидкістю, яка для нього передбачена.

a) Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте належний 
електроінструмент відповідно до потреби.
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a) Торцювальні пили призначені для різання деревини або виробів з деревини, 
вони не можуть використовуватися з абразивними відрізними дисками для 
різання чорних металів, наприклад, дротики, штирі, болти тощо. Абразивний
пил спричиняє затискування рухомих частин, таких як нижній захисний щиток. 
Іскри від абразивного різання спалюють нижній захисний щиток, вставку для 
пропилу та інші пластикові деталі.
b) Коли це можливо, користуйтеся затискачами для утримання заготівки. Якщо 
ви утримуєте заготівку рукою, ви завжди повинні тримати руку на відстані 
щонайменше 100 мм з будь-якої сторони пильного диска. Не використовуйте цю 
пилу для різання занадто маленьких заготівок, які неможливо надійно  
затиснути або утримувати рукою. Якщо ваша рука знаходиться дуже близько до 
пильного диска, існує підвищений ризик отримання травми від контакту з диском.
c) Заготівка має бути нерухомою та затиснутою або утримуватися впритул до 
напрямної планки та столу. Не подавайте заготівку до диска та не ріжте її "від 
руки" в будь-якому випадку.Не затиснуті або рухомі заготівки можуть бути
відкинуті на високій швидкості, що може стати причиною отримання травми. 
d) Просувайте пилу через заготівку. Не тягніть пилу через заготівку. Щоб зробити 
розріз, підніміть головку пили та витягніть її над заготівкою без різання, 
запустіть мотор, натисніть головку пили вниз і просуньте пилу через заготівку. 

Підтримка заготівки "перехрестям", наприклад, утримання

Якщо ви тягнете пилу при різанні, швидше за все це призведе до того, що пильний
диск буде підніматися до верхньої частини заготівки та насильно відкидати диск 
у напрямку оператора.
e) Ніколи не перетинайте руку над передбачуваною лінією різання спереду або 
ззаду пильного диска.
заготівки праворуч від пильного диска лівою рукою або навпаки є дуже небезпечним.

Близькість пильного диска, що обертається, до

f) Не протягуйте будь-яку руку за напрямну планку ближче ніж 100 мм з будь-якої 
сторони пильного диска, щоб прибрати обрізки деревини або з будь-якої іншої 
причини, коли обертається диск.
вашої руки може бути не очевидною, та ви можете отримати серйозну травму.

Зігнуті або деформовані заготівки можуть 

g) Перед різанням перевіряйте заготівку. Якщо заготівка зігнута або 
деформована, затисніть її зовнішньою зігнутою стороною до напрямної планки. 
Завжди стежте за тим, щоб між заготівкою, напрямною планкою та столом не 
було зазору по лінії різання.
скручуватися або зміщуватися, що може призвести до защемлення пильного диска 
під час різання. У заготівці не повинно бути цвяхів або сторонніх предметів.

Невеликі уламки або вільні 
h) Не використовуйте пилу, поки на столі не залишиться жодних інструментів, 
обрізків деревини тощо, за винятком заготівки.
шматки деревини або інші предмети, що контактують з диском, що 
обертається, можуть бути відкинути з високою швидкістю.

3. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ
ТОРЦЮВАЛЬНОЇ ПИЛИ
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i) Ріжте тільки одну заготівку за один раз.
затиснути або закріпити належним чином, вони можуть затиснути диск або 
зміститися під час різання.

Кілька складених заготівок неможливо

j) Перед використанням переконайтеся, що пила встановлена або розміщена на 
рівній, стійкій робочій поверхні.
перекидання торцювальної пили.

Рівна та стійка робоча поверхня знижує ризик

k) Плануйте свою роботу. Кожного разу, коли ви змінюєте кут різання або кут 
скосу, переконайтеся, що напрямна планка встановлена правильно, щоб 
підтримувати заготівку та не буде заважати роботі диска або захисного щитка.
З відключеним інструментом і без заготівки на столі проведіть пильний диск 
через всю передбачувану лінію розрізу, щоб переконатися, що не буде ніяких 
перешкод або небезпеки розрізання напрямної планки.
l) Забезпечте адекватну підтримку, наприклад, подовжувачі столу, пильні козли 
тощо, для заготівки, що є ширше або довше ніж поверхня столу.
або ширше, ніж стіл торцювальної пилки, можуть перекинутися, якщо не будуть 
надійно підтримуватися. Якщо відрізана частина або заготівка перекинулася, 
вона може підняти верхній захисний щиток або бути відкинутою диском, що 
обертається.

Заготівки довше

m) Не користуйтеся допомогою іншої особи як заміною подовжувача столу або як 
додаткову підтримку. 
затискування диска або зміщення заготівки під час різання, що може притягнути 
вас і помічника до диска, що обертається.

Нестійка опора для заготівки може призвести до

n) Відрізана частина не повинна бути затиснута або притиснута будь-яким чином 
до пильного диска, що обертається.
обмежувача довжини, відрізаний елемент може бути заклинений диском та сильно 
вдарити.

При обмеженні, наприклад, використання

o) Завжди використовуйте затискач або кріплення, що призначені для правильної 
підтримки круглих матеріалів, наприклад, стрижні або трубки.
тенденцію котитися під час різання, що призводить до того, що диск "урізується" 
та затягує заготівку з вашою рукою до себе.

Стрижні мають

p) Перед початком різання заготівки дочекайтеся поки пильний диск досягне 
максимальної швидкості.Це зменшить ризик відкидання заготівки.
q) Якщо заготівка або диск були затиснуті, вимкніть пилу. Дочекайтеся зупинки 
всіх рухомих частин і вийміть вилку з розетки та/або акумулятор. Потім звільніть 
затиснутий матеріал. Продовження розпилювання із затиснутою заготівкою
може призвести до втрати контролю або пошкодження торцювальної пили.
r) Після різання відпустіть перемикач, утримуйте головку пили вниз і чекайте 
повної зупинки диска, перш ніж прибрати відрізаний елемент. Небезпечно
дотягуватися рукою до пильного диска, що обертається за інерцією.
s) Міцно тримайте ручку, коли ви робите неповний розріз або коли відпускаєте 
перемикач до того, як головка пили буде повністю знаходитися в нижньому 
положенні. Гальмівна дія пили може призвести до несподіваного опускання
головки пили вниз, що може спричинити травму.
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Ознайомтеся з експлуатацією цього продукту за допомогою цього посібника. 
Запам'ятайте інструкції з техніки безпеки та точно дотримуйтесь їх. Це 
допоможе запобігти ризикам і небезпеці.
1. Завжди будьте напоготові при використанні цього інструмента, щоб ви заздалегідь 
змогли розпізнати та справитись з ризиками. Швидке втручання може запобігти 
серйозним травмам і пошкодженню майна.
2. Якщо є будь-які несправності, вимкніть інструмент та від'єднайте його від джерела 
живлення. Перед новим використанням інструмент повинен перевірити 
кваліфікований спеціаліст і відремонтувати його у разі потреби.
Діаметр пильного диска завжди має відповідати маркуванню на пилі.
Використовуйте тільки ті пильні диски, швидкість яких така сама або вище швидкості, 
яка позначена на інструменті.

Навіть якщо ви використовуєте цей електроінструмент відповідно до 
інструкції, можуть виникнути деякі залишкові ризики. Нижче наведені 
небезпечні моменти, які можуть виникати внаслідок конструкції та дизайну 
інструмента:
1. Ураження легенів, якщо не використовується відповідний респіратор.
2. Пошкодження слуху, якщо не використовуються відповідні засоби захисту органів 
слуху.
3. Пошкодження здоров'я, яке викликане вібрацією рук, якщо інструмент 
використовується протягом тривалого часу або керується та обслуговується 
неналежним чином.

4. ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ
ЦІЄЇ ТОРЦЮВАЛЬНОЇ ПИЛИ

ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ

Під час експлуатації цей інструмент створює електромагнітне поле! Це поле може за 
деяких обставин взаємодіяти з активними або пасивними медичними імплантатами! 
Перед експлуатацією інструмента для зниження ризику серйозних або смертельних 
травм ми радимо особам з медичними імплантатами отримати консультацію у свого 
лікаря та виробника медичного імплантату!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

НАДЯГАЙТЕ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ
НАДЯГАЙТЕ НАВУШНИКИ
НАДЯГАЙТЕ ПРОТИПИЛОВИЙ РЕСПІРАТОР
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Завжди міцно тримайте рукоятку щоб уникнути неконтрольованого вивільнення пильного 
блока з крайнього нижнього положення.
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Завжди міцно тримайте рукоятку щоб уникнути неконтрольованого вивільнення пильногод ц р ру у щ у
блока з крайнього нижнього положення.



Для власної безпеки перед експлуатацією торцювальної пили 
прочитайте посібник з експлуатації. Надягайте захисні окуляри. 
Тримайте руки подалі від зони ходу диска пили. Не 
використовуйте пилу без захисних щитків, встановлених на місці. 
Не намагайтеся різати від руки. Ніколи не дотягуйтесь до зони 
диска пили. Перед переміщенням заготівки або регулюванням 
пили, вимкніть її та дочекайтесь повної зупинки диска. При заміні 
диска встановіть і закріпіть правильно всі захисні щитки в їх 
оригінальному положенні перед запуском пили. Перед заміною 
диска або обслуговуванні відключіть живлення (або вимкніть 
інструмент в залежності від ситуації). Не залишайте інструмент під 
дощем, не працюйте в сирих та вологих місцях. Щоб знизити ризик 
отримання травм, повертайте каретку повністю в її заднє 
положення після кожного поперечного розпилу.

Цей інструмент має використовуватись тільки за призначенням. Будь-яке 
використання, не зазначене в цьому посібнику, розглядається як неправильне. 
Користувач, а не виробник, несе відповідальність за будь-які пошкодження або 
травми, що виникли внаслідок такого використання.
Виробник не несе відповідальності за будь-які зміни конструкції інструмента та 
будь-які пошкодження, що виникли внаслідок таких змін.
Навіть за умови дотримання всіх вимог під час роботи з електроінструментом 
неможливо усунути всі фактори ризику. Нижче наведені небезпечні моменти, які 
можуть виникати внаслідок конструкції та дизайну інструмента:

органів слуху.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
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5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЛИ

1. Пильна рама
2. Ручка фіксатора
3. Ручка керування
4. Верхній фіксований
      захисний щиток
5. Поворотний захисний щиток
6. Плече відведення щитка
7. Фіксатор кута скосу
8. Шкала кута скосу
9. Гвинт регулювання скосу 45°
10. Гвинт регулювання скосу 0°
11. Напрямна планка
12. Стіл торцювальної пили
13. Шкала скосу під кутом
14. Вставка столу 

(вставка для пропилу)
15. Фіксатор скосу під кутом
16. Тригерний перемикач
17. Фіксатор перемикача
18. Кнопка блокування

шпинделя
19. Кришка болта леза

20. Шестигранний ключ
4 мм + 6 мм

21. Пилозбірник
22. Отвір для видалення

пилу
23. G-подібний затискач
24. Від'єднувана напрямна

планка
25. Бічні опорні стійки
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6. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Ця торцювальна пила призначена для різання деревини та подібних матеріалів, 
вона підходить для прямих і криволінійних пропилів, які мають кут скосу до 45°. 
Пила не призначена для різання дров. Не використовуйте машини, інструменти 
та приладдя для виконання будь-яких інших видів робіт (читайте інструкції 
виробника), окрім робіт, для яких вони призначені. Категорично виключається 
будь-яке інше використання.

7. ВИКОРИСТАННЯ НЕ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Якщо інструмент використовується не за призначенням існує ризик виникнення 
пожежі, ураження електричним струмом і отримання травм.
- Положення, що містяться в цій гарантії, не мають бути обмежені, змінені, 
зменшені, відхилені або не враховувати будь-які законні гарантії, що встановлені 
відповідною областю або федеральним законом.

Середовище для роботи:
Робоча зона повинна бути добре освітленою та чистою, не працюйте з цим 
інструментом у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, при наявності 
легкозаймистих рідин, газів або пилу та не залишайте його під дощем або в 
умовах підвищеної вологості.
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8. ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Важливо!

СКЛАДАННЯ

ОТВІР ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ

Попередження:                                       Щоб уникнути випадкового запуску пили, який може призвести до 
серйозних травм, ЗАВЖДИ встановлюйте всі частини своєї пили ПЕРЕД її підключенням 
до джерела живлення. Пила НІКОЛИ не повинна бути підключена до джерела живлення, 
коли ви встановлюєте приладдя, регулюєте пилу, встановлюєте або знімаєте диск або 
коли пила не використовується.

                        переконайтеся, що живлення збігається з напругою, що вказана на фірмовій 
табличці. Вийміть вилку з розетки перед виконанням будь-яких регулювань або 
технічного обслуговування.

Для зменшення накопичення пилу та забезпечення високої продуктивності до отвору 
для видалення пилу можна прикріпити пилозбірник. Пилозбірник постачається для 
використання на вашій торцювальній пилі. Для встановлення просто прикріпіть 
пилозбірник над отвором для видалення пилу на верхньому захисному щитку диска.
Щоб спорожнити пилозбірник, зніміть його з отвору для видалення пилу і відкрийте 
пилозбірник за допомогою "змійки".
ПРИМІТКА: Для забезпечення оптимального збору пилу спорожнюйте пилозбірник, 
коли він заповнюється на 2/3 своєї місткості. 

ТРАНСПОРТУВАННЯ
Піднімайте торцювальну пилу тільки, коли пильна рама заблокована у нижньому 
положенні, пилу вимкнено, а вилку вийнято з розетки.
Піднімайте пилу тільки за ручку керування (3) або за зовнішній литий корпус. Не 
піднімайте пилу за щитки.

РУЧКА ФІКСАТОРА
Ручка фіксатора (2) призначена для утримання головки пили в нижньому положенні 
під час транспортування або зберігання торцювальної пили. Ніколи не використовуйте 
пилу, якщо ручка фіксатора блокує головку пили у нижньому положенні.

КРІПЛЕННЯ ДО СТОЛУ
Для того, щоб торцювальна пила завжди була стабільною та небезпечною. Опора пили 
має отвори у кожному куті для полегшення кріплення.
1. Встановіть пилу на рівну, горизонтальну поверхню або верстат за допомогою болтів 
(не постачаються) та закріпіть її до столу за допомогою 4 болтів.
2. За бажанням ви можете встановити пилу на шматок щільної фанери товщиною 13 
мм або більше, яка потім може бути затиснута на робочій поверхні або переміщена в 
інше місце та закріплена там.
УВАГА! Переконайтеся в тому, що монтажна поверхня не деформована, оскільки 
нерівна поверхня може призвести до затискування та неточного різання.
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ФІКСАТОРИ СКОСУ ПІД КУТОМ
Фіксатори скосу під кутом (15) використовуються для фіксування столу під потрібним 
кутом скосу.
Кути скосу пили регулюється від 0° до 45° вліво та вправо. Для регулювання кута скосу 
відкрутіть фіксатори столу та поверніть стіл пили у потрібне положення.
Стіл торцювальної пили фіксується з клацанням під кутом 0°, 15°, 22.5°, 30° і 45° для 
швидкого регулювання кутів скосу.

ФІКСАТОР КУТА СКОСУ
Фіксатор кута скосу (7) використовується для встановлення пильного диска під 
потрібним кутом скосу. Кут скосу можна встановити від 0° до 45° вліво. Для 
регулювання кута скосу ослабте фіксатор і відрегулюйте кут скосу за допомогою 
пильної рами.

КНОПКА БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ
Кнопка блокування шпинделя (18) запобігає обертанню диска пилки. Натисніть і 
утримуйте кнопку блокування шпинделя під час встановлення, заміни або 
знімання диска пилки.

ПОВОРОТНИЙ НИЖНІЙ ЗАХИСНИЙ ЩИТОК
Поворотний нижній захисний щиток (5) забезпечує захист з обох боків диска.
Він відтягується над верхнім захисним щитком (4), як тільки пила опускається на 
заготівку.

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ
1. Щоб увімкнути пилу зсуньте фіксатор перемикача (17) вліво та натисніть і 
утримуйте тригерний перемикач (16).

ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ
1. Встановіть пилозбірник (21) на отвір для видалення пилу (22).
2. До отвору для видалення пилу (22) можна підключити вакуумний пристрій для 
видалення пилу. Якщо потрібно, використовуйте підходящий вакуумний перехідник. 
Отвір для видалення пилу (22) має внутрішній діаметр 35 мм.

ВСТАНОВЛЕННЯ СТОЛУ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПИЛЬНОМУ ДИСКУ
1. Переконайтеся, що вилка вийнята з розетки.
2. Штовхніть пильну раму (1) вниз в крайнє нижнє положення та задійте ручку 
фіксатора (2) для утримання пильної рами в транспортному положенні.
3. Ослабте фіксатори скосу під кутом (15).
4. Поверніть стіл (12), щоб покажчик вказував на 0º.
5. Затягніть фіксатори скосу під кутом (15).
6. Ослабте фіксатор кута скосу (7) і встановіть пильну раму (1) під кутом 0º (пильний 
диск під кутом 90º до столу торцювальної пили). Затягніть фіксатор кута скосу (7).
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7. Встановіть косинець впритул до столу (12) та плоскої частини диска.
8. Поверніть диск рукою та перевірте вирівнювання диска до столу в декількох точках.
9. Край косинця та пильного диска мають бути паралельні.
10. Якщо пильний диск перебуває під кутом до косинця, відрегулюйте наступним 
чином.
11. Використовуйте 8-міліметровий гайковий ключ або розвідний ключ, щоб 
послабити контргайку регулювального гвинта кута скосу 0° (10). Також ослабте 
фіксатор кута скосу (7).
12. Відрегулюйте регулювальний гвинт кута скосу 0° (10) 4-х міліметровим 
шестигранним ключем, щоб вирівняти диск пилки з косинцем.
13. Ослабте гвинт з хрестоподібним шліцом, що утримує покажчик кута скосу (8) і 
відрегулюйте положення покажчика так, щоб він точно вказував на нуль на шкалі. 
Знову закрутіть гвинт.
14. Знову затягніть фіксатор кута скосу (7) і контргайку регулювального гвинта кута 
скосу 0° (10).

ВСТАНОВЛЕННЯ НАПРЯМНОЇ ПЛАНКИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СТОЛУ
1. Переконайтеся, що вилка вийнята з розетки.
2. Штовхніть пильну раму (1) вниз в крайнє нижнє положення та задійте ручку 
фіксатора (2) для утримання пильної рами в транспортному положенні.
3. Ослабте фіксатори скосу під кутом (15).
4. Поверніть стіл (12), щоб покажчик вказував на 0º.
5. Затягніть фіксатори скосу під кутом (15).
6. За допомогою 4-міліметрового шестигранного ключа ослабте два гвинти, які 
фіксують напрямну планку (11) до бази.
7. Встановіть косинець впритул до напрямної планки (11) та нарівні з диском.
8. Відрегулюйте напрямну планку (11), поки вона не встане перпендикулярно до диска.
9. Затягніть гвинти фіксації напрямної планки (11).
10. Ослабте гвинт з хрестоподібним шліцом, що утримує покажчик шкали скосу під 
кутом (13) і відрегулюйте положення покажчика так, щоб він точно вказував на нуль на 
шкалі скосу під кутом.
11. Знову затягніть гвинт фіксації покажчика шкали скосу під кутом.

МОНТАЖНІ ОТВОРИ
Для того, щоб торцювальна пила завжди була стабільною та небезпечною. Перед 
використанням пилу можна закріпити на міцній, рівній поверхні за допомогою 4 
монтажних болтів (не входять в комплект).
База пили має чотири отвори для кріплення до верстата або іншій опорній поверхні.
Для встановлення пили дійте наступним чином:
1) Знайдіть і відзначте місце, де буде встановлена пила.
2) Просвердліть 4 отвори в поверхні.
3) Поставте пилу на поверхню та сумістить отвори в базі пили з просвердленими 
отворами. Встановіть болти, шайби та шестигранні гайки.
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ЗАТИСКАЧ ЗАГОТІВКИ
Під час різання заготівки її завжди слід затиснути за допомогою G-подібного 
затискача (входить в комплект).

ЗАМІНА ПИЛЬНОГО ДИСКА
1. Переконайтеся, що вилка вийнята з розетки.
2. Сумістить стрілку на диску зі стрілкою на нижньому захисному щитку. Перевірте, 
щоб зубці диска були спрямовані вниз.
3. Натисніть ручку керування (3) та потягніть ручку фіксатора (2) для розчеплення пильної 
рами (1).
4. Підніміть пильну раму (1) в крайнє верхнє положення.
5. За допомогою хрестоподібної викрутки викрутіть і вийміть гвинт з хрестоподібним 
шліцом, який кріпить плече відведення щитка (6) до поворотного захисного щитка (5).
За допомогою хрестоподібної викрутки ослабте гвинт з хрестоподібним шліцом, який 
кріпить кришку диска (19).
6. Потягніть поворотний захисний щиток (5) вниз, а потім підніміть його вгору разом з 
кришкою диска (19). Коли поворотний захисний щиток (5) встане в положення над 
верхнім фіксованим захисним щитком (4), ви отримаєте доступ до болта диска.
7. Утримуйте поворотний захисний щиток (5) і натисніть на кнопку блокування 
шпинделя (18). Проверніть пильний диск до фіксації шпинделя.
8. За допомогою 6-міліметрового шестигранного ключа з комплекту ослабте та зніміть 
болт диска. (Відкручуйте у напрямку за годинниковою стрілкою, тому що болт диска 
має ліву нарізь).
9. Зніміть плоску шайбу, зовнішню шайбу диска та диск.
10. Витріть краплі мастила з внутрішньої шайби диска та зовнішньої шайби диска, там 
де вони контактують з диском.
11. Встановіть новий диск на шпиндель так, щоб внутрішня шайба диска знаходилась 
за диском.
12. Встановіть на місце зовнішню шайбу диска.
13. Натисніть кнопку блокування шпинделя (18) та встановіть на місце плоску шайбу 
та  болт диска.
14. За допомогою 6-міліметрового шестигранного ключа затягніть надійно болт диска 
(затягуйте в напрямку проти годинникової стрілки).
15. Опустіть щиток диска, утримуйте поворотний нижній захисний щиток (5) і кришку 
диска (19) в цьому положенні, встановіть на місце та затягніть гвинт для фіксації 
кришки диска в потрібному положенні.
16. Встановіть на місце плече відведення щитка (6) та закріпіть на поворотному 
захисному щитку (5).
17. Переконайтеся, що захисний щиток працює правильно та закриває диск, коли 
пильна рама опущена.
18. Підключіть пилу до джерела живлення та запустіть її, щоб переконатися, що вона 
працює правильно.
19. Рухомий захисний щиток має тільки один режим роботи, його неможливо 
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регулювати. Перед використанням обов'язково перевіряйте правильну функцію 
захисного щитка диска.

ПОПЕРЕЧНЕ РІЗАННЯ
Якщо це можливо, завжди використовуйте затискний пристрій, наприклад, 
G-подібний затискач для фіксації заготівки.
Під час різання заготівки тримайте свої руки подалі від зони різання. 
Ніколи не прибирайте обрізки з правої сторони пили лівою рукою.
Поперечне різання проводиться шляхом поперечного розпилювання заготівки. 
Наскрізне різання під кутом 90º проводиться під кутом стола торцювальної пили, 
встановленим на 0º. Поперечний скіс можна зробити, коли стіл встановлено під 
кутом, відмінним від нуля.
1. Потягніть ручку фіксатора (2) та підніміть пильну раму (1) на повну висоту.
2. Ослабте фіксатори скосу під кутом (15).
3. Поверніть стіл торцювальної пили (12) поки покажчик не відповідатиме бажаному 
куту.
4. Затягніть фіксатори скосу під кутом (15).
5. Покладіть заготівку на стіл. Один край закріпіть до напрямної планки (11). Якщо 
дошка деформована, встановіть її опуклою стороною до напрямної планки (11). Якщо 
увігнута сторона розташована впритул до напрямної планки, дошка може зламатися 
та затиснути диск.
6. Під час різання довгих заготівок підтримуйте протилежний кінець заготівки за 
допомогою бічних опор, валика на підставці або робочої поверхні, що перебуває на 
одному рівні зі столом пили.
7. Перед увімкненням пили виконайте пробне різання, щоб перевірити відсутність 
проблем, наприклад, затискання.
8. Міцно тримайте ручку (3) та натисніть на тригерний перемикач (16). Дайте диску 
досягти максимальної швидкості та повільно опустіть диск на і через заготівку.
9. Відпустіть тригерний перемикач (16) і зачекайте повної зупинки диска перед тим, 
як підняти диск із заготівки. Перш ніж прибрати заготівку дочекайтесь повної 
зупинки пильного диска.

ВІД'ЄДНУВАНА НАПРЯМНА ПЛАНКА
1. Якщо робиться косий зріз, від'єднувана напрямна планка може іноді розрізатися.
2. Для безпечного різання завжди використовуйте від'єднувану напрямну планку та 
не модифікуйте її.

РІЗАННЯ СКОСІВ
Якщо це можливо, завжди використовуйте затискний пристрій, наприклад, G-подібний 
затискач для фіксації заготівки.
Під час різання заготівки тримайте свої руки подалі від зони різання. 
Ніколи не прибирайте обрізки з правої сторони пили лівою рукою.
Різання скосів виконується поперечним розрізанням заготівки диском, розташованим 
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КОМБІНОВАНЕ РІЗАННЯ СКОСІВ
Якщо це можливо, завжди використовуйте затискний пристрій, наприклад, 
G-подібний затискач для фіксації заготівки.
Під час різання заготівки тримайте свої руки подалі від зони різання. 
Ніколи не прибирайте обрізки з правої сторони пили лівою рукою.
Комбіноване різання скосів передбачає одночасне різання скосів під відповідним 
кутом скосу. Це використовується для створення рамок для фотографій, різання 
молдингів, виготовлення коробок з похилими сторонами і різання крокви. Перед 
різанням гарного матеріалу завжди зробіть тест на шматочку деревини.
1. Потягніть ручку фіксатора (2) та підніміть пильну раму на повну висоту.
2. Ослабте фіксатори скосу під кутом (15).
3. Поверніть стіл торцювальної пили (12) поки покажчик не відповідатиме бажаному 
куту на шкалі скосу під кутом (13).
4. Затягніть фіксатори скосу під кутом (15).
5. Ослабте фіксатор кута скосу (7) та посуньте пильну раму (1) вліво до потрібного 
кута скосу (від 0º до 45º). Затягніть фіксатор кута скосу (7).
6. Покладіть заготівку на стіл. Один край закріпіть до напрямної планки (11). Якщо 
дошка деформована, покладіть її опуклою стороною до обмежувача. Якщо увігнута 
сторона розташована впритул до напрямної планки, дошка може зламатися та 

під кутом до обмежувача та столу пили. Стіл торцювальної пили встановлюється під 
кутом 0°, а диск встановлюється під кутом від 0°до 45°.
1. Потягніть ручку фіксатора (2) та підніміть пильну раму на повну висоту.
2. Ослабте фіксатори скосу під кутом (15).
3. Поверніть стіл торцювальної пили (12) поки покажчик не відповідатиме куту 0° на 
шкалі скосу під кутом (13).
4. Затягніть фіксатори скосу під кутом (15).
5. Ослабте фіксатор кута скосу (7) та посуньте пильну раму (1) вліво до потрібного 
кута скосу (від 0º до 45º). Затягніть фіксатор кута скосу (7).
6. Покладіть заготівку на стіл. Один край закріпіть до напрямної планки (11). Якщо 
дошка деформована, покладіть її опуклою стороною до обмежувача. Якщо увігнута 
сторона розташована впритул до напрямної планки, дошка може зламатися та 
затиснути диск.
7. Під час різання довгих заготівок підтримуйте протилежний кінець заготівки за 
допомогою бічних опор, валика на підставці або робочої поверхні, що перебуває на 
одному рівні зі столом пили.
8. Перед увімкненням пили виконайте пробне різання, щоб перевірити відсутність 
проблем, наприклад, затискання.
9. Міцно тримайте ручку (3) та натисніть на тригерний перемикач (16). Дайте диску 
досягти максимальної швидкості та повільно опустіть диск на і через заготівку.
10. Відпустіть тригерний перемикач (16) і зачекайте повної зупинки диска перед тим, 
як підняти диск із заготівки. Перш ніж прибрати заготівку дочекайтесь повної 
зупинки пильного диска.
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затиснути диск.
7. Під час різання довгих заготівок підтримуйте протилежний кінець заготівки за 
допомогою бічних опор, валика на підставці або робочої поверхні, що перебуває на 
одному рівні зі столом пили.
8. Перед увімкненням пили виконайте пробне різання, щоб перевірити відсутність 
проблем, наприклад, затискання.
9. Міцно тримайте ручку керування (3) та натисніть на тригерний перемикач (16). 
Дайте диску досягти максимальної швидкості та повільно опустіть диск на і через 
заготівку.
10. Відпустіть тригерний перемикач (16) і зачекайте повної зупинки диска перед тим, 
як підняти диск із заготівки. Перш ніж прибрати заготівку дочекайтесь повної 
зупинки пильного диска.

Максимально допустимий опір системи становить Zmax < 0,45 Ω в точці підключення 
живлення користувача. Користувач має визначити його за участю енергопостачальної 
організації, якщо це необхідно, що обладнання підключено до джерела живлення такого 
опору або меншого.
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9. ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

УВАГА:

регулювання або догляду витягайте вилку з розетки.
1. Коли зроблені всі регулювання, настройки або обслуговування, переконайтесь, що 
всі ключі або інструменти прибрані, а всі гвинти, болти та інші деталі надійно затягнуті.
2. Завжди тримайте відкритими та чистими вентиляційні отвори. Іноді, через 
вентиляційні отвори ви можете помітити іскри. Це нормально та не представляє 
загрози для вашого електроінструмента.
3. Регулярно перевіряйте, чи не потрапили в отвори біля мотора та навколо тригерного 
перемикача.пил або сторонні предмети. Видаляйте накопичений пил м'якою щіткою. 
4. Одягайте захисні окуляри, щоб захистити очі під час чищення.
5. Якщо корпус пили потребує чищення, протріть його м'якою вологою тканиною. 
Можна використовувати м'який мийний засіб, але не спирт, бензин або інші засоби 
для чищення.
6. Ніколи не використовуйте каустичні засоби для чищення пластмасових частин.

7. Зберігайте інструмент, посібник і приладдя в безпечному місці. Завдяки цьому 
потрібна інформація та всі складові частини завжди будуть під рукою.
8. Якщо необхідно замінити шнур живлення, слід звернутись до виробника або його 
представника для того, щоб уникнути небезпеки.

1. Регулярно перевіряйте щільність гвинтів кріплення. З часом вони можуть ослабнути 
через вібрацію. Особливо перевіряйте зовнішній фланець. Якщо є вібрації, гвинти 
можуть ослабнути з часом.
2. Регулярно перевіряйте шнур живлення інструмента та всі подовжувачі, які 
використовуються, на наявність пошкоджень. Якщо шнур живлення потребує заміни, 
це завдання має виконувати виробник, його агент або авторизований сервісний центр,
 щоб уникнути небезпеки. Замініть пошкоджені подовжувачі.
3. Якщо вугільні щітки необхідно замінити, це має робити кваліфікований фахівець з 
ремонту (завжди замінюйте одночасно обидві щітки).

ЗМАЩУВАННЯ
Після тривалого використання інструмента мастило в редукторі потребує заміни. 
Щоб замінити мастило, зверніться в авторизований сервісний центр.

Перед проведенням будь-яких операцій з обслуговування,

Ніколи не допускайте контакту пили з водою.
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10. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

УВАГА! 
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№ Назва Кількість Матеріал і специфікація

1 Гумовий пильовик 1 Гума
2 Підшипник 1 80027
3 Ротор 1 φ 41,2×50
4 Статор 1 φ 71×50
5 Дифузор вентилятора 1 PA6
6 Шайба 3 φ 4
7 Пружинна шайба 5 φ 4
8 Гвинт 2 M4×60
9 Тригерний перемикач 1

10 Гвинт 1 ST4,2×9,5
11 Конденсатор 1 0,22 мкФ
12 Контакт 1 PA6
13 Штепсельна вилка 1
14 Верхня ручка 1 PA6
15 Гвинт 6 ST4,2×16
16 Лита ручка (багатошарове лиття) 1 Термопластичний каучук
17 Захист шнура живлення 1 ПВХ
18 Гвинт 3 ST4,2×13
19 Затискач для шнура живлення 1 Полікарбонат
20 Перемикач 1
21 Гвинт 4 M5×16
22 Пружинна шайба 11 φ 5
23 Шайба 2 φ 5
24 Нижня ручка 1 PA6
32 Гвинт 2 ST4,2×13
33 Кожух мотора 1 PA6
34 Гвинт 4 ST4×10
35 Пружина утримання щітки 2 65 МН
36 Тримач щітки 2 08F
37 Щітка 2
38 Гвинт 4 M5×20
39 Шайба 4 φ 5
40 Корпус мотора 1 PA6
41 Кришка фіксатора 1 АБС-сополімер
42 Гвинт з внутрішнім шестигранником 1 M8×30
43 Контргайка 1 M10
44 Шайба 1 φ 10
45 Підшипник 1 80100
46 Фіксатор шпинделя 1
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№ Назва Кількість Матеріал і специфікація

47 Кришка фіксатора шпинделя 1 ПВХ
48 Стаціонарний захисний щиток 1 Алюміній
49 Пружина фіксатора 1 65 МН
50 Стопорний штифт 1 45
51 Вальцьована шпилька 1 φ 2,5×16
52 Муфта 1 φ 8×φ 12×10
53 С-подібний затискач 1 65 МН
54 Редуктор 1 45
55 Шайба редуктора 1 45
56 Ключ 1 45
57 Шпиндель 1 45
58 Гвинт 3 M4×10
59 Підшипник 1 80101
60 Кришка коробки редуктора 1 Алюміній
61 Внутрішній фланець пильного диска 1 φ 44×6
62 Пильний диск 1
63 Зовнішній фланець пильного диска 1 φ 44×6
64 Шайба 2 φ 8
65 Гвинт з внутрішнім шестигранником 1 M8×16 l ліва нарізь
66 Нют 5 φ 4×11
67 Литий центральний елемент 1 Алюміній
68 Рухомий захисний щиток 1 Полікарбонат
69 Торсійна пружина 1 T9A
70 Гвинт 1 M5×10
71 Гвинт 1 M5×10
72 Велика шайба 1 φ 5
73 Захисна пластина (маленька) 1 Q235
74 Захисна пластина (велика) 1 Q235
75 Гвинт 2 M4×10
76 Рухома захисна пластина 1 08F
77 Гвинт з буртиком 1 M6×14
78 З'єднання 1 Q235
79 Нют 1 φ 6×9
80 Гвинт з внутрішнім шестигранником 2 M5×16
81 Опора з'єднання 1 Q235
82 Поворотна вісь 1 M10×60
83 Поворотна планка 1 Алюміній
84 Велика торсійна пружина 1 65 МН
85 Покажчик скосу 1 АБС-сополімер



PL

RU

KZ

UA

RO

EN

11

№ Назва Кількість Матеріал і специфікація

86 Ручка регулювання скосу 1 АБС-сополімер
87 Вісь скосу 1 45
88 Шайба 1 φ 8
89 Гвинт з внутрішнім шестигранником 4 M6×10
90 Гвинт з внутрішнім шестигранником 2 M5×16
91 Гайка 2 M5
92 Фіксатор кута скосу 1 Алюміній
93 Шкала кута скосу 1 Q235
94 Гвинт з потайною головкою 7 M3×8
95 Вставка для різання 1 АБС-сополімер
96 Контргайка 1 M6
97 Шайба 1 φ6
98 Покажчик 1 АБС-сополімер
99 Поворотна платформа 1 Алюміній

100 Гумові ніжки 4 Гума
101 База 1 Алюміній
102 Болт з насічкою 1 45
103 Ролик фіксатора 1 φ 8
104 Пружина фіксатора 1 65 МН
105 Гвинт з шестигранною головкою 1 M10×10
106 Нейлоновий стопор 2 PA6
107 Велика шайба 2 φ 6
108 Гвинт з внутрішнім шестиграннико 2 M6×20
109 Напрямна 1 Алюміній
110 Пилозбірник 1
111 Шестигранний накидний ключ 1 6 × 6
112 Гвинт 1 M4×10
113 Затискач 1 08F
114 Ручка затискання заготівки 1 M10×78
115 Ручка-баранчик 2 M6×12
116 Кронштейн 1 Алюміній
117 Штанга для кріплення 1 45
118 Гвинт з внутрішнім шестигранником 2 M6×11
119 Опорна планка 2 Q235
120 1
121 2

Р
Індуктор

122 1Плавний пуск

ухома кришка захисного щитка П
10μH

оліпропілен
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1. SPECIFICAŢII TEHNICE

J1G-ZP1A-210D

CAPACITATE DE TĂIERE

Purtaţi echipament de protecţie auditivă! 

Informaţii privind nivelul sonor

PA ,5 dB(A)
PA

1 ,5 dB(A)
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MENŢINEŢI APĂRĂTORILE PE POZIŢIE și în stare bună de funcţionare.

ÎNTOTDEAUNA inspectaţi scula pentru depistarea componentelor defecte.
Înainte de a continua utilizarea sculei, apărătoarea sau altă piesă care este deteriorată 
trebuie verificată cu atenţie pentru a determina dacă va funcţiona corespunzător şi îşi va 
îndeplini funcţia desemnată. Verificaţi dacă există abateri de la coaxialitate sau îndoiri ale 
pieselor în mişcare, avarii ale pieselor şi orice altă situaţie care poate afecta funcţionarea 
sculei electrice. 
Apărătoarea sau altă piesă care este deteriorată trebuie reparată corect sau înlocuită de către 
o persoană calificată. 
Apărătoarea pânzei de pe ferăstrăul dumneavoastră a fost concepută să se ridice automat 
când brațul este coborât și să se coboare peste pânză când brațul este ridicat. 
Apărătoarea poate fi ridicată cu mână când instalați sau îndepărtați pânzele de ferăstrău sau 
pentru a verifica ferăstrăul.

 

NU RIDICAŢI NICIODATĂ APĂRĂTOAREA PÂNZEI MANUAL DECÂT DACĂ FERĂSTRĂUL 
ESTE OPRIT.

ACCESORII
Ferăstrăul unghiular compus este furnizat împreună cu următoarele accesorii standard:

Reducerea a zgomotului

utilizați modele cu nivel redus de nivel scăzut de zgomot și purtați echipamente personale 
de protecție.
Respectați următoarele instrucțiuni pentru minimizarea riscurilor datorate expunerii la 
la zgomot.
1. Utilizați produsul numai în scopul desemnat prin designul său și instrucțiunile de operare.

vibrațiilor mari.
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a) Menţineţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate şi 
întunecoase predispun la accidente.

a) Ştecherele sculelor electrice trebuie să corespundă cu priza de reţea electrică. Nu 
modificaţi niciodată ștecherul, sub nicio formă. Nu utilizaţi un adaptor de priză cu 
scule electrice echipate cu împământare.

b) Nu puneţi în funcţiune sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în 
prezenţa lichidelor inflamabile, a gazelor sau prafului. Sculele electrice creează 
scântei, care pot aprinde pulberile sau gazele.

Distragerea atenției poate provoca pierderea controlului.

Ștecherele nemodificate şi prizele 
adecvate vor reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţe împământate precum conducte, radiatoare, 
plite electrice şi frigidere. Există un risc crescut de șoc electric dacă se expune 

Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în aer liber 
reduce riscul de electrocutare.

corpul la împământare.
c) Nu expuneţi sculele electrice la ploaie sau condiţii de umezeală. Pătrunderea apei
într-o sculă electrică va creşte riscul de electrocutare.
d) Nu folosiţi în mod abuziv cablul de alimentare. Nu utilizaţi niciodată cablul de 
alimentare pentru transportul, tragerea sau scoaterea din priză a sculei electrice. 
Ţineţi cablul de alimentare departe de căldură, ulei, margini tăioase sau piese în 
mişcare. Cablurile electrice deteriorate sau încâlcite cresc riscul de electrocutare.
e) Când utilizaţi o sculă electrică în aer liber, utilizaţi un prelungitor electric adecvat 
utilizării în aer liber.

f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-o zonă umedă este inevitabilă, utilizaţi o 
sursă de alimentare protejată cu un dispozitiv pentru curent rezidual (DCR).

c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele prezente atunci când utilizaţi o sculă 
electrică.

1) Siguranţa zonei de lucru

2) Siguranţa electrică

Păstraţi toate avertizările și instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
 ermenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula dumneavoastră 

electrică operată de la priză (cu fir) sau cea operată cu baterie (fără fir).

AVERTISMENT! Citiţi toate instrucţiunile, avertismentele de siguranţă, 
ilustraţiile şi specificaţiile livrate împreună cu această sculă electrică. 

Nerespectarea tuturor avertismentelor şi instrucţiunilor poate duce la 
electrocutare, incendiu şi/sau accidente grave.

2. AVERTIZĂRI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA
SCULELOR ELECTRICE
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Utilizarea unui DCR reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranţa personală

4) Utilizarea şi întreţinerea sculei electrice

a) Fiţi vigilenţi, urmăriţi ceea ce faceţi şi apelaţi la bunul simţ când utilizaţi o 
sculă electrică. Nu utilizați o sculă electrică când sunteți obosit, sau sub influența 
drogurilor, a alcoolului sau a medicației. Un moment de neatenţie în timp ce 
utilizaţi sculele electrice se poate solda cu vătămări grave.

b) Utilizaţi echipament individual de protecţie. Purtaţi întotdeauna ochelari de 
protecţie. Echipamentele de protecţie, cum ar fi masca de praf, bocancii de 
protecţie antiderapanţi, casca sau antifoanele utilizate în condiţii 
corespunzătoare, vor reduce vătămările corporale.

c) Preveniţi punerea în funcţiune accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul este 
pe poziţia “off” (oprit) înainte de conectarea la sursa de energie electrică şi/sau 
acumulator, înainte de ridicarea sau transportul sculei. Transportul sculelor 
electrice cu degetul pe întrerupător sau cu alimentarea cu energie electrică 
pornită, predispune la accidente.
d) Îndepărtaţi orice cheie reglabilă sau cheie fixă înainte de pornirea sculei 
electrice. O cheie fixă sau o cheie reglabilă lăsată într-o piesă rotativă a sculei 
electrice poate duce la accidente.

e) Nu vă întindeți prea tare. Păstrați-vă întotdeauna o poziție stabilă a picioarelor 
și echilibrul. Astfel veţi avea un mai bun control asupra sculei electrice în 
situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstraţi-vă 
părul şi îmbrăcămintea departe de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea 
largă, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mişcare.

g) Dacă sunt furnizate dispozitive pentru conectarea la aparate de colectare şi 
extragere a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt conectate şi utilizate 
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce 
pericolele legate de praf.

h) Nu permiteți ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a sculelor 
să vă facă să neglijați sau să nesocotiți principiile de siguranță ale sculei. O 
operație neglijentă poate cauza răni grave într-o fracțiune de secundă.

a) Nu forţaţi scula electrică. Utilizați scula electrică corespunzătoare pentru 
aplicația dumneavoastră. Scula electrică corectă va face o treabă mai bună şi 
mai sigură utilizată conform specificațiilor pentru care a fost concepută.
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5) Operațiile de service

b) Nu utilizaţi scula electrică dacă întrerupătorul nu o porneşte şi opreşte. Orice
sculă electrică ce nu poate fi controlată de la întrerupător este periculoasă și 
trebuie reparată.

c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau setul de acumulatori, 
dacă acesta este detașabil, de la scula electrică înainte de a efectua orice reglare, 
de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri
preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

d) Păstraţi sculele electrice neutilizate într-un loc inaccesibil copiilor şi nu 
permiteţi utilizarea sculei electrice de persoane nefamiliarizate cu aceasta sau 
cu aceste instrucţiuni. Sculele electrice sunt periculoase în mâna utilizatorilor 
neinstruiţi.

e) Întreţineţi sculele electrice și accesoriile. Verificaţi dacă există abateri de la 
coaxialitate sau îndoiri ale pieselor în mişcare, avarii ale pieselor şi orice altă 
situaţie care poate afecta funcţionarea sculelor electrice. În caz de deteriorare, 
reparaţi scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de 
sculele electrice prost întreţinute.
f) Menţineţi sculele aşchietoare curate şi ascuţite. Sculele de tăiere întreţinute 
corespunzător şi cu muchii de tăiere ascuţite riscă mai puțin să se îndoaie şi 
sunt mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi scula electrică, accesoriile şi cuţitele demontabile în conformitate cu 
aceste instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de lucru şi lucrarea de efectuat. 
Utilizarea sculei electrice pentru alte operaţii decât cele pentru care a fost 
concepută poate duce la situaţii periculos.
h) Menţineţi mânerele uscate, curate şi fără ulei şi vaselină. Mânerele și 
suprafețele de apucare alunecoase nu permit manevrarea în siguranță și 
controlul asupra sculei în situații neașteptate.

a) Duceţi scula electrică la service pentru a fi reparată de o persoană calificată, 
utilizând numai piese de schimb identice. Astfel se asigură menținerea nivelului
de siguranță al sculei electrice.



PL

RU

KZ

UA

RO

EN

12

a) Ferăstraiele pentru tăieri înclinate sunt destinate tăierii lemnului sau produselor 
similare lemnului, aceasta nu pot fi utilizate cu discuri abrazive de tăiere pentru 
tăierea materialelor feroase precum bare, tije, grinzi, etc.  Praful abraziv
cauzează blocarea apărătorii inferioare.   Scânteile rezultate în urma tăierii 
abrazive vor arde apărătoarea inferioară, placa pentru crestături și alte piese din 
plastic.
b) Utilizaţi cleme de prindere pentru a susţine piesa de prelucrat ori de câte ori este 
posibil. Dacă susțineți piesa de prelucrat cu mâna, trebuie să vă păstrați mâna la cel 
100 mm de ambele laturi ale pânzei ferăstrăului. Nu utilizați acest ferăstrău pentru 
a tăia piese care sunt prea mici pentru a fi prinse în siguranță sau ținute cu mâna.
Dacă mâna dumneavoastră este amplasată prea aproape de lama ferăstrăului, 
există un risc sporit de contact cu pânza.
c) Piesa de prelucrat trebuie să stea nemișcată și imobilizată sau să fie ținută contra 
atât ghidajului cât și a mesei. Nu alimentați piesa de prelucrat în pânza de ferăstrău 
sau să tăiați „cu mâna liberă” în niciun fel. Piesele de prelucrat neimobilizate sau
care se mișcă riscă să fie ejectate la viteze mari, cauzând răniri. 
d) Împingeți ferăstrăul prin piesa de prelucrat. Nu trageți ferăstrăul prin piesa de 
prelucrat. Pentru a efectua o tăiere, ridicați capul ferăstrăului și trageți-l peste piesa 
de prelucrat fără a tăia, porniți motorul, apăsați în jos capul ferăstrăului și împingeți 
ferăstrăul prin piesa de prelucrat. Tăierea prin tragere va duce sigur la urcarea 

Susținerea piesei de prelucrat „cu mâinile încrucișate”, 

pânzei ferăstrăului pe piesa de prelucrat și la proiectarea violentă a ansamblului 
lamei înspre operator.
e) Nu vă plasați niciodată mâna de-a curmezișul liniei de tăiere fie în fața sau în 
spatele pânzei ferăstrăului.
adică ținând piesa de prelucrat în partea dreaptă a pânzei ferăstrăului cu mâna 
stângă sau invers este foarte periculos.

Este posibil ca apropierea pânzei rotative 

f) Nu încercați să ajungeți în spatele ghidajului cu oricare dintre mâini la mai puțin de 
100 mm de oricare dintre laturile pânzei pentru a îndepărta resturi de lemn sau din 
orice alt motiv în timp ce pânza se rotește.
de mâna dumneavoastră să nu fie clară și riscați să vă răniți grav. 

Piesele îndoite sau distorsionate se pot răsuci sau muta, ducând la

g) Inspectaţi piesa de prelucrat înainte de a tăia. Dacă piesa de prelucrat este arcuită 
sau distorsionată, prindeți-o cu exteriorul laturii arcuite înspre ghidaj. Întotdeauna 
asigurați-vă că nu există spațiu gol între piesa de prelucrat, ghidaj și masă de-a lungul 
liniei de tăiere.
blocarea pânzei rotative în timpul tăierii. În piesa de prelucrat nu ar trebui să se 
afle cuie sau obiecte străine.

3. REGLEMENTĂRI DE SIGURANŢĂ PRIVIND
FERĂSTRĂUL PENTRU TĂIERI ÎNCLINATE
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h) Nu utilizați ferăstrăul până când masa nu este curățată de toate uneltele, 
resturile de lemn, etc., cu excepția piesei de prelucrat. Resturile mici sau 
piesele desprinse de lemn ori alte obiecte care intră în contact cu discul 
rotativ pot fi ejectate cu viteză mare.
i) Tăiați numai o singură piesă de prelucrat o dată. Mai multe piese de 
 prelucrat stivuite nu pot fi prinse sau fixate adecvat și se pot prinde de pânza 
ferăstrăului sau să se deplaseze în timpul tăierii.
j) Asigurați-vă că ferăstrăul circular pentru tăieri înclinate este montat sau 
amplasat pe o suprafață de lucru plană și fermă înainte de a-l utiliza. O 
suprafață de lucru plană și fermă reduce riscul ca ferăstrăul circular pentru 
tăieri înclinate să devină instabil.

k) Planificați-vă munca. De fiecare dată când modificați setarea unghiului pentru 
tăieri verticale sau orizontale, asigurați-vă că ghidajul reglabil este setat corect 
pentru a suporta piesa de prelucrat și nu va afecta pânza sau sistemul 
apărătorilor. Fără a porni scula și fără piesă de prelucrat pe masă, deplasați 

Piesele mai lungi 

pânza ferăstrăului efectuând o tăiere simulată completă pentru a vă asigura 
că nu există vreo interferență sau pericol de tăiere a ghidajului.
l) Furnizați suport adecvat precum extensii de masă, capre, etc. pentru o piesă de 
prelucrat care este mai lată sau mai lungă decât tăblia mesei.
sau mai late decât masa ferăstrăului se pot răsturna dacă nu sunt susținute 
adecvat. Dacă piesa decupată sau piesa de prelucrat se răstoarnă, aceasta 
poate ridica apărătoarea inferioară sau poate fi ejectată de către lama 
rotativă.

Suportul instabil pentru piesa de prelucrat poate duce la 
m) Nu utilizați o altă persoană pentru a înlocui extensia unei mese sau ca și 
suport suplimentar.
prinderea pânzei sau la deplasarea piesei de prelucrat în timpul operației de 
tăiere, trăgându-vă atât pe dumneavoastră cât și persoana care vă ajută în 
rotația pânzei.

În cazul delimitării, de ex. dacă utilizați opritoare, bucata 
n) Bucata decupată nu trebuie să fie blocată sau apăsată în vreun fel contra 
pânzei rotative.
tăiată ar putea fi presată contra pânzei și ejectată cu violență.

Tijele au tendința să ruleze în 
o) Utilizați întotdeauna o clemă de prindere sau o menghină pentru a susține 
corect materialul rotund precum tije sau tuburi.
timp ce sunt tăiate, cauzând pânza să agațe și să tragă piesa împreună cu 
mâna dumneavoastră în pânză.

Acest lucru va reduce riscul de ejectare a piesei.
p) Lăsați discul să atingă viteza maximă de rotire înainte de a intra în contact cu 
piesa de prelucrat.
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q) Dacă piesa sau discul se blochează, opriți ferăstrăul pentru tăieri înclinate. 
Așteptați ca toate piesele în mișcare se să oprească și deconectaţi ştecherul de la 
sursa de alimentare și/sau îndepărtați setul de acumulatori. Apoi încercați să 
eliberați materialul blocat. Continuarea tăierii cu o piesă de prelucrat blocată 
ar putea cauza pierderea controlului sau avarierea ferăstrăului circular. 
r) După terminarea tăierii, eliberați întrerupătorul, țineți în jos capul ferăstrăului 
și așteptați ca pânza să se oprească înainte de a îndepărta bucata decupată.
Apucarea cu mâna în apropierea pânzei este periculos. 

s) Țineți mânerul cu fermitate când efectuați o tăiere incompletă sau când 
eliberați întrerupătorul înainte de a amplasarea completă a capului ferăstrăului 
în poziția joasă. Acțiunea de frânare a ferăstrăului poate cauza capul 
ferăstrăului să fie tras brusc în jos, cauzând un risc de rănire.
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Familiarizaţi-vă cu modul de utilizare al acestui produs cu ajutorul acestui manual 
de instrucţiuni. Memoraţi instrucţiunile de siguranţă și respectaţi-le cu stricteţe.
 Acest lucru va ajuta la prevenirea riscurilor și a pericolelor.

1. Fiți în permanență alert când utilizați acest produs pentru a putea recunoaște și gestiona din 
timp riscurile. Intervențiile rapide pot preveni rănirile serioase și daunele.
2. Opriți utilajul și deconectați-l de la sursa de alimentare în caz de orice defecțiune. Apelați la 

înainte de a-l reutiliza.
Utilizați numai o pânză de ferăstrău ce corespunde marcajelor de pe ferăstrău.
Utilizați numai pânze de ferăstrău marcate ca având o viteză egală sau mai mare decât viteza 
marcată pe sculă.

Chiar dacă utilizaţi această sculă electrică respectând instrucţiunile, anumite riscuri 

cu structura şi designul sculei:
1. Afectarea plămânilor dacă nu este purtată mască de praf adecvată.
2. Pierderea auzului dacă nu se utilizează protecție auditivă adecvată.
3. Afectarea sănătății cauzate de vibrațiile la care este expus mâna și brațul dacă echipamentul 
este utilizat timp îndelungat sau dacă nu este ghidat și întreținut corect.

4. REGLEMENTĂRI DE SIGURANŢĂ SUPLIMENTARE
PRIVIND ACEST FERĂSTRĂ PENTRU TĂIERI ÎNCLINATE

RISCURI REZIDUALE

Acest utilaj produce un câmp electromagnetic în timpul utilizării! În anumite circumstanțe, 
acest câmp poate afecta implanturile medicale active sau pasive! Pentru a reduce riscul de 
accidente grave sau mortale, se recomandă persoanelor cu implanturi medicale să solicite 
sfatul medicului și al producătorului de implanturi medicale înainte de a utiliza acest produs!

AVERTISMENT!

PURTAŢI OCHELARI DE PROTECŢIE
PURTAŢI ANTIFOANE
PURTAŢI MASCĂ RESPIRATORIE

Țineți întotdeauna mânerul ferm pentru a evita eliberarea necontrolată a ferăstrăului din 
poziția complet coborâtă.
Țineți întotdeauna mânerul ferm pentru a evita eliberarea necontrolată a ferăstrăului dinȚ ț
poziția complet coborâtă.
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Pentru siguranța dumneavoastră citiți acest manual de instrucțiuni 
înainte de a utiliza ferăstraie pentru tăieri înclinate. Purtaţi ochelari de 
protecţie Feriți-vă mâinile din calea pânzei ferăstrăului. Nu utilizați 
ferăstrăul dacă nu are apărătorile montate. Nu efectuați nicio operație 
cu mâna liberă. Niciodată nu vă strecurați mâna în jurul pânzei 
ferăstrăului. Opriți scula și așteptați ca pânza să se oprească înainte de 
a muta piesa de prelucrat sau de a modifica setările. Când înlocuiți 
pânza, repuneți la loc corect și securizați toate apărătorile în pozițiile 
lor originale înainte de a repune scula în funcțiune. Deconectați scula 
(sau scoateți ștecherul sculei din priză dacă este cazul) înainte de a 
înlocui pânza sau de a efectua operații de întreținere. Nu expuneți scula 
la ploaie sau să o utilizați în spații umede. Pentru a reduce riscul de 
rănire, repuneți brațul în poziția cea mai de fundal după fiecare operație 
de tăiere transversală.

Scula trebuie utilizată numai în scopul pentru care a fost proiectată. Orice altă utilizare în 
afară de cele menţionate în acest manual va fi considerată a fi caz de utilizare 
necorespunzătoare. Utilizatorul, şi nu producătorul va fi responsabil de orice deteriorare 
sau vătămare provocată de astfel de cazuri de utilizare necorespunzătoare.
Producătorul nu va fi responsabil pentru nicio schimbare efectuată asupra sculei, nici 
pentru deteriorări care rezultă din astfel de schimbări.
Chiar dacă scula este utilizată în conformitate cu regulile menţionate, nu se pot elimina 
complet factorii de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu structura 
şi designul sculei:

AVERTISMENT!
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5. CARACTERISTICI FERĂSTRĂU

1. Braţ ferăstrău
2. Buton de eliberare
3. Mâner de operare

superioară a pânzei
5. Apărătoarea pânzei rotative
6. Braţ retractabil apărătoare
7. Dispozitiv de blocare 

unghi vertical
8. Gradaţie unghi inclinat
9. Șurub de ajustare a 

unghiului la 45°
10. Șurub de ajustare a

unghiului la 0°
11. Ghidaj
12. Masă ferăstrău
13. Gradaţie orizontală 

ferăstrău
14. Inserţie masă (placă

pentru crestături)
15. Dispozitiv de blocare 
          masă ferăstrău
16. Comutator de declanşare
17. Dispozitiv de blocare a 

întrerupătorului
18. Buton blocare ax
19. Capacul șurubului

         lamei
20. Cheie hexagonală de

4mm + 6mm
21. Sac pentru praf
22. Fantă pentru extragerea prafului

24. Prindere ghidaj
25. Bare laterale de suport

34
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6. SCOPUL UTILIZĂRII

Acest ferăstrău unghiular este destinat tăierii lemnului și materialelor similare, fiind adecvat 
pentru tăierile drepte și curbate cu unghiuri orizontale de până la 45°. Ferăstrăul nu este 
adecvat pentru tăierea lemnului de foc. Nu utilizaţi maşini unelte şi accesorii pentru aplicaţii 
suplimentare (vezi instrucţiunile producătorului) pentru alte lucrări decât cele pentru care a 
fost fabricat. Orice altă utilizare este interzisă în mod expres.

7. UTILIZARE CONTRAINDICATĂ

Dacă nu este utilizat în scopul desemnat, aparatul poate duce la risc de incendiu, electrocutare, 

vătămări și altele - Prevederile din această garanție nu sunt destinate limitării, modificării, 

îndepărtării, neasumării responsabilității sau excluderii oricărei garanții statutare prevăzute de 

orice legislație locală sau federală.

Середовище для роботи:
Робоча зона повинна бути добре освітленою та чистою, не працюйте з цим інструментом 

у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, при наявності легкозаймистих рідин, 

газів або пилу та не залишайте його під дощем або в умовах підвищеної вологості.
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8. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

ASAMBLAREA

PORT DE EXTRAGERE A PRAFULUI

                               Pentru a preveni punerea în funcțiune accidentală care ar putea cauza posibile 
vătămări grave, ÎNTOTDEAUNA asamblați toate părțile ferăstrăului ÎNAINTE de a-l conecta la 
sursa de alimentare. Ferăstrăul nu trebuie NICIODATĂ conectat la o sursă de alimentare când 
asamblați piese, efectuați reglaje, instalați sau îndepărtați pânze ori când nu este utilizat.

                          Asigurați-vă că sursa de alimentare furnizează aceeași tensiune ca cea marcată 
pe plăcuța tehnică. Deconectaţi ştecherul din priză înainte de efectuarea oricărei lucrări sau 
modificări asupra dispozitivului.

Pentru a reduce acumulările de praf de rumeguș și a menține eficiența maximă de tăiere, 
colectarea prafului de rumeguș poate fi obținută prin fixarea unui sac de praf pe portul de 
extragere a prafului. Un  sac de colectare a prafului este furnizat pentru a fi utilizat cu 
ferăstrăul dumneavoastră înclinat. Pentru a-l instala, este suficient să poziționați sacul peste 
portul de extragere de pe apărătoarea superioară a pânzei.
Pentru a goli sacul de praf, detașați-l de pe portul de extragere și desfaceți-l deschizând 
fermoarul.
NOTĂ: Pentru a asigura colectarea optimă a prafului, goliți sacul colector când se umple la 
aproximativ 2/3 din capacitate.

TRANSPORTUL
Ridicați ferăstrăul staționar când brațul acestuia este blocat în poziția de jos, ferăstrăul este 
oprit și ștecherul este decuplat de la priză.
Ridicați ferăstrăul numai apucând de mânerul de utilizare (3) sau de carcasa exterioară. Nu 
ridicați ferăstrăul apucând de apărători.

BUTON DE ELIBERARE
Butonul de eliberare (2) este furnizat pentru păstrarea capului de tăiere în jos pe durata 
transportării sau a depozitării ferăstrăului. Ferăstrăul nu trebuie niciodată utilizat cu butonul 
de eliberare care să blocheze ferăstrăul cu capul în jos.

FIXAREA PE BANCUL DE LUCRU
Asigurați-vă că ferăstrăul pentru tăieri înclinate este întotdeauna stabil și bine fixat. Baza 
ferăstrăului are găuri în fiecare colț pentru a facilita fixarea acestuia pe un banc de lucru.
1. Montați ferăstrăul pe un banc drept, orizontal sau pe o masă de lucru utilizând șuruburile 
(neincluse) și fixați-l cu ajutorul a 4 șuruburi.
2. Dacă doriți, puteți monta ferăstrăul pe o placă de furnir de 1/2” (13mm) care poate fi apoi 
fixată de suportul lucrării sau poate fi deplasată în alte puncte de lucru și reatașată.
ATENŢIE! Asigurați-vă că suprafața pe care este fixat ferăstrăul nu este deformată, deoarece 
suprafețele deformate pot duce la agățare și la tăiere imprecisă.

Important!

Avertisment:



PL

RU

KZ

UA

RO

EN

1

DISPOZITIVELE DE BLOCARE PE ORIZONTALĂ A MESEI FERĂSTRĂULUI
Dispozitivele de blocare pe orizontală a mesei ferăstrăului (15) sunt utilizate pentru a 
bloca masa în unghiul orizontal dorit.
Ferăstrăul unghiular execută tăieturi de la 0° la 45° atât în stânga cât și în dreapta. Pentru 
a ajusta unghiul ferăstrăului, slăbiți dispozitivele de blocare a mesei și rotiți masa 
ferăstrăului în poziția dorită.
Dispozitivele de blocare a mesei pot fi fixate la 0°, 15°, 22,5°, 30° și 45° pentru setarea 
rapidă a unghiurilor cele mai folosite.

DISPOZITIVUL DE BLOCARE A UNGHIULUI VERTICAL
Dispozitivul de blocare pe orizontală a mesei ferăstrăului (7) este utilizat pentru a bloca 
masa în unghiul orizontal dorit. Pe verticală, ferăstrăul poate efectua tăieturi de la 0° la 45° 
spre stânga. Pentru a regla unghiul vertical, slăbiți dispozitivul de blocare și ajustați brațul 
ferăstrăului în unghiul vertical dorit.

BUTONUL DE BLOCARE AX
Butonul de blocare a axului (18) previne rotirea pânzei din ferăstrău. Apăsați și mențineți 
apăsat butonul de blocare a axului în timp ce instalați, înlocuiți sau îndepărtați pânza 
ferăstrăului.

APĂRĂTOAREA ROTATIVĂ INFERIOARĂ A PÂNZEI
Apărătoarea rotativă inferioară a pânzei (5) furnizează protecție pentru ambele laturi ale 
pânzei.
Se retractează peste apărătoarea superioară a pânzei (4) pe măsură de ferăstrăul este 
coborât în piesa de prelucrat.

PORNIREA ȘI OPRIREA
1. Pentru a porni ferăstrăul, deplasați butonul de blocare (17) spre stânga și apăsați și 
mențineți apăsat comutatorul declanșator (16).
2. Pentru a opri ferăstrăul, eliberați comutatorul declanșator (16).

EXTRAGEREA PRAFULUI
1. Instalați sacul de praf (21) pe fanta de extragere a prafului (22).
2. Un dispozitiv de extragere a prafului prin aspirare poate fi conectat la fanta de 
extragere a prafului (22). Dacă este nevoie, utilizați un adaptor de aspirare. Fanta de 
extragere a prafului are un diametru intern de 35 mm.

SETAREA PÂNZEI PERPENDICULARE PE MASĂ
1. Asigurați-vă că ștecherul electric este scos din priza electrică.
2. Împingeți brațul ferăstrăului (1) în jos până în poziția cea mai joasă și acționați butonul 
de eliberare (2) pentru a menține brațul ferăstrăului în poziția de transport.
3. Eliberați dispozitivele de blocare (15).
4. Rotiți masa (12) până când indicatorul este poziționat la 0º.
5. Strângeți dispozitivele de blocare (15).
6. Slăbiți dispozitivul de blocare pe  verticală (7) și setați brațul ferăstrăului (1) la 0º pe 
verticală (pânza va fi poziționată la 90º față de masa ferăstrăului). Strângeți dispozitivul de 
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blocare pe verticală (7).
7. Amplasați un echer pe masă (12) și pe fața netedă a pânzei.
8. Rotiți pânza cu mâna și verificați alinierea pânzei cu masa în câteva puncte.
9. Muchia echerului și cu pânza ferăstrăului ar trebui să fie paralele.
10. Dacă unghiurile pânzei diferă de echer, reglați după cum urmează.
11. Utilizați o cheie de 8mm sau o cheie reglabilă pentru a slăbi piulița de blocare ce fixează 
șurubul de ajustare al unghiului vertical la 0° (10). De asemenea, strângeți dispozitivul de 
blocare pe verticală (7).
12. Reglați șurubul de ajustare al unghiului vertical (10) de la 0° cu ajutorul unei chei 
hexagonale de 4mm pentru a alinia pânza ferăstrăului cu echerul.
13. Slăbiți șurubul cu cap cruciform ce fixează indicatorul gradației unghiului vertical (8) și 
ajustați poziția indicatorului astfel încât să indice cu precizie zeroul de pe gradație. Strângeţi 
la loc şurubul.
14. Strângeți la loc dispozitivul de blocare al unghiului vertical (7) și piulița de blocare ce 
fixează la 0° șurubul de reglare la unghiului vertical (10).

SETAREA GHIDAJULUI PERPENDICULAR PE MASĂ
1. Asigurați-vă că ștecherul electric este scos din priza electrică.
2. Împingeți brațul ferăstrăului (1) în jos până în poziția cea mai joasă și acționați butonul 
de eliberare (2) pentru a menține brațul ferăstrăului în poziția de transport.
3. Eliberați dispozitivele de blocare (15).
4. Rotiți masa (12) până când indicatorul este poziționat la 0º.
5. Strângeți dispozitivele de blocare (15).
6. Cu ajutorul unei chei hexagonale de 4 mm, slăbiți cele două șuruburi de prindere a 
ghidajului (11) de bază.
7. Lipiți un echer de ghidaj (11) și de-a lungul pânzei.
8. Ajustați ghidajul (11) până când acesta este perpendicular cu pânza.
9. Strângeți la loc șuruburile de prindere a ghidajului (11).
10. Slăbiți șurubul cu cap cruciform ce fixează indicatorul gradației unghiului orizontal (11) 
și ajustați-l astfel încât acesta să indice cu precizie poziția zero de pe gradația unghiului 
orizontal.
11. Strângeți la loc șurubul de fixare a indicatorului gradației unghiului orizontal.

ORIFICII DE MONTARE
Asigurați-vă că ferăstrăul pentru tăieri înclinate este întotdeauna stabil și bine fixat. Înainte 
de utilizare, ferăstrăul poate fi fixat pe o suprafață fermă, dreaptă cu ajutorul a 4 șuruburi 
de fixare (Neincluse).
Patru găuri sunt prevăzute în baza ferăstrăului pentru a-l putea fixa de un banc de lucru sau 
de o altă suprafață de suport.
Pentru a monta ferăstrăul, urmați pașii de mai jos:
1) Determinați amplasamentul și marcați locul unde urmează a fi instalat ferăstrăul.
2) Perforați 4 găuri în suprafață.
3) Amplasați ferăstrăul înclinat pe suprafață aliniind găurile din bază cu cele executate în 
suprafață. Instalați șuruburi, șaibe și piulițe hexagonale.
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CLEMĂ DE PRINDERE A PIESEI DE PRELUCRAT
Când decupați o piesă de prelucrat, plăcile trebuie întotdeauna imobilizate cu o clemă 
mențineți (furnizată).

ÎNLOCUIREA PÂNZEI
1. Asigurați-vă că ștecherul electric este scos din priza electrică.
2. Aliniați săgeata de pe pânză cu cea de pe apărătoarea superioară a pânzei. Asigurați-vă 
că dinții pânzei sunt îndreptați în jos.
3. Apăsați în jos mânerul de folosire (3) și trageți butonul de eliberare (2) pentru a 
dezactiva brațul ferăstrăului (1).
4. Ridicați brațul ferăstrăului (1) în poziția sa cea mai înaltă.
5. Cu ajutorul unei șurubelnițe cu capul în cruce, slăbiți și îndepărtați șurubul cu capul 
cruciform ce fixează brațul retractabil al apărătorii (6) de apărătoarea rotativă a pânzei (5).
Cu ajutorul unei șurubelnițe cu capul în cruce, slăbiți și îndepărtați șurubul cu capul 
cruciform ce fixează capacul șurubului de prindere al pânzei (19).
6. Trageți apărătoarea rotativă a pânzei (5) în jos, după care basculați-o în sus împreună cu 
capacul șurubului de prindere a pânzei (19). Când apărătoarea rotativă a pânzei (5) este 
poziționată deasupra apărătorii superioare fixe a pânzei (4) este posibil să accesați șurubul 
pânzei.
7. Mențineți în sus apărătoarea rotativă (5) și apăsați butonul de blocare al axului (18). Rotiți
pânza până la blocarea axului.
8. Utilizați cheia hexagonală de 6mm furnizată pentru a slăbi și îndepărta șurubul pânzei. 
(Slăbiți șurubul în direcția acelor de ceas deoarece șurubul pânzei are un filet stâng).
9. Îndepărtați șaiba plată, șaiba exterioară a pânzei și pânza.
10. Ştergeţi cu puţin ulei șaiba interioară a pânzei şi cea exterioară acolo unde intră în 
contact cu lama.
11. Instalați noua pânză pe ax având grijă ca flanșa interioară a pânzei să se afle în spatele 
pânzei.
12. Repuneți la loc șaiba exterioară a pânzei.
13. Apăsați butonul de blocare al axului (18) și repuneți la loc șaiba plată și șurubul pânzei.
14. Utilizați cheia hexagonală de 6mm pentru a strânge bine șurubul pânzei (strângeți într-o 
direcția opusă acelor ceasului).
15. Coborâți apărătoarea pânzei, țineți apărătoare rotativă inferioară a pânzei (5) și capacul 
șurubului pânzei (19) în poziție și strângeți șurubul de fixare pentru a prinde în poziție capacul 
șurubului pânzei.
16. Repuneți brațul retractabil al apărătorii (6) și fixați-l de apărătoarea rotativă a pânzei (5).
17. Asigurați-vă că apărătoarea pânzei funcționează corect și acoperă pânza pe măsură ce 
brațul ferăstrăului este coborât.
18. Conectați ferăstrăul la sursa de alimentare și puneți pânza în funcțiune pentru a că 
asigura că funcționează corect.
19. Apărătoarea mobilă este proiectată să fie setată într-un singur mod, nu poate fi reglată. 
Înaintea utilizării, întotdeauna asigurați-vă că apărătoarea pânzei de ferăstrău funcționează 
corect.
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Dacă este posibil, întotdeauna utilizați un dispozitiv de prindere precum o clemă “G” pentru 
a siguranța piesa de prelucrat.
Când tăiați piesa, țineți mâinile la distanță de zona pânzei de ferăstrău. 
Nu îndepărtați o bucată retezată de pe partea dreaptă a pânzei de ferăstrău cu mâna stângă.
O tăietură transversală este executată prin tăierea transversală a fibrei lemnului piesei de 
prelucrat. O tăietură transversală la 90º este efectuată cu masa ferăstrăului fixată la 0º. 
Tăieturile transversale la orizontală sunt executate cu masa setată într-un unghi diferit de 
zero.
1. Trageți de butonul de eliberare (2) și ridicați brațul ferăstrăului (1) până la înălțimea 
sa maximă.
2. Eliberați dispozitivele de blocare (15).
3. Rotiți masa ferăstrăului (12) până când indicatorul este aliniat cu unghiul dorit.
4. Strângeți la loc dispozitivele de blocare (15).
5. Amplasați piesa de prelucrat drept pe masă cu o margine proptită bine de ghidaj (11). 
Dacă placa este deformată, lipiți partea convexă de ghidaj (11). Dacă partea concavă este 
lipită de ghidaj, placa riscă să se rupă și să blocheze pânza.
6. Când tăiați o piesă de prelucrat lungă, sprijiniți capătul opus al piesei de barele de suport 
laterale, de o capră sau de o altă suprafață de lucru situată la același nivel cu masa ferăstrăului.
7. Înainte de pune ferăstrăul în funcțiune, efectuați un test de funcționare în gol a operațiunii 
de tăiere pentru a vă asigura că nu sunt probleme precum clema care să împiedice acțiunea de 
tăiere.
8. Mențineți mânerul de folosire (3) cu fermitate și strângeți comutatorul declanșator (16). 
Așteptați ca pânza să atingă viteza maximă și coborâți încet pânza secționând piesa de 
prelucrat.
9. Eliberați comutatorul declanșator (16) și permiteți pânzei să se oprească din rotire înainte de 
a scoate pânza din piesa de prelucrat. Așteptați ca pânza să se oprească înainte de a o 
îndepărta din piesa de prelucrat.

TĂIEREA TRANSVERSALĂ

FIXAREA GHIDAJULUI
1. În cazul tăierilor înclinate, ghidajul fixat riscă să fie uneori tăiat.
2. Pentru siguranța tăierilor, întotdeauna utilizați ghidajul și nu-l modificați.

TĂIERILE ÎNCLINATE
Dacă este posibil, întotdeauna utilizați un dispozitiv de prindere precum o clemă “G” pentru a 
siguranța piesa de prelucrat.
Când tăiați piesa, țineți mâinile la distanță de zona pânzei de ferăstrău. 
Nu îndepărtați o bucată retezată de pe partea dreaptă a pânzei de ferăstrău cu mâna stângă.
O tăiere oblică este efectuată tăind perpendicular pe fibra piesei de prelucrat cu pânza 
poziționată în unghi față de ghidaj și de masa ferăstrăului. Masa ferăstrăului este setată în 
poziția de zero grade și pânza este setată într-un unghi cuprins între 0º și 45º.
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TĂIEREA COMBINATĂ ÎN PLAN ORIZONTAL
Dacă este posibil, întotdeauna utilizați un dispozitiv de prindere precum o clemă “G” pentru 
a siguranța piesa de prelucrat.
Când tăiați piesa, țineți mâinile la distanță de zona pânzei de ferăstrău. 
Nu îndepărtați o bucată retezată de pe partea dreaptă a pânzei de ferăstrău cu mâna stângă.
O tăietură combinată presupune utilizarea unui unghi de înclinare în plan orizontal și a unui 
unghi de înclinare în plan vertical în același timp. Este folosită pentru realizarea de rame 
pentru fotografii, tăierea formelor, executarea de cutii cu laturi înclinate și pentru șarpante. 
Efectuați întotdeauna o tăietură de testare pe o bucată de deșeu de lemn înainte de a tăia în 
materialul bun.
1. Trageți de butonul de eliberare (2) și ridicați brațul ferăstrăului până la înălțimea sa 
maximă.
2. Eliberați dispozitivele de blocare (15).
3. Rotiți masa ferăstrăului (12) până când indicatorul este aliniat unghiul dorit de pe gradația 
unghiului orizontal (13).
4. Strângeți la loc dispozitivele de blocare (15).
5. Slăbiți dispozitivul de blocare a unghiului pe verticală (7) și deplasați brațul ferăstrăului 

1. Trageți de butonul de eliberare (2) și ridicați brațul ferăstrăului până la înălțimea sa 
maximă.
2. Eliberați dispozitivele de blocare (15).
3. Rotiți masa ferăstrăului (12) până când indicatorul este aliniat cu zero de pe gradația 
unghiului orizontal (13).
4. Strângeți la loc dispozitivele de blocare (15).
5. Slăbiți dispozitivul de blocare a unghiului pe verticală (7) și deplasați brațul ferăstrăului 
(1) înspre stânga până în unghiul vertical dorit (între 0º și 45º). Strângeți dispozitivul de 
blocare pe verticală (7).
6. Amplasați piesa de prelucrat drept pe masă cu o margine proptită bine de ghidaj (11). 
Dacă placa este deformată, lipiți partea convexă de ghidaj. Dacă partea concavă este lipită 
de ghidaj, placa riscă să se rupă și să blocheze pânza.
7. Când tăiați o piesă de prelucrat lungă, sprijiniți capătul opus al piesei de barele de suport 
laterale, de o capră sau de o altă suprafață de lucru situată la același nivel cu masa 
ferăstrăului.
8. Înainte de pune ferăstrăul în funcțiune, efectuați un test de funcționare în gol a 
operațiunii de tăiere pentru a vă asigura că nu sunt probleme precum clema care să 
împiedice acțiunea de tăiere.
9. Mențineți mânerul de folosire (3) cu fermitate și strângeți comutatorul declanșator (16). 
Așteptați ca pânza să atingă viteza maximă și coborâți încet pânza secționând piesa de 
prelucrat.
10. Eliberați comutatorul declanșator (16) și permiteți pânzei să se oprească din rotire înainte 
de a scoate pânza din piesa de prelucrat. Așteptați ca pânza să se oprească înainte de a o 
îndepărta din piesa de prelucrat.
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(1) înspre stânga până în unghiul vertical dorit (între 0º și 45º). Strângeți dispozitivul de 
blocare pe verticală (7).
6. Amplasați piesa de prelucrat drept pe masă cu o margine proptită bine de ghidaj (11). 
Dacă placa este deformată, lipiți partea convexă de ghidaj. Dacă partea concavă este lipită de 
ghidaj, placa riscă să se rupă și să blocheze pânza.
7. Când tăiați o piesă de prelucrat lungă, sprijiniți capătul opus al piesei de barele de suport 
laterale, de o capră sau de o altă suprafață de lucru situată la același nivel cu masa ferăstrăului.
8. Înainte de pune ferăstrăul în funcțiune, efectuați un test de funcționare în gol a operațiunii 
de tăiere pentru a vă asigura că nu sunt probleme precum clema care să împiedice acțiunea de 
tăiere.
9. Mențineți mânerul de folosire (3) cu fermitate și strângeți comutatorul declanșator (16). 
Așteptați ca pânza să atingă viteza maximă și coborâți încet pânza secționând piesa de 
prelucrat.
10. Eliberați comutatorul declanșator (16) și permiteți pânzei să se oprească din rotire înainte 
de a scoate pânza din piesa de prelucrat. Așteptați ca pânza să se oprească înainte de a o 
îndepărta din piesa de prelucrat.

Impedanţa maximă admisă a sistemului este Zmax < 0,45 Ω la punctul de interfaţă al 
alimentării utilizatorului. Utilizatorul trebuie să determine prin consultare cu autorităţile 
furnizoare, dacă este necesar, că echipamentul este conectat numai la o alimentare având 
aceeaşi impedanţă sau mai mică.
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AVERTISMENT! Scoateţi ştecherul din priză înainte de a efectua vreo reglare, 
depanare sau întreţinere.
1. După efectuarea tutror reglărilor, setărilor sau a operațiunilor de întreținere, 
asigurați-vă că toate cheile fixe și chile normale au fost îndepărtate și că toate 
șuruburile, bolțurile și alte elemente de prindere sunt bine strânse.
2. Menţineţi orificiile de aerisire libere şi curate în permanenţă. Ocazional puteți vedea 
scântei prin fantele de ventilație. Acest lucru este normal și nu va deteriora scula 
dumneavoastră electrică.
3. Verificaţi regulat dacă praful sau impurităţile au pătruns în grilajul de lângă motor şi 
din jurul declanşatorului. Utilizaţi o perie moale pentru a îndepărta praful acumulat. 
4. Utilizaţi ochelari de protecţie în timpul curăţării.
5. În cazul care corpul ferăstrăului are nevoie de curăţare, ştergeţi-l cu o cârpă moale și 
umedă. Se poate utiliza un detergent cu acţiune moderată, însă nu alcool, benzină sau 
alt agent de curăţare.
6. Nu utilizaţi niciodată substanţe caustice pentru curăţarea pieselor din plastic.
ATENȚIE: Apa nu trebuie să intre în contact cu ferăstrăul.
7. Păstraţi scula, manualul de instrucţiuni şi accesoriile într-un loc sigur. Astfel veţi 
avea întotdeauna toate informaţiile şi piesele la îndemână.
8. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, această operație trebuie 
efectuată de producător sau de reprezentantul său, pentru evitarea oricărui pericol.

9. ÎNTREȚINEREA ȘI OPERAȚIILE DE SERVICE

INSPECȚIA GENERALĂ
1. Asigurați-vă periodic că toate șuruburile de prindere sunt strânse. În timp, acestea 
se pot slăbi datorită vibrațiilor. Verificați în special flanșa exterioară. În caz de vibrații, 
șuruburile riscă să se slăbească în timp.
2. Verificați periodic cablul de alimentare al echipamentului și toate prelungitoarele 
utilizate pentru depistarea deteriorărilor. În cazul care cablul de alimentare trebuie 
înlocuit, acesta nu poate fi înlocuit decât de către fabricant, de agentul acestuia sau de 
un centru de service autorizat pentru a se evita orice pericol. Înlocuiți cablurile 
prelungitoare avariate.
3. Dacă periile de cărbune trebuie să fie înlocuite, această operaţie trebuie efectuată de 
o persoană calificată în reparaţii (se vor înlocui întotdeauna ambele perii în acelaşi timp).

LUBRIFIEREA
Unsoarea din cutia de viteze va trebui înlocuită după utilizarea extensivă a sculei. Vă 
rugăm consultați un agent de service autorizat pentru efectuarea acestei operații de 
service
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OPERAȚII DE SERVICE

10. PROTECȚIA MEDIULUI

ATENȚIE!

11. GARANŢIA
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PL

Nr Denumire Cantitate Material&
RU 1 Sabot de cauciuc 1 Cauciuc

2 Rulment 1 80027
KZ 3 Rotor 1

4 Stator 1

UA 5 Ecran ventilator 1 PA6
6 Șaibă 3

RO 7 Șaibă elastică 5
8 Șurub 2 M4×60
9 Trăgaci 1EN

10 Șurub 1 ST4.2×9,5
11 Condensator 1 0,22μF
12 Terminal 1 PA6
13 Ştecher 1
14 Mâner superior 1 PA6
15 Șurub 6 ST4,2×16
16 Înveliș umăr 1 TPE
17 Protector cablu 1 PVC
18 Șurub 3 ST4,2×13
19 Clemă cablu 1 BUC
20 Comutator 1
21 Șurub 4 M5×16
22 Șaibă elastică 11
23 Șaibă 2
24 Mâner inferior 1 PA6
32 Șurub 2 ST4,2×13
33 Capac motor 1 PA6
34 Șurub 4 ST4×10
35 Arc perie 2 65Mn
36 Suport perie 2 08F
37 Perie 2
38 Șurub 4 M5×20
39 Șaibă 4
40 Carcasă motor 1 PA6
41 capac știft de blocare 1 ABS
42 Șurub cu cap îngropat 1 M8×30
43 Piuliţă de blocare 1 M10
44 Șaibă 1
45 Rulment 1 80100
46 Dispozitiv de blocare ax 1

φ41,2×50
φ71×50

φ4
φ4

φ5
φ5

φ5

φ10
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PL

Nr Denumire Cantitate Material&

47 Capac ax de blocare 1 PVC RU
48 Apărătoare fixă 1 Al
49 Arc știft de blocare 1 65Mn KZ
50 Știft de blocare 1 45
51 Știft cilindric 1 φ2,5×16 UA
52 Manșon PM 1 φ8×φ12×10
53 Clemă în formă de C 1 65Mn RO
54 Angrenaj 1 45
55 Șaibă modul 1 45 EN
56 Cheie 1 45
57 Ax 1 45
58 Șurub 3 M4×10
59 Rulment 1 80101
60 Capac cutie de viteze 1 Al
61 Flanșă interioară pânză 1 φ44×6
62 Pânză 1
63 Flanșă exterioară pânză 1 φ44×6
64 Șaibă 2 φ8
65 Șurub cu cap îngropat 1 Stânga M8×16
66 Nit 5 φ4×11
67 Centru distribuție 1 Al
68 Apărătoare mobilă 1 BUC
69 Arc de torsiune 1 T9A
70 Șurub 1 M5×10
71 Șurub 1 M5×10
72 Șaibă mare 1 φ5
73 Plăcuță apărătoare (mică) 1 Q235
74 Plăcuță apărătoare (mare) 1 Q235
75 Șurub 2 M4×10
76 Plăcuță apărătoare mobilă 1 08F
77 Șurub umăr 1 M6×14
78 Conectori 1 Q235
79 Nit 1 φ6×9
80 Șurub cu cap îngropat 2 M5×16
81 Suport conector 1 Q235
82 Tijă pivot 1 M10×60
83 Bloc pivot 1 Al
84 Arc de torsiune mare 1 65Mn
85 Indicator unghi vertical 1 ABS
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RU Nr Denumire Cantitate Material&Specificaţii

86 Buton unghi vertical 1 ABS

KZ 87 Pivot unghi vertical 1 45
88 1 φ8
89 4 M6×10

UA 90 2 M5×16
91 Piuliță 2 M5

RO 92 Bloc unghi vertical 1 Al
93 Gradație unghi vertical 1 Q235

EN 94 7 M3×8
95 Insert de tăiere 1 ABS
96 Piuliţă de blocare 1 M6
97 1 φ6
98 Indicator 1 ABS
99 Platou rotativ 1 Al

100 Piciorușe de cauciuc 4 cauciuc
101 Bază 1 Al
102 Bolț moletat 1 45
103 Rolă de cuplare/decuplare 1 φ8
104 Arc de cuplare/decuplare 1 65Mn
105 1 M10×10
106 Frână de nailon 2 PA6
107 2 φ6
108 2 M6×20
109 Ghidaj 1 Al
110 Sac colector praf 1
111 Cheie inelară hexagonală 1 6×6
112 1 M4×10
113 Clemă 1 08F
114 Buton piesă de prelucrat 1 M10×78
115 Buton 2 M6×12
116 Braț de suport 1 Al
117 Tijă de suport 1 45
118 2 M6×11
119 Bară de suport 2 Q235
120 Capac apărătoare mobilă 1 PP
121 Inductor 2
122 Demaror progresiv 1

Șaibă
Șurub cu cap îngropat
Șurub cu cap îngropat

Șurub îngropat

Șaibă

Șurub hexagonal

Șaibă mare
Șurub cu cap îngropat

Șurub

Șurub cu cap îngropat
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To reduce the risk of injury, user must read instructional.

In accordance with essential applicable safety standards of 
European directives.

Class II machine - Double insulation - You don’t need any earthed 
plug.

Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in 
case of non-observance of the instructions in this manual.

Indicates electrical shock hazard.

Faulty and/or discarded electrical or electronic apparatus have to 
be collected at the appropriate recycling locations.

Immediately unplug the plug from the mains electricity in the 
case that the cord gets damaged and during maintenance.

Wear eye protection.

Wear dust mask.

Important. Risk of injury.
Never reach into the running saw blade.

Caution! Wear gloves protection.

Wear ear protection

Sign of product circulation in the market of the Customs Union 
member states
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1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Miter saw model: J1G-ZP1A-210D

Supply power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230-240V~, 50Hz

Motor capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700W

No-load speed . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5500/min

Use only a saw blade diameter in accordance with the markings on the saw.

•Straight cut at 0° x 0° :120 x 55 mm

• Bevel cut at 0° x 45° :120 x 30 mm

CUTTING CAPACITY

Wear hearing protection!

NOISE INFORMATION

Use only saw blades that are marked with a speed equal or higher than the speed marked 
on the tool.

 Net weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3kg

LPA sound pressure level. . . . . . . . . . . . . . .  100.5 dB(A)

KPA uncertainty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 dB(A)

LWA sound power level . . . . . . . . . . . . . . . . 113.5 dB(A)

KWA uncertainty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 dB(A)
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KEEP GUARD IN PLACE and in working order. 

ALWAYS check the tool for damaged parts. Before further use of the tool, a guard or 
other part that is damaged should be carefully checked to determine whether it will 
operate properly and perform its intended function. Check for misalignment or binding 

A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by a 

The blade guard on your saw has been designed to automatically raise when the arm is 
brought down and to lower over the blade when the arm is raised. 
The guard can be raised by hand when installing or removing saw blades or for inspection 
of the saw.
NEVER RAISE THE BLADE GUARD MANUALLY UNLESS THE SAW IS TURNED OFF.

ACCESSORIES
The Compound Mitre Saw is supplied with the following accessories as standard:

Noise reduction
To reduce the impact of noise emission, limit the time of operation, use low-noise 
operating modes as well as wear personal protective equipment.

1. Only use the product as intended by its design and these instructions.

3. Use correct application tools for the product and ensure they in good condition.

5. Maintain this product in accordance with these instructions and keep it well lubricated 

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



1

 

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, 
ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is 
earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool 
will increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the 
power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or 
entangled cords increase the risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor 
use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current 
device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a 
power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, 
alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may 

3) Personal safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not 
use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and 
matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can 
cause you to lose control.

1) Work area safety

2) Electrical safety

Save all warnings and instructions for future reference. 
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) 
power tool or battery-operated (cordless) power tool.

WARNING! Read all safety warnings instructions, illustrations and 
specifications provided with this power tool.  Failure to follow all instructions 
listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. 

2. GENERAL POWER TOOL  SAFETY WARNINGS
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a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The 
correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was 
designed. 
b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power 
tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be 

c) Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if 

repaired.

detachable, from the power tool before making any adjustments, changing 
accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the 
risk of starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons 
unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. 
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e) Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of 
moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the 

4) Power tool use and care

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and 
clothing  away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be 
caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection 
facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection 
can reduce dust related hazards.
h) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become 
complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause 
severe injury within a fraction of a second.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective 
equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing 
protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before 
connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. 
Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools 
that have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.  A wrench 
or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal 
injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables 
better control of the power tool in unexpected situations.

result in serious personal injury.
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g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these 
instructions, taking into account the working conditions and the work to be 
performed. Use of the power tool for operations different from intended could 
result in a hazardous situation.
h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. 
Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and 
control of the tool in unexpected situations.

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical 

replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

5) Service

power tool’s operation. If damaged, have the power tool repaired before use. 
Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with 
sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
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b) Use clamps to support the workpiece whenever possible. If supporting the 
workpiece by hand, you must always keep your hand at least 100 mm from either 
side of the saw blade. Do not use this saw to cut pieces that are too small to be 
securely clamped or held by hand. If your hand is placed too close to the saw blade, 
thereis an increased risk of injury from blade contact. 
c) The workpiece must be stationary and clamped or held against both the fence
andthe table. Do not feed the workpiece into the blade or cut “freehand” in any 
way. Unrestrained or moving workpieces could be thrown at high speeds, 
causing injury. 
d) Push the saw through the workpiece. Do not pull the saw through the workpiece. 
To make a cut, 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 the 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.
e) Never cross your hand over the intended line of cutting either in front or behind 
the saw blade. Supporting the workpiece “cross handed” i.e. holding the 
workpiece to the right of the saw blade with your left hand or vice versa is very 
dangerous.
f) Do not reach behind the fence with either hand closer than 100 mm from either 
side of the saw blade, to remove wood scraps, or for any other reason while the 
blade is spinning. The proximity of the spinning saw blade to your hand may not 
be obvious and you may be seriously injured.
g) Inspect your workpiece before cutting. If the workpiece is bowed or warped, 
clamp it with the outside bowed face toward the fence. Always make certain that 
there is no gap between the workpiece, fence and table along the line of the cut. 
Bent or warped workpieces can twist or shift and may cause binding on the  
spinning saw blade while cutting.There should be no nails or foreign objects in 
the workpiece.
h) Do not use the saw until the table is clear of all tools, wood scraps, etc., except 
for the workpiece. Small debris or loose pieces of wood or other objects that 
contact the revolving blade can be thrown with high speed.

a) Mitre saws are intended to cut wood or wood-like products, they cannot be used 

etc. Abrasive dust causes moving parts such as the lower guard to jam. Sparks 
from abrasive cutting will burn the lower guard, the kerf insert and other plastic 
parts.

3. SAFETY INSTRUCTIONS FOR MITRE SAWS
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workpiece tips, it can lift thelower guard or be thrown by the spinning blade.

m) Do not use another person as a substitute for a table extension or as additional 
support. Unstable support for the workpiece can cause the blade to bind or the 
workpieceto shift during the cutting operation pulling you and the helper into 
the spinning blade.

spinning saw blade. 
get wedged against the blade and thrown violently.

If confined, i.e. using length stops, the cut-off piece could 

o) Always use a clamp or a fixture designed to properly support round material such 
as rods or tubing. Rods have a tendency to roll while being cut, causing the blade 
to “bite” and pull the work with your hand into the blade.

p) Let the blade reach full speed before contacting the workpiece. This will reduce 
the risk of the workpiece being thrown. 

moving parts to stop and disconnect the plug from the power source and/or 
remove the battery pack. Then work to free the jammed material. Continued 
sawing with a jammed workpiece could cause loss of control or damage to the 
mitre saw. 
r) After finishing the cut, release the switch, hold the saw head down and wait for 

Reaching with your hand 
near the coasting blade is dangerous. 

s) Hold the handle firmly when making an incomplete cut or when releasing the 
switch before the saw head is completely in the down position. 
of the saw may cause the saw head to be suddenly pulled downward, causing a 
risk of injury.

interfere withthe blade or the guarding system. Without turning the tool “ON” 
and with no workpiece on the table, move the saw blade through a complete 
simulated cut to assure there will be no interference or danger of cutting the 
fence.
l) Provide adequate support such as table extensions, saw horses, etc. for a 
workpiece that is wider or longer than the table top. Workpieces longer or wider
than the mitre sawtable can tip if not securely supported. If the cut-off piece or 

k) Plan your work. Every time you change the bevel or mitre angle setting, make 
sure the adjustable fence is set correctly to support the workpiece and will not

i) Cut only one workpiece at a time. Stacked multiple workpieces cannot be 
adequately clamped or braced and may bind on the blade or shift during 
cutting.
j) Ensure the mitre saw is mounted or placed on a level, firm work surface before 
use. A level and firm work surface reduces the risk of the mitre saw becoming 
unstable. 
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1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged 
period or is not properly guided and maintained.

circumstances interfere with active or passive medical implants! To reduce the risk of serious 
or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the 
medical implant manufacturer before operating this product!

WARNING!

WEAR GOGGLES
WEAR EARMUFFS
WEAR A BREATHING MASK

4. EXTRA REGULATIONS FOR THIS MITRE SAW
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Familiarize yourself with the use of this product by means of this instruction manual. 
Memorize the safety directions and follow them to the letter. This will help 
to prevent risks and hazards.

1.Always be alert when using this product, so that you can recognize and handle risks early. 
Fast intervention can prevent serious injury and damage to property.

again.

Use only a saw blade diameter in accordance with the marking on the saw.
Use only saw blades that are marked with a speed equal or higher than the speed 
marked on the tall.

RESIDUAL RISKS
Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks 
cannot be rules out. The following hazards may arise in connection with the equipment’s 
construction and layout:

Always hold the handle firmly to avoid uncontrolled release of the saw unit form the fully 
down position.
Always hold the handle firmly to avoid uncontrolled release of the saw unit form the fullyy
down position.
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WARNING!
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5.SAW FEATURES

1. Saw arm

2. Release knob

Operating handle3.

4. 

5. Rotating blade guard

6. Guard retraction arm

7. Bevel lock

8. Bevel scale

9. 45° Bevel adjustment screw

10. 0° Bevel adjustment screw

11. Fence

12. Mitre table

13. Mitre scale

14. Table insert (kerf plate)

15. Mitre lock

16. Switch trigger

17. Switch locker

18. Spindle lock button

20. 4mm+6mm Hex key

21. Dust bag

Dust extraction port22.

.32 pmalc ”G“

24.  Attach fence

Side support bars25.

34

5

6

11

19

21

23

24

1

2

9

12

13
14

18
19. Blade bolt cover
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6. INTENDED USE

This mitre saw is intended for cutting wood and analogue materials, it is suitable for straight 
and curved cuts having Mitre angles of up to 45°. The saw is not designed for cutting 

for works other than those for which they are designed for. All other applications are expressly 
ruled out.

7. NOT INTENDED USE

- The provisions contained in this guarantee are not intended to limit, modify, take away 
from, disclaim or exclude any statutory guarantee set forth in any applicable provincial or 
federal legislation

The work area should be well and clean, do not operate this machine in explosive 

it to rain or wet conditions.

The Environment for operation:

there may be risk of fire, electric shock and personal injury.
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DUST EXTRACTION PORT

TRANSPORTATION

can be achieved by clipping a dust bag on the Dust extraction port (22).A dust bag is provided 

upper blade guard.
To empty the dust bag,remove it from the dust exhaust port,open the dust bag by unzipping 
the slide fastener.
NOTE: 
approximately 2/3 of its capacity.

and the plug is removed from the power point.
Only lift the saw by the operating handle (3) or outer castings. Do not lift the saw using the 
guards.

BENCH MOUNTING

To ensure that the mitre saw is always stable and secure.The saw base has holes in each 
corner to facilitate bench mounting.

the saw to the bench using 4 bolts.
2. If desired, you can mount the saw to a piece of 1/2” (13 mm) or thicker plywood which can 
then be clamped to your work support or moved to other job sites and re-clamped.
CAUTION! Make sure that the mounting surface is not warped as an uneven surface can 
cause binding and inaccurate sawing.

8. OPERATING INSTRUCTIONS

ASSEMBLY

Important:

Warning:

Be sure the supply is the same as the voltage given on the rating plate. Remove

To prevent the accidental starting that could cause possible serious spersonal injury,

the mains plug before carrying out any adjustment or servicing.

ALWAYS assemble all parts to you saw BEFORE connecting it to thepower supply. The saw 
should NEVER be connected to a power supply when you are assembling parts, making 
adjustments, installing or removing blades, or when not in use.
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SPINDLE LOCK BUTTON

The spindle lock button (18) prevents the blade in the saw from rotating. Depress and hold 
the spindle lock button while installing, changing, or removing the blade.

ROTATING LOWER BLADE GUARD

The rotating lower blade guard (5) provides protection from both sides of the blade.
It retracts over the upper blade guard (4) as the saw is lowered into the workpiece.

TURNING ON AND OFF

trigger switch (16)

DUST EXTRACTION

1. Fit the dust bag (21) to the Dust extraction port (22) .
2. A vacuum dust extraction device can be connected to the Dust extraction port (22). 
Use a suitable vacuum adaptor if neccessary. The Dust extraction port has an internal 
diameter of 35 mm.

SETTING THE TABLE SQUARE WITH THE BLADE

1. Make sure that the electrical plug is removed from the power point.
2. Push the saw arm (1) down to its lowest position and engage the Release knob (2) to 
hold the saw arm in the transport position.
3. Loosen the mitre locks (15).
4. Rotate the table (12) until the pointer is positioned at 0º.
5. Tighten the mitre locks (15).

RELEASE KNOB
The Release knob (2) is provided for holding the cutting head down while transporting 
or storing the mitre saw. The saw must never be used with the release knob locking the
head down.

MITRE TABLE LOCKS
The mitre table locks (15) are used to lock the table at the desired mitre angle.
The mitre saw cuts from 0° to 45° both left and right. To adjust the mitre angle, loosen
the mitre table locks and rotate the mitre table to the desired position.
The mitre table features positive click stops at 0°, 15°, 22.5°, 30° and 45° for quick
setting of common mitre angles.

BEVEL LOCK
The bevel lock (7) is used to set the blade at the desired bevel angle. The mitre saw bevel 
cuts from 0° to 45° to the left. To adjust the bevel angle, loosen the bevel lock and adjust 
the saw arm to the desired bevel angle.
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12. SETTING THE FENCE SQUARE WITH THE TABLE

1. Make sure that the electrical plug is removed from the power point.
2. Push the saw arm (1) down to its lowest position and engage the Release knob (2) to 
hold the saw arm in the transport position.
3. Loosen the mitre locks (15).
4. Rotate the table (12) until the pointer is positioned at 0º.
5. Tighten the mitre locks (15).
6. Using a4mm hex key, loosen the two screws securing the fence (11) to the base.
7. Place a square against the fence (11) and alongside the blade.
8. Adjust the fence (11) until it is square with the blade.
9. Tighten the screws securing the fence (11).
10. Loosen the Phillips head screw holding the pointer of the mitre scale (13) and adjust it so 
that it accurately indicates the zero position on the mitre scale.
11. Retighten the screw securing the mitre scale pointer.

13. MOUNTING HOLES 

supporting surface.
To mount the saw,proceed as follows:
1) Locate and mark where the saw is to be mounted.
2) Drill 4 holes through the surface.
3) Place the mitre saw on the surface aligning holes in base with holes drilled in the 
surface.Install bolts,washers and hex nuts.

6. Loosen The bevel lock (7) and set the saw arm (1) at 0º bevel (the blade at 90º to the 
mitre table). Tighten The bevel lock (7).

8. Rotate the blade by hand and check the blade-to-table alignment at several points.
9. The edge of the set square and the saw blade should be parallel.
10. If the saw blade angles away from the set square, adjust as follows.
11. Use an 8 mm wrench or adjustable wrench to loosen the lock nut securing the 0° bevel 
adjustment screw (10). Also, loosen The bevel lock (7).
12. Adjust the 0° bevel adjustment screw (10) using a 4 mm hex key to bring the saw blade 
into alignment with the square.
13. Loosen the Phillips head screw holding the pointer of the Bevel scale (8) and adjust 
the position of the pointer so that it accurately indicates zero on the scale. Retighten the 
screw.
14. Retighten The bevel lock (7) and the lock nut securing the 0° bevel adjustment screw 
(10).
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14. Workpiece clamp

When cutting workpiece,the boards should always be clamped with a hold-down clamp 
(provided).

15. CHANGING A BLADE

1. Make sure that the electrical plug is removed from the power point.
2. Match the arrow on the blade with the arrow on the upper blade guard. Make sure that 
the blade teeth are pointing downward.
3.Push down on the handle (3) and pull the Release knob (2) to disengage the saw arm 
(1).
4. Raise the saw arm (1) to its highest position.
5. Using a Phillips head screwdriver loosen and remove the Phillips head screw that secures 
the guard retraction arm (6) to the rotating blade guard (5).
Using a Phillips head screwdriver loosen the Phillips head screw that secures the blade bolt 
cover (19).
6. Pull the rotating blade guard (5) down then swing it up together with the blade bolt 

(4) it is possible to access the blade bolt.
7. Hold the rotating guard (5) up and press the spindle lock button (18). Rotate the blade 
until the spindle locks.
8. Use the 6 mm hex key provided to loosen and remove the blade bolt. (Loosen in a 
clockwise direction as the blade screw has a left hand thread).

10. Wipe a drop of oil onto the inner blade washer and the outer blade washer where they 
contact the blade.
11. Fit the new blade onto the spindle taking care that the inner blade washer sits behind 
the blade.
12. Replace the outer blade washer.

14. Use the 6 mm hex key to tighten the blade bolt securely (tighten in an anti-clockwise 
direction).
15. Lower the blade guard, hold the rotating lower blade guard (5) and blade bolt cover (19) 

16. Replace the guard retraction arm (6) and secure onto the rotating blade guard (5).
17. Check that the blade guard operates correctly and covers the blade as the saw arm is 
lowered.
18. Connect the saw to the power supply and run the blade to make certain that it is 
operating correctly.
19.The moving guard design only one mode, it can not adjust. Before use, always check the 
saw blade guard are fuctioning correctly.

19
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17. ATTACH FENCE

1. If use bevel cut,The attach fence may be cutting at some times.
2. For cutting safety, always use the attach fence and do not modify it .

18. BEVEL CUT

If possible, always use a clamping device such as a “G” clamp to secure your workpiece.
When cutting your workpiece, keep your hands well away from the blade area. 

A bevel cut is made by cutting across the grain of the workpiece with the blade angled to 
the fence and mitre table. The mitre table is set at the zero degree position and the blade 
set at an angle between 0º and 45º.
1. Pull on the Release knob (2) and lift the saw arm to its full height.
2. Loosen the mitre locks (15).
3. Rotate the mitre table (12) until the pointer aligns with zero on the mitre scale (13).
4. Retighten the mitre locks (15).

16. CROSS CUT

If possible, always use a clamping device such as a ‘G" clamp to secure your workpiece.
When cutting your workpiece, keep your hands well away from the blade area. 

A crosscut is made by cutting across the grain of the workpiece. A 90º crosscut is made 
with the mitre table set at 0º. Mitre crosscuts are made with the table set at some angle 
other than zero.
1. Pull on the Release knob (2) and lift the saw arm (1) to its full height.
2. Loosen the mitre locks (15).
3. Rotate the mitre table (12) until the pointer aligns with the desired angle.
4. Retighten the mitre locks (15).

the board is warped, place the convex side against the fence (11). If the concave side is 
placed against the fence, the board could break and jam the blade.
6. When cutting long workpiece , support the opposite end of the workpiece with side 
support bars, a roller stand or a work surface that is level with the saw table.
7. Before turning on the saw, perform a dry run of the cutting operation to check that 
there are no problems such as a clamp interfering with the cutting action.

reach maximum speed and slowly lower the blade into and through the workpiece.
9. Release the switch trigger (16) and allow the saw blade to stop rotating before raising 
the blade out of the workpiece. Wait until the blade stops before removing the workpiece.
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If possible, always use a clamping device such as a ‘G" clamp to secure your workpiece.
When cutting your workpiece, keep your hands well away from the blade area. 

A compound mitre cut involves using a mitre angle and a bevel angle at the same time. 
It is used in making picture frames, to cut mouldings, making boxes with sloping sides and 
for roof framing. Always make a test cut on a piece of scrap wood before cutting into the 
good material.
1. Pull on the Release knob (2) and lift the saw arm to its full height.
2. Loosen the mitre locks (15).
3. Rotate the mitre table (12) until the pointer aligns with the desired angle on the mitre 
scale (13).
4. Retighten the mitre locks (15).
5. Loosen The bevel lock (7) and move the saw arm (1) to the left to the desired bevel angle 
(between 0º and 45º). Tighten The bevel lock (7).

If the board is warped, place the convex side against the fence. If the concave side is 
placed against the fence, the board could break and jam the blade.
7. When cutting long workpiece, support the opposite end of the workpiece with the side 
support bars, a roller stand or a work surface that is level with the saw table.
8. Before turning on the saw, perform a dry run of the cutting operation to check that there 
are no problems such as a clamp interfering with the cutting action.

blade to reach maximum speed and slowly lower the blade into and through the workpiece.
10. Release the switch trigger (16) and allow the saw blade to stop rotating before raising 
the blade out of the workpiece. Wait until the blade stops before removing the workpiece.

19. COMPOUND MITRE CUT

5. Loosen The bevel lock (7) and move the saw arm (1) to the left to the desired bevel 
angle (between 0º and 45º). Tighten The bevel lock (7).

the board is warped, place the convex side against the fence. If the concave side is placed 
against the fence, the board could break and jam the blade.
7. When cutting long workpiece, support the opposite end of the workpiece with side 
support bars,a roller stand or a work surface that is level with the saw table.
8. Before turning on the saw, perform a dry run of the cutting operation to check that 
there are no problems such as a clamp interfering with the cutting action.

blade to reach maximum speed and slowly lower the blade into and through the workpiece.
10. Release the switch trigger (16) and allow the saw blade to stop rotating before 
raising the blade out of the workpiece. Wait until the blade stops before removing the 
workpiece.

The maximum permissible system impedance is Zmax < 0.45 Ω at the interface point of the 
user’s supply. The user should determine in consultation with the supply authority, if 
necessary, that the equipment is the connected only to a supply of that impedance or less.
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WARNING!  Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, 
servicing or maintenance.

1.When all the adjustments, settings or maintenancehave been done, make sure that all keys 

tightened.
2. Keep the tool's air vents unclogged and clean at all times. Occasionally you may see sparks 
through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.
3. Regularly check to see if any dust or foreign matter has entered the grills near the motor 
and around the trigger switch. Use a soft brush to remove any accumulated dust.
4. Wear safety glasses to protect your eyes whilst cleaning.

5. If the body of the saw needs cleaning, wipe it with a soft damp cloth. A mild detergent 
can beused but nothing like alcohol, petrol or other cleaning agent.
6. Never use caustic agents to clean plastic parts.
CAUTION: Water must never come into contact with the saw.
7. Store the tool, instruction manual and accessories in a secure place. In this way you will 
always have all the information and parts on hand.
8.If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by the 
manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.

9. MAINTENANCE AND SERVICING

GENERAL INSPECTION

2. Regularly check the device’s power cable and all extension cables used for damage. If 
the supply cord needs replacing, the task must be carried out by the manufacturer, the 
manufacturer’sagent, or an authorized service centre in order to avoid a safety hazard.
Replace damage dextension cables.

(alwaysre place the two brushes at the same time)

LUBRICATION
The grease in the gearbox will require replacement after extensive use of the tool. Please 
refer to an authorised service agent to provide this service.

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



16

• Tool service must be performed only by the manufacturer or the authorized agent. 
result in a risk of injury.

• When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the 
Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow 
Maintenance Instructions may create a risk of electric shock or injury.

SERVICE

10. ENVIRONMENTAL PROTECTION

CAUTION! This product has been marked with a symbol relating to 
removing electric and electronic waste. This means that this product shall 
not be discarded with household waste but that it shall be returned to a 
collection system which conforms to the European WEEE Directive. Contact 
your local authorities or stockist for advice on recycling. It will then be 
recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. 

Electric and electronic equipment can be hazardous for the environment and for human 
health since they contain hazardous substances.

11. GUARANTEE

Thank you for investing in a ADEO power tool. These products have been made to demanding, 
high-quality standards and are guaranteed for domestic use against manufacturing faults for 
a period of 24 months from the date of purchase.

 any malfunction of your tool 
(failure, missing part, etc.), please contact ADEO service.
Service address: 135 RUE SADI CARNOT CS00001, 59790 RONCHIN, FRANCE
Normal wear and tear, including accessory wear, is not covered under guarantee. The 
product is guaranteed for 24 months if used for normal demostic use. Any guarantee is 
invalid if the product has been overloaded or subject to neglect, improper use or an 
attempted repair other than by an authorized agent. Heavy-duty, daily professional or hire 
usage are not guaranteed. Due to continuous product improvement, we reserve the right to 
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No Name Quantity Material&Specification

1 Rubber boot 1 Rubber
2 Bearing 1 80027
3 Armature 1 φ41.2×50
4 Stator 1 φ71×50
5 Fan baffle 1 PA6
6 Washer 3 φ4
7 Spring washer 5 φ4
8 Screw 2 M4×60
9 Trigger 1

10 Screw 1 ST4.2×9.5
11 Capacitor 1 0.22μF
12 Terminal 1 PA6
13 Cord plug 1
14 Upper handle 1 PA6
15 Screw 6 ST4.2×16
16 Handle overmolding 1 TPE
17 Cord protector 1 PVC
18 Screw 3 ST4.2×13
19 Cord clamp 1 PC
20 Switch 1
21 Screw 4 M5×16
22 Spring washer 11 φ5
23 Washer 2 φ5
24 Lower handle 1 PA6
32 Screw 2 ST4.2×13
33 Motor cover 1 PA6
34 Screw 4 ST4×10
35 Brush spring 2 65Mn
36 Brush hold 2 08F
37 Brush 2
38 Screw 4 M5×20
39 Washer 4 φ5
40 Moto housing 1 PA6
41 locking pin cap 1 ABS
42 Socket head screw 1 M8×30
43 Locknut 1 M10
44 Washer 1 φ10
45 Bearing 1 80100
46 Spindle lock 1
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No Name Quantity Material&Specification

47 Spindle lock cap 1 PVC
48 Fixed guard 1 Al
49 Locking pin spring 1 65Mn
50 Locking pin 1 45
51 Rolled pin 1 φ2.5×16
52 PM sleeve 1 φ8×φ12×10
53 C clip 1 65Mn
54 Gear 1 45
55 Gear washer 1 45
56 Key 1 45
57 Spindle 1 45
58 Screw 3 M4×10
59 Bearing 1 80101
60 Gear case cover 1 Al
61 Blade flange inner 1 φ44×6
62 Blade 1
63 Blade flange outer 1 φ44×6
64 Washer 2 φ8
65 Socket head screw 1 M8×16 left
66 Rivet 5 φ4×11
67 Cast centre 1 Al
68 Moving guard 1 PC
69 Torsion spring 1 T9A
70 Screw 1 M5×10
71 Screw 1 M5×10
72 Big washer 1 φ5
73 Plate guarding(small) 1 Q235
74 Plate guarding(big) 1 Q235
75 Screw 2 M4×10
76 Moving guard plate 1 08F
77 Shoulder screw 1 M6×14
78 Linkage 1 Q235
79 Rivet 1 φ6×9
80 Socket head screw 2 M5×16
81 Linkage support 1 Q235
82 Pivot shaft 1 M10×60
83 Pivot block 1 Al
84 Big torsion spring 1 65Mn
85 Bevel pointer 1 ABS
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No Name Quantity Material&Specification

86 Bevel knob 1 ABS
87 Bevel pivot 1 45
88 Washer 1 φ8
89 Socket head screw 4 M6×10
90 Socket head screw 2 M5×16
91 Nut 2 M5
92 Bevel block 1 Al
93 Bevel scale plate 1 Q235
94 Sunk screw 7 M3×8
95 Cutting insert 1 ABS
96 Locknut 1 M6
97 Washer 1 φ6
98 Pointer 1 ABS
99 Turntable 1 Al

100 Rubber feet 4 rubber
101 Base 1 Al
102 Bolt knurled 1 45
103 Detent roll 1 φ8
104 Detent spring 1 65Mn
105 Hex gurb screw 1 M10×10
106 Nylon brake 2 PA6
107 Big washer 2 φ6
108 Socket head screw 2 M6×20
109 Fence 1 Al
110 Dust bag 1
111 Hexagon ring spanner 1 6×6
112 Screw 1 M4×10
113 Clamp 1 08F
114 Workpiece knob 1 M10×78
115 Knob 2 M6×12
116 Support arm 1 Al
117 Support pole 1 45
118 Socket head screw 2 M6×11
119 Support bar 2 Q235
120 1
121 2

M
Inductor

122 1Soft start

oving guard cover PP
10μH
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References to the relevant harmonised standards used or
references to the specifications in relation to which conformity is
declared|Références des normes harmonisées pertinentes
appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la
conformité est déclarée|Referencias a las normas armonizadas
pertinentes utilizadas, o referencias a las especificaciones
respecto a las cuales se declara la conformidad|Referências às
normas harmonizadas pertinentes utilizadas ou referências às
especificações para as quais a conformidade é declarada|

EN 62841-1:2015
EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN IEC 61000-3-11:2019

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Directive 2011/65/EU
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
EN ISO 17075-1:2017
EN IEC 63000:2018

XiaoBIng GUO
Asia Quality Platform  Leader

within delegation of signature from
Gislain MENARD
ADEO Global Quality Leader

Shanghai China

2022/5/17

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

EN|FR|
ES|PT|EU/EC Declaration of conformity

Déclaration UE/CE de conformité
DECLARACIÓN CE / UE DE CONFORMIDAD

Declaração CE/UE de conformidade

Product Model|Modèle du produit|Modelo de producto|Modelo do produto|

842703
Name and address of the manufacturer or his authorised representative|Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire|Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado|Nome e

endereço do fabricante ou do seu representante autorizado|

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer|La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant|La presente declaraci
ón de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante|Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.|

Object of the declaration|Objet de la déclaration|Objeto de la declaración|Objeto da declaração|
Product Type - Description|Type de produit - Description|Tipo de producto
|Tipo de producto | DEXTER POWER_1700W 210MM NON SLIDING MITER SAW

Product Reference|Référence produit|Referencia del producto|Referência
do produto:|

842703 - EAN Code: 3276000620587
Industrial Type Design Reference: J1G-ZP1A-210D

Product Brand|Marque Produit|Producto de marca|Marca do produto| DEXTER

Serial number coding or batch number|Codification du numéro de série
ou de lot|Codificación del número de serie|Codificação do número de sé
rie|

SSSSSS XX DDMMYY nn PPPPPP (SSSSSS : Supplier code, XX : Factory ID,
DDMMYY: Production date, nn: number of version of product, PPPPPP :
Incremental number)

The object of the declaration described above is in conformity with the
relevant Union harmonization legislation|L'objet de la déclaration décrit ci-
dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l’union
applicable|El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme
a la legislación de armonización pertinente de la Unión|O objeto da
declaração acima descrita está em conformidade com a legislação de
harmonização da União aplicável:|

When applicable, the name and number of notified body
number|Le cas échéant, le nom et le numérp de l'organisme
notifié|Cuando corresponda * el nombre y número de
laboratorio notificado que haya emitido la certificación y la
referencia al documento|Quando aplicável * o nome e nú
mero do laboratório notificado que emitiu a certificação e a
referência ao documento|

2006_42_EC_MACHINE
machinery|Machines|máquinas |máquinas|

2014_30_EU_EMC
Electromagnetic compatibility|compatibilité électromagné
tique|compatibilidad electromagnética |compatibilidade eletromagné
tica |

2011_65_EU_RoHS
Restriction of hazardous substances in electrical
products|Restriction des substances dangereuses dans les produits
électriques|Restricción de sustancias peligrosas en equipos elé
ctricos.|Restrição de substâncias perigosas em equipamentos elé
tricos|

Compiled, signed by and on behalf of|Compilé, signé par et au nom
de|Compilado, firmado por y en nombre de|Compilado, assinado por e
em nome de|

Place and date of issue|Date et lieu d'établissement|Lugar y fecha de
expedición|Local e data de emissão|

SSSSSS XX DDMMYY nn PY PPPPP (SSSSSS : Supplier code, XX : Factory ID,
DDMMYY: Production date, nn: number of version of product, PPPPPP :
Incremental number)
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Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle
specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità|Odw
ania do odno nych norm zharmonizowanych, które zastosowano,
lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest
zgodno :|      

         
   :|Referin ele standardelor

armonizate relevante folosite sau referin ele specifica iilor în
t  cu care se dec  conformitatea:|

EN 62841-1:2015
EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN IEC 61000-3-11:2019

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Directive 2011/65/EU
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
EN ISO 17075-1:2017
EN IEC 63000:2018

XiaoBIng GUO
Asia Quality Platform  Leader

within delegation of signature from
Gislain MENARD
ADEO Global Quality Leader

Shanghai China

2022/5/17
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IT|PO|
GR|RO|DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE / UE

DEKLARACJA ZGODNO CI WE / UE
 

DECLARA IA CE / UE DE CONFORMITATE

Modello di prodotto/prodotto|Model produktu/produkt|  / :|Modelul de
produs/produsul:|

842703
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante|Niniejsza deklaracja zgodno ci wydana zostaje na wy cz  odpowiedzialno  producenta.|

         |Denumirea i adresa produc torului sau a reprezentantului s  autorizat:|

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante|Niniejsza deklaracja zgodno ci wydana zostaje na wy cz  odpowiedzialno  producenta.|  
        |Declara ia de conformitate este emis  pe spunderea exclusiv  a produc torului|

Objeto de la declaración|Przedmiot deklaracji|  |Obiectul declara iei|

Tipologia di prodotto|Rodzaj produktu|  |Tip produs| DEXTER POWER_1700W 210MM NON SLIDING MITER SAW

Riferimento del prodotto|Referencje produktu|  
|Referin  produs|

842703 - EAN Code: 3276000620587
Industrial Type Design Reference: J1G-ZP1A-210D

Marca del prodotto|Marka produktu|  |Marc  a
produsului:| DEXTER

Codifica del numero di serie|Kodowanie numeru seryjnego|
 |Cod de numere de serie|

SSSSSS XX DDMMYY nn PPPPPP (SSSSSS : Supplier code, XX : Factory ID,
DDMMYY: Production date, nn: number of version of product, PPPPPP :
Incremental number)

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente
normativa di armonizzazione dell’Unione|Wymieniony powy ej przedmiot
niniejszej deklaracji jest zgodny z odno nymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego|      

        
:|Obiectul declara iei descris mai sus este în conformitate cu

legisla ia comunit  relevant  de armonizare a Uniunii|

Dove applicabile * il nome e il numero del laboratorio
notificato che ha rilasciato la certificazione e il riferimento al
documento|W stosownych przypadkach * notyfikowana
nazwa i numer laboratorium, które wy  certyfikat oraz
odniesienie do dokumentu|   * 
         

    |Unde este cazul
* numele i num  de laborator notificat care a eliberat
certificarea i trimiterea la document|

2006_42_EC_MACHINE
macchine|maszyn|    |echipamentele tehnice|

2014_30_EU_EMC
compatibilità elettromagnetica|kompatybilno i elektromagnetycznej
|  |compatibilitatea electromagneti

2011_65_EU_RoHS
Restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche|Ograniczenie niebezpiecznych substancji w sprz ie
elektrycznym|      

|Restri ionarea substan lor periculoase în echipamentele
electrice|

Compilato, firmato in vece e per conto di|Opracowano, podpisano w
imieniu| ,     |Compilat, semnat de
i în numele|

Luogo e data del rilascio|Data wydania i miejsce|    
||

SSSSSS XX DDMMYY nn PY PPPPP (SSSSSS : Supplier code, XX : Factory ID,
DDMMYY: Production date, nn: number of version of product, PPPPPP :
Incremental number)
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