
27006,28004,28008
PIŁA TARCZOWA PROXXON KS 220 ,KS220/E, KS 230 I KS 230/E

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis rysunków

1. Zabezpieczenie tarczy
2. Klin
3. Tarcza
4. Kątownik
5. Śruba blokująca pokrywę przesuwaną
6. Otwory zabezpieczające
7. Skala
8. Regulator długości
9. Włącznik/wyłącznik
10. Regulator obrotów (KS 230 E)

Opis urządzenia

Stołowa piła tarczowa KS 230 (E) przeznaczona jest do cięcia drewna i podobnych materiałów o grubości do 8 mm, 
tworzyw sztucznych do 3 mm i metali nieżelaznych do 1,5 mm. Typ KS 230 wyposażony jest w silnik 230 Volt 
odpowiadający normie VDE (typ KS 230 E posiada system elektronicznego ustawiania obrotów).
Na wyposażeniu podstawowym znajduje się tarcza, regulator długości, kątownik z podziałką kątową, 2 klucze 
imbusowe i 3 śruby zabezpieczające.
Zaleca się używanie oryginalnych zamiennych tarcz firmy Proxxon.

Dane techniczne

Poziom hałasu 70 dB (A)
Przeznaczenie: wyłącznie do użytku domowego
Rodzaj pracy KB 15 min
Powierzchnia zajmowana przez urządzenie 160 mm x 160 mm
Maksymalna głębokość cięcia 9 mm
Maksymalna średnica tarcz 58 mm
Zasilanie 220-240 Volt/50Hz
Pobór mocy ok. 85 W
Ilość obrotów KS 230 bez obciążenia 5000/min
Ilość obrotów KS 230 E bez obciążenia 1900-4000/min
Izolacja ochronna (klasa II)

Obsługa

Mocowanie urządzenia

1. Przykręcić urządzenie do stołu roboczego za pomocą załączonych kołków drewnianych 1 (rys. 2)

Jeśli urządzenie ma być przenośne, należy  przykręcić je do drewnianej płyty, a następnie zamocować płytę wraz z 
urządzeniem zaciskami do stołu.

Typ KS 230 E:
Ustawić liczbę obrotów pokrętłem regulacyjnym 2 (rys. 3)
Wysoka liczb obrotów: drewno, aluminium, mosiądz i płytki drukowane.
Niska liczba obrotów: tworzywa sztuczne i materiały bardzo cienkie



Wskazówka:
Urządzenia typu KS 230 i KS 230 E nie powodują powstawania dużej ilości kurzu podczas pracy. Jednak jeśli 
stężenie kurzu w powietrzu jest za wysokie, należy przerwać pracę i oczyścić miejsce pracy a także wnętrze maszyny 
usuwając powstałe opiłki.

Prosimy przestrzegać czasu pracy urządzenia – 15 minut. Po upływie tego czasu, należy urządzenie wyłączyć i 
ochłodzić do temperatury pokojowej.
Piłowanie z użyciem regulatora długości

1. Odkręcić śrubę blokującą 1 (rys. 3), ustawić regulator wg skali i dokręcić śrubę.

Wskazówka:
Maksymalna długość ciętych materiałów może wynosić 70 mm

UWAGA!!! Podczas pracy w pobliżu tarczy używać pomocniczego drążka do popychania. Używać okularów 
ochronnych i stosować maskę ochronną.

Piłowanie z użyciem kątownika

1. Ustawić kąt. Przysunąć piłowany materiał do ogranicznika i ciąć dopasowując siłę przesuwania do rodzaju 
materiału. (rys. 4)

UWAGA!!! Używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Wymieniać tępe tarcze. Podczas wykonywania prac 
konserwacyjnych i czyszczenia wyjmować wtyczkę z gniazdka. Nie pozostawiać urządzenia bez dozoru!

Wymiana tarczy

UWAGA!!! Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

1. Przekręcić śrubę zamykającą 2 (rys. 5) o 90§ i otworzyć przesuwaną pokrywę.
2. Zablokować wał napędowy przez wprowadzenie klucza imbusowego 2 mm do otwór blatu roboczego.
3. Odkręcić śrubę (4) za pomocą klucza imbusowego 5 3mm (rys. 6), zdjąć podkładkę (3) i tarczę (2).
4. Nałożyć nową tarczę na wał (1), nałożyć podkładkę (3), następnie przykręcić śrubę (4) i docisnąć.

Wskazówka:
Wymiana tarczy uzależniona jest rodzaju piłowanego materiału.

Wymiana pasa zębatego

UWAGA!!! Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

1. Wymontować tarczę.
2. Wykręcić śruby zabezpieczające 2 i 4 (rys. 7)
3. Wykręcić śruby zabezpieczające (3) i zdjąć blat roboczy przykrywający mechanizm urządzenia.
4. Odkręcić wkręt (7) za pomocą klucza imbusowego 2mm i wyjąć wał (6).
5. Zdjąć koło zębate i nałożyć nowy pas.
6. Zamontować koło zębate (8) warz z pasem ponownie w obudowie mechanizmu.
7. Zdjąć silnik i nałożyć pas na koło zębate silnika, ponownie zamontować silnik.
8. Dokończyć wymiany pasa wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.


