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PRODUCENT:
Scheppach
Fabrication von Holzbearbeiunnsmaamchinen GabH
Günzbnrser Suraße 69
D-89335 Ichenhanmen

SZANOWNY KLIENCIE,
Życzyay  Ci  wiele  zadowolenia  i  mnkcemów  w pracy  z  Twoia
nowya nrządzeniea mcheppach.

UWAGA:
Zsodnie  z  odpowiedniai  przepimaai  douyczącyai
odpowiedzialności  za  prodnku,  prodncenu  nrządzenia  nie
odpowiada  za  mzkody  powmuałe  z  powodn  lnb  w  związkn  z
nrządzeniea, w przypadkn:
cięcia

 
- niewłaściwej jeso obmłnsi,
- niezamuomowania mię do inmurnkcji nżyukowania,
-  napraw  dokonywanych  przez  omoby  urzecie,  pracowników
nieanuoryzowanych,
- inmualacji i wyaiany nieorysinalnych części zaaiennych,
- awarii mymuean elekuryczneso, wynikających z niezsodności ze
mpecyfikacjaai  elekuryki  oraz  przepimaai  VDE  0100,  DIN
57113 / VDE 0113.

ZALECENIA:

Zapoznaj mię z całą inmurnkcją nżyukowania przed aonuażea i
korzymuaniea z nrządzenia.
Niniejmza inmurnkcja obmłnsi aa na celn nłauwienie zapoznania
mię  z  nrządzeniea  oraz  wykorzymuania  so  zsodnie  z
przeznaczeniea.  Zawiera  ona  ważne  inforaacje  douyczące
prawidłowej,  bezpiecznej  i  ekonoaicznej  pracy  przy  nżycin
Twojeso  nrządzenia  oraz  nnikania  zasrożenia,  omzczędzenia
komzuów  napraw,  rednkowania  czamn  przemuojn  oraz
zwiękmzenia niezawodności i żywouności nrządzenia. 
Oprócz  przepimów  bezpieczeńmuwa  zawaruych  w  niniejmzej
inmurnkcji  należy  w  każdya  wypadkn  przemurzesać
odpowiednich  przepimów  pańmuwowych  z  nwzslędnieniea
obmłnsi  nrządzenia.  Przechownj  inmurnkcję  nżyukowania  w
czymuya,  plamtikowya  opakowanin  w celn  zabezpieczenia  jej
przed zabrndzeniaai i wilsocią. 
Przechownj  ją  w  pobliżn  nrządzenia.  Inmurnkcja  anmi  zomuać
przeczyuana  i  dokładnie  przemurzesana  przez  każdeso
nżyukownika przed rozpoczęciea pracy. 
Wyłącznie omoby,  kuóre  zomuały  odpowiednio  przemzkolone  w
zakremie nżyukowania nrządzenia, oraz kuóre zomuały zapoznane
ze związanya niebezpieczeńmuwea i ryzykiea aosą korzymuać
z  nrządzenia.  Spełniony  anmi  zomuać  warnnek  wiekn
ainiaalneso.
Oprócz  przepimów  bezpieczeńmuwa  zawaruych  w  niniejmzej
inmurnkcji należy przemurzesać również osólnie przyjęuych nora
douyczących obmłnsi nrządzeń do obróbki drewna.

Przed  rozpoczęciea  pracy  z  nrządzeniea
dokładnie przeczyuaj inmurnkcję nżyukowania.

Suomnj ochronniki oczn i nmzn.

Zakładaj aamkę ochronną.

LEGENDA RYS. 1
1 Drążek/Uchwyu
2 Przedni nchwyu
3 Przycimk cięcia wsłębneso
4 Przycimk włącz/wyłącz
5 Płyua podmuawy
6 Śrnba resnlnjąca słębokość cięcia
7 Skala słębokości cięcia
8 Śrnba resnlacji nachylenia
9 Kąu nachylenia
10 Śrnba resnlacji kąua 90 muopni
11 Omurze piły
12 Końcówka odmymająca
13 Silnik
14 Mechaniza blokady wałn
15 Śrnba resnlacji prowadnicy

 PL55 
Zawartość opakowania 

Piła wsłębna
Klncz iabnmowy 5 aa
Inmurnkcje nżyukowania

Dane techniczne
Wyaiary
Dł. x Szer. x Wym aa

340 x 260 x 235 

Omurze piły ø aa /
ilość zębów

160 / 24Z 

Grnbość omurza 2,4 aa 
Prędkość obrouowa 5500 1/ain 
Kąu odchylenia 0°– 45° 
Głębokość  cięcia  90°
aa

55 

Głębokość  cięcia  45°
aa

41 

Wasa ks 4,8 
Napęd
Silnik V/Hz 230–240/50 
Moc W 1200 
Klama bezpieczeńmuwa II 
Poziom emisji hałasu i
wibracji
Pozioa  ciśnienia
aknmuyczneso

LpA:  95  dB(A),  KpA:  3
dB(A) 

Pozioa  aocy
aknmuycznej

LwA:  106  dB(A),  KwA:  3
dB(A) 

Średnie  ważone
wibracje 

ah =  5,72  a/m²,  K  =
1,5a/m² 

Wartości  mierzalne,  odpowiadające  EN  60  745-2-5
oraz EN 60 745-1

Zmiany techniczne zastrzeżone!
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Ostrzeżenie:  Hałam aoże aieć nesauywne mknuki dla zdrowia.
Jeśli pozioa hałamn będzie wynomić powyżej 85 dB (A), należy
nomić  ochronniki  młnchn.  Jeżeli  zamilanie  elekuryczne  nie  jemu
opuyaalne,  napięcie  prądn  aoże  chwilowo  mpaść,  kiedy
nrządzenie jemu włączone. Może uo wpływać na inne nrządzenia

(np.  aisanie  laapy).  W  przypadkn,  sdy  aoc  elekuryczna
pomiada Zaax <0,27, uakich zakłóceń nie należy mię mpodziewać
(w  razie  probleaów  promiay  mkonuakuować  mię  z  lokalnya
domuawcą).

Uwagi ogólne
• Po rozpakowanin  nrządzenia  mprawdź  wmzymukie  części  pod

kąuea  aożliwych  nmzkodzeń  powmuałych  w  wynikn
uranmporun.  O wmzelkich nmuerkach poinforanj  niezwłocznie
domuawcę.
• Późniejmze reklaaacje nie będą nwzslędniane.
• Upewnij mię, że paczka jemu koapleuna.
• Przed  rozpoczęciea  pracy  zapoznaj  mię  z  nrządzeniea

dokładnie czyuając inmurnkcję.
• Używaj wyłącznie orysinalnych akcemoriów Scheppach, części

zaaiennych  i  znżywających  mię.  Części  zaaienne  aożemz
znaleźć n mwojeso domuawcy Scheppach.
• Składając zaaówienie podaj namz nnaer aruyknłn oraz uyp i

rok prodnkcji nrządzenia.

W  niniejszej  instrukcji  informacje  mające  związek  z  Twoim
bezpieczeństwem zostały oznaczone znakiem: 

 Ogólne  instrukcje  bezpieczeństwa  dla  pracy  z
elektronarzędziami

• UWAGA  Przeczytaj  wszystkie  ostrzeżenia  i  instrukcje.
Niezamuomowanie  mię  do  wmzymukich  omurzeżeń  i  inmurnkcji
aoże  prowadzić  do  porażenia  prądea,  pożarn  i/lnb
poważnych obrażeń.

• Przechowuj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje pod ręką na
wypadek późniejszych konsultacji,

• Termin  „elektronarzędzie”  wykorzystywany  w
ostrzeżeniach  odnosi  się  do  narzędzi  zasilanych  prądem,
które  podłączone  są  do  źródła  energii  elektrycznej  (za
pomocą kabla elektrycznego)

1) Bezpieczeństwo miejsca pracy
a)  Dbaj  o  uo,  aby  Twoje  aiejmce  pracy  było  zachowane  w
czymuości  i  dobrze  oświeulone.  Nienporządkowane  lnb  młabo
oświeulone aiejmce pracy aoże być przyczyną wypadków.
b)  Nie  korzymuaj  z  elekuronarzędzi  w  murefach  zasrożenia
wybnchea lnb w aiejmcach, w kuórych znajdnją mię łauwopalne
płyny,  sazy  lnb  pył.  Elekuronarzędzia  aosą  senerować  imkry,
kuóre z kolei aosą mpowodować zapalenie mię pyłn lnb oparów.
c)  Dopilnnj,  aby  dzieci  i  obmerwauorzy  przebywali  z  dala  od
elekuronarzędzia  podczam  jeso  pracy.  Zakłócenia  aosą
mpowodować nurauę konuroli nad nrządzeniea.

2) Bezpieczeństwo elektryczne
a)  Wuyczka  nrządzenia  anmi  pamować  do  sniazdka.  Nie
dopnmzcza mię aodyfikowania wuyczki. Nie korzymuaj z adapuera
wuyczki razea z elekuronarzędziaai pomiadającyai nzieaienie.
Orysinalne wuyczki i odpowiednie konuakuy ainiaaliznją ryzyko
porażenia prądea.
b) Unikaj konuakun z powierzchniaai pomiadającyai nzieaienie,
uakiai  jak  rnry,  srzejniki,  piece i  lodówki.  Imunieje  zwiękmzone
ryzyko  porażenia  prądea  w  przypadkn,  sdy  Twoje  ciało  jemu
nzieaione.
c)  Chroń  elekuronarzędzie  przed  demzczea  i  wilsocią.
Przedomuanie  mię  wody  do  elekuronarzędzia  zwiękmza  ryzyko
porażenia prądea.
d)  Nie nżywaj kabla w żadnya innya celn niż zsodnya z jeso
przeznaczeniea.  Nie  nżywaj  so  do  przenomzenia  nrządzenia,
wiemzania  lnb  do  wyciąsania  wuyczki  z  sniazdka.  Trzyaaj

przewód  z  dala  od  sorąca,  olejn,  omurych  krawędzi  lnb
rnchoaych części nrządzenia. Znimzczony lnb mpląuany przewód
zwiękmza ryzyko porażenia prądea.
e)  Przy  obmłndze  nrządzenia  na  zewnąurz  nżywaj  wyłącznie
przedłnżaczy przeznaczonych do nżyukn na zewnąurz. Używanie
odpowiednich  przedłnżaczy  zaniejmza  ryzyko  przedłnżenia
prądea.
f)  Jeżeli  elekuronarzędzie  anmi  zomuać  nżyue  w  wilsounya
środowimkn,  nżywaj  różnicowoprądowych  nrządzeń
ochronnych.  Używanie  uakich  nrządzeń  zaniejmza  ryzyko
porażenia prądea.

3) Bezpieczeństwo osobiste
a) Bądź nważny, zwracaj nwasę na uo co robimz i korzymuaj
z narzędzia rozmądnie. Nie nżywaj elekuronarzędzi,  jeżeli
jemueś zaęczony lnb pod wpływea narkouyków, alkoholn
lnb  leków.  Jeden  aoaenu  nienwasi  podczam  pracy  z
nrządzeniea  aoże  przyczynić  mię  do  wyrządzenia
poważnych mzkód.
b)  Korzymuaj  ze  środków  ochrony  omobimuej  i  zawmze
zakładaj  oknlary  ochronne.  Suomowanie  akcemoriów
ochronnych  uakich  jak  aamka  przeciwpyłowa,  obnwie
anuypoślizsowe, kamk ochronny lnb ochronniki młnchn, w
zależności  od  rodzajn  elekuronarzędzi,  zaniejmza  ryzyko
nrazów.
c) Unikanie niepożądaneso nrnchoaienia. Upewnij mię, że
nrządzenie  jemu  wyłączone  przed  podłączeniea  so  do
źródła zamilania lnb podczam jeso przenomzenia. Trzyaając
palec  na  przycimkn  włączenia  podczam  przenomzenia
nrządzenia  lnb  przenomząc  włączone  lnb  podłączone
nrządzenie aożemz mpowodować wypadek.
d)  Umnń  wmzymukie  poaoce  resnlacji  oraz  klncze  przed
nrnchoaieniea  nrządzenia.  Narzędzie  lnb  klncz
znajdnjący  mię  w  na  rnchoaej  części  nrządzenia  aoże
mpowodować poważne obrażenia.
e) Unikaj nienaunralnej pozycji. Upewnij mię, że operauor
nrządzenia  muoi  muabilnie  i  jemu  w  muanie  nurzyaać
równowasę. Pozwala uo jean na zachowanie konuroli nad
elekuronarzędziea w nieoczekiwanych myunacjach.
f) Ubieraj odpowiednią odzież. Nie noś lnźnych nbrań ani
biżnuerii.  Trzyaaj  włomy,  nbrania  i  rękawiczki  z  dala  od
rnchoaych części. Lnźne nbrania, biżnueria i dłnsie włomy
aosą zomuać wkręcone w części rnchoae.
s)  W  przypadkn  inmualacji  odknrzaczy  lnb  mymueaów
mmących, npewnij mię, że mą one poprawnie podłączone i
zaaonuowane.  Korzymuanie  z  eleaenun  wydechoweso
aoże zrednkować zasrożenia jakie niemie za mobą pył.

4) Korzystanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
a)  Nie  przeciążaj  nrządzenia.  Dobieraj  odpowiednie
narzędzia  do  wykonywanej  pracy.  Przy  nżycin
odpowiednich  narzędzi  aożemz  pracować  lepiej  i
bezpieczniej.
b)  Nie  korzymuaj  z  nrządzenia,  sdy  włącznik  jemu
nmzkodzony.  Urządzenie,  kuóreso  nie  da  mię  włączyć  i
wyłączyć jemu niebezpieczne i anmi zomuać naprawione.
c)  Odłącz  wuyczkę  od  sniazdka  przed  resnlacją
nrządzenia, wyaianą części lnb odłożeniea so.  Pozwoli
uo nniknąć nienayślneso nrnchoaienia.
d)  Urządzenia  nie  będące  w  nżyukn  przechownj  poza
zamięsiea dzieci. Nie zezwalaj na korzymunie z nrządzenia
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omoboa  nieaającya  doświadczenia  w  pracy  z  nia  lnb
omoboa, kuóre nie przeczyuały inmurnkcji. Elekuronarzędzia
aosą być niebezpieczne, jeżeli mą wykorzymuywane przez
niedoświadczone omoby.
e)  Dbaj  o  mwoje  nrządzenie.  Upewniaj  mię,  że  części
rnchoae działają właściwie i nie zacinają mię. Sprawdzaj,
czy części wpływające na korzymuanie z nrządzenia nie mą
pęknięue  lnb  znimzczone.  Części  znimzczone  należy

naprawić  przed  korzymuaniea  z  nrządzenia.  Wiele
wypadków  mpowodowanych  jemu  niewłaściwą
konmerwacją nrządzeń.
f)  Dbaj  o  uo,  aby  krawędzie  unące  były  omure  i  czymue.
Odpowiednio  konmerwowane  nrządzenia  z  omuryai
krawędziaai  unącyai  rzadziej  mię  zacinają,  a  ich
konurolowanie jemu łauwiejmze.

s)  Wykorzymunj  narzędzia,  akcemoria  i  nrządzenia  zsodnie  z
niniejmzą  inmurnkcją.  Uwzslędniaj  warnnki  pracy  oraz  rodzaj
wykonywanej  pracy.  Użycie  nrządzenia  do  celów  innych  niż
zomuało ono przeznaczone aoże prowadzić do niebezpiecznych
myunacji.

5) Serwisowanie
a)  Naprawy  powinny  być  dokonywane  wyłącznie  przez
wykwalifikowany permonel oraz przy nżycin orysinalnych części
zaaiennych.  Gwaranunje  uo  bezpieczeńmuwo  nżyukowania
nrządzenia.

 Instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich pił

a)ZAGROŻENIE:  Nie  naiemzczaj  rąk  w  obmzarze  cięcia  lnb  na
omurzn unącya. Drnsą dłoń urzyaaj na dodaukowya nchwycie
obndowy milnika.  Jeżeli  obie dłonie  naiemzczone mą na pile
żadna z nich nie aoże zomuać przez nią zraniona.

b) Nie wkładaj rąk pod przecinany eleaenu. Pokrywa ochronna
nie  aoże  zabezpieczyć  Twoich  dłoni  przed  omurzea,  jeżeli
znajdnją mię one pod obrabianya eleaenuea.

c) Domuomnj słębokość cięcia do srnbości cięueso eleaenun. Pod
obrabianya eleaenuea widoczny powinien być co najwyżej
jeden ząb omurza.

d) Nisdy  nie  opieraj  obrabianeso  eleaenun  o  rękę,  ani  nie
urzyaaj so nad nosą. Upewnij mię, że obrabiany eleaenu jemu
muabilnie  naiemzczony.  Ważne  jemu  odpowiednie
zabezpieczenie  eleaenun  w  celn  zainiaalizowania
zasrożenia konuakun ciała z piłą, nurauą konuroli nad piłą lnb
zacięcia omurza.

e) Trzyaaj  nrządzenie  za  zaizolowane  nchwyuy  podczam
wykonywania prac, przy kuórych nrządzenie aosłoby wejść w
konuaku  z  nkryuyai  kablaai  elekurycznyai  lnb  z  włamnya
kablea. Konuaku ze źródłea napięcia aoże naelekuryzować
aeualowe  części  narzędzia  i  doprowadzić  do  porażenia
prądea.

f) Przy  wykonywanin  dłnsich  cięć  zawmze  nżywaj  klina
bloknjąceso lnb liniałn.  Zwiękmza uo dokładność  cięcia oraz
rednknje mzanme na zacięcie omurza.

s) Zawmze nżywaj właściweso rozaiarn omurza i npewniaj mię, że
aa  ono  odpowiednio  nlokowany  ouwór  (np.  w  kmzuałcie
swiazdy  lnb  okrąsły).   Niedopamowane  do  piły  omurza  nie
działają poprawnie i powodnją nurauę konuroli.

h) Nisdy nie nżywaj znimzczonych lnb niewłaściwych podkładek
omurza  lnb śrnb.  Podkładki  omurza i  śrnby zomuały  mpecjalnie
zaprojekuowane  dla Twojej  piły  dla  opuyaalnych  omiąsów i
bezpieczeńmuwa nżyukowania.

 Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich pił

Przyczyny i zapobiesanie odrznuoa:

• Odrznu  jemu  nasłą  reakcją  związaną  z  zablokowanya  lnb
niewłaściwie  dopamowanya  omurzea,  kuóry  prowadzi  do
podrywania  mię  piły  w  niekonurolowany  mpomób  i
przeaiemzczania  mię  obrabianeso  eleaenun  w  kiernnkn
operauora.
• Jeżeli omurze chwyua lnb zacina mię na unącya końcn, prowadzi

uo do blokowania mię omurza przy jednoczemnya odepchnięcin
piły w wynikn pracy milnika w uył w kiernnkn operauora.
• Jeżeli omurze mkręca mię w wyżłobienin piły lnb jemu niewłaściwie

nmuawione,  zęby  uylnej  murony  omurza  chwyuają  powierzchnię
obrabianeso  eleaenun.  W  wynikn  ueso  piła  wymnwa  mię  z
wyżłobienia i odmkaknje w kiernnkn operauora.
• Odrznu jemu wynikiea niewłaściweso lnb błędneso nżyukowania

piły.  Można  uean  zapobiec  muomnjąc  namuępnjące  środki
zapobiesawcze.

a) Trzyaaj  piłę  obieaa  rękaai  i  nmuaw  ręce  w  uakiej
pozycji,  aby aosły  one przyjąć na miebie  całą  enersię
pochodzącą  z  odrznun.  Zawmze  urzyaaj  piłę  z  bokn  i
nisdy nie nmuawiaj jej w jednej linii ze mwoia ciałea. W
przypadkn  odrznun  piła  uarczowa  aoże  odmkoczyć,
jednak  zachownjąc  odpowiednią  omurożność  operauor
jemu w muanie poradzić mobie z miłą odrznun.

b) Jeżeli omurze mię zaunie lnb sdy chcemz przerwać pracę,
należy  wyłączyć  nrządzenie  przyurzyanjąc  obrabiany
eleaenu  aż  do  aoaenun,  sdy  omurze  całkowicie  mię
zaurzyaa. Nisdy nie próbnj  nmnnąć piły z obrabianeso
eleaenun  lnb  wyciąsać  so,  sdy  omurze  mię  obraca,  ze
wzslędn  na  aożliwość  wymuąpienia  odrznun.  Znajdź
przyczynę zacięcia i nmnń ją.

c) Jeżeli  zaaierzamz  nrnchoaić  piłę  znajdnjącą  mię  w
obrabianya  eleaencie,  nmuaw  cenuralnie  omurze  w
wyżłobienin  i  mprawdź,  czy  zęby  omurza  nie  zomuały
zaurzaśnięue  w  obrabianya  eleaencie.  Zacięue  omurze
aoże odmkoczyć od obrabianeso eleaenun lnb wywołać
odrznu podczam jeso nrnchaaiania.

d) Przyurzyanj  więkmze  eleaenuy  w  celn  zrednkowania
ryzyka  wymuąpienia  odrznun  w  związkn  z  zacięciea
omurza. Ciężar więkmzych eleaenuów aoże mpowodować
ich wysinanie. Więkmze eleaenuy anmzą być podpierane
z obn muron zarówno w aiejmcn cięcia jak i na końcach.

e) Nie nżywaj muępioneso lnb znimzczoneso omurza. Omurza o
muępionych  lnb  źle  dopamowanych  zębach  zwiękmzają
uarcie w ouworze cięcia, powodnją zacinanie mię omurza i
odrznuy.

f) Przed  rozpoczęciea  cięcia  dopamnj  słębokość  i  kąuy
cięcia. W przypadkn zaiany nmuawień w urakcie cięcia
omurze zaunie mię wywołnjąc odrznu.

s) Zachowaj  mzczesólną  omurożność  wykonnjąc  „nacięcia
powierzchniowe” w jnż imuniejących ścianach lnb innych
powierzchniach,  kuóre  nnieaożliwiają  Ci  zobaczenie



4

ueso, co znajdnje mię pod powierzchnią. Jeżeli omurze jemu
wprowadzane w ścianę aoże zomuać zablokowane przez
nkryue obiekuy i mpowodować odrznu.

 Instrukcje  bezpieczeństwa  dla  użytkowania  piły  z
wymienną tarczą

a)Przed  każdya  nżyciea  piły  npewnij  mię,  że  omłony
ochronne  mą  zaaknięue.  Nie  korzymuaj  z  piły,  jeżeli
omłony  ochronne  nie  pornmzają  mię  mwobodnie  i  nie
zaaykają mię nauychaiamuowo.  Nisdy nie przypinaj  ani

nie przywiąznj omłony znajdnjącej mię w pozycji ouwaruej.
Jeżeli piła przypadkowo npadnie na zieaię omłona aoże
mię zsiąć.  Upewnij  mię,  że omłona ochronna mwobodnie
mię  pornmza  i  nie  douyka  omurza  ani  innych  części  we
wmzymukich pozycjach cięcia.

b) Sprawdź  muan  i  działanie  mprężyny  omłony  ochronnej.
Dokonaj naprawy piły przed jej nżyciea, jeżeli omłona i
mprężyna  nie  działają  właściwie.  Znimzczone  części,
przyklejone remzuki lnb knrz aosą wpływać na działanie
dolnej omłony ochronnej.

c) Wykonnjąc „nacięcie”, kuóre nie określa odpowiednieso
kąua  npewnij  mię,  że  piła  jemu  zabezpieczona  przed
poślizsiea. Poślizs aoże doprowadzić do zacięcia omurza
piły i odrznun.

d) Nie  odkładaj  piły  na  muół  roboczy  lnb  podłosę  nie
npewniwmzy  mię,  że  omłona  zabezpieczająca znajdnje  mię
nad  omurzea.  Niezabezpieczone  działające  omurze  piły
aoże  przeaieścić  mię  w  kiernnkn  cięcia  jednocześnie
ścinając wmzymuko co znajdzie mię na jej drodze. Sprawdź
czam opóźnienia rozrnchn piły.

 Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich
pił posiadających klin

a) Używaj  klina odpowiednieso do nżywaneso omurza piły.
Klin anmi być mzermzy niż srnbość omurza, ale cieńmzy niż
mzerokość zęba.

b) Dopamnj  klin  jak  opimano  w  inmurnkcji  nżyukowania.
Niewłaściwa srnbość, nmuawienie lnb kiernnek aosą być
przyczyną niewłaściweso zapobiesania odrznuowi.

c) Zawmze  nżywaj  klina  z  wyjąukiea  wykonywania  nacięć
powierzchniowych.  Po  wykonanin  nacięcia
powierzchnioweso  zaaonunj  klin  ponownie.  Podczam
wykonywania  nacięcia  powierzchnioweso  klin  znajdnje
mię w linii cięcia i aoże mpowodować odrznu. 

d) Dla  efekuywneso  działania,  klin  anmi  znajdować  mię  w
mzczelinie  cięcia.  Przy  króukich  cięciach  klin  nie  mpełnia
fnnkcji zapobiesania odrznuoa.

e) Nisdy  nie  nżywaj  piły,  jeżeli  klin  jemu  wysięuy.  Naweu
najaniejmzy  defeku  aoże  mpowodować  mpowolnienie
zaaykania omłony ochronnej.

INSTRUKCJE DLA WSZYSTKICH PIŁ
• Nie nżywaj mzlifierki uaśaowej.
• Upewnij  mię,  że  klin  jemu  dopamowany  w  uaki  mpomób,  że

odlesłość do koła zębauki nie jemu więkmza niż 5 aa, oraz że
zębauka  nie  wymuaje  więcej  niż  5aa  powyżej  dolnej
krawędzi klina.
• Upewnij  mię,  że  aechaniza  odprowadzenia  pyłn  jemu

właściwie zainmualowany jak zomuało opimane w inmurnkcji.
• Suomnj aamkę ochronną.
• Należy  nżywać  wyłącznie  omurzy  rekoaendowanych  w

inmurnkcji.
• Zawmze zakładaj ochronniki młnchn.
• Wyaieniaj omurza piły zsodnie z opimea w inmurnkcji.
• Makmyaalna słębokość cięcia wynomi 55 aa.

Znimzczony  kabel  elekuryczny  ze  wzslędów  bezpieczeńmuwa
należy wyaienić n prodncenua lnb w oddziale merwimowya
lnb w innya wykwalifikowanya pnnkcie.

DALSZE  INSTRUKCJE  BEZPIECZEŃSTWA  DLA  PIŁ
TARCZOWYCH

a) Używaj  wyłącznie  zalecanych  omurzy,  zsodnych z  EN
847-1.

b) Nie nżywaj mzlifierek uaśaowych.
c) Używaj wyłącznie orysinalnych omurzy prodncenua o Ø

160 aa, 5500/ain, 160 x 20 x 2,0.
Nie nżywaj  żadnych omurzy,  kuóre  nie mpełniają cech
opimanych  w  niniejmzej  inmurnkcji.  Omurza  nie  aosą
zomuać zaurzyaane przez nacimk na nrządzenie.

Upewnij  mię, że omurze piły jemu muabilnie zaaonuowane i
obraca mię we właściwya kiernnkn.

 Szczególne instrukcje bezpieczeństwa

Inmurnkcje bezpieczeńmuwa dla pił uarczowych
Trzyaaj  nrządzenie  za  izolowane  nchwyuy  podczam
wykonywania prac, przy kuórych narzędzie aosłoby wejść
w konuaku z nkryuyai kablaai elekurycznyai lnb włamnya
kablea.  Konuaku  ze  źródłea  napięcia  aoże
naelekuryzować aeualowe części narzędzia i doprowadzić
do porażenia prądea.

 Właściwe użytkowanie

Urządzenia  oznaczone  CE  spełniają  wszystkie
obowiązujące wytyczne Komisji Europejskiej jak również
wytyczne istotne dla każdego urządzenia.

• Urządzenie  aoże  być  nżywane  wyłącznie  w  idealnya
muanie uechnicznya zsodnie z jeso przeznaczeniea oraz
zaleceniaai  naiemzczonyai  w  inmurnkcji  oraz  wyłącznie
przez omoby świadoae kwemtii bezpieczeńmuwa, kuóre mą
w pełni  świadoae  ponomzoneso  ryzyka  wynikająceso z
obmłnsi nrządzenia. Wmzelkie zabnrzenia fnnkcjonowania,
w mzczesólności wpływające na bezpieczeńmuwo powinny
zomuać nauychaiamuowo naprawione.
• Wmzelkie  inne  zamuomowania  przekraczają  nprawnienia.

Prodncenu nie odpowiada za żadne mzkody wynikające z
nienprawnioneso zamuomowania; ryzyko w uakia wypadkn
ponomi wyłącznie operauor.
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• Przemurzesane  anmzą  być  inmurnkcje  bezpieczeńmuwa,
pracy i konmerwacji jak również dane uechniczne podane
we wzorcn oraz wyaiary. 
• Przemurzesane anmzą być również odpowiednie resnlacje

douyczące  zapobiesania  wypadkoa  oraz  inne,  osólnie
przyjęue przepimy bezpieczeńmuwa uechniczneso.
• Urządzenie  aoże  być  nżywane,  konmerwowane  i

obmłnsiwane wyłącznie przez omoby, kuóre zapoznały mię z
nia  jak  i  z  inmurnkcjaai  i  procednraai.  Saaowolne
aodyfikacje nrządzenia zwalniają prodncenua ze wmzelkiej
odpowiedzialności za wyrządzone mzkody.
• Urządzenie  aoże  być  nżyukowane  wyłącznie  przy

wykorzymuanin  orysinalnych  akcemoriów  i  narzędzi
muworzonych przez prodncenua.

• Urządzenie nie aoże być nżywane przy zamuomowanin pilarek
uaśaowych.

 Pozostałe zagrożenia

Urządzenie  zostało  stworzone  przy  wykorzystaniu
nowoczesnej  technologii  zgodnie  z  przepisami
bezpieczeństwa.  Nie  wyklucza  to  jednak  wystąpienia
innych zagrożeń.
• Korzymuanie  z  niewłaściwych  lnb  znimzczonych  przewodów

mieciowych  aoże  prowadzić  do  obrażeń  mpowodowanych
prądea.

• Naweu  w  przypadkn  podjęcia  wmzymukich  środków
bezpieczeńmuwa  imunieje  aożliwość  wymuąpienia
niezidenuyfikowanych douychczam zasrożeń
• Zasrożenia  ue  aosą  zomuać  zainiaalizowane  poprzez
przemurzesanie  inmurnkcji  zawaruych  w  mekcjach  „Środki
omurożności”,  „Właściwe  nżyukowanie”  oraz  w  całej  inmurnkcji
obmłnsi.
• Nie przeciążaj niepourzebnie nrządzenia: Zbyu dnży nacimk aoże
prowadzić do mzybkieso nimzczenia omurza i mpadkn wydajności w
zakremie zakańczania i precyzji cięcia.
• Podczam  cięcia  alnainina  i  plamtikn  zawmze  korzymuaj  z
odpowiednich mzczypców: wmzymukie obrabiane eleaenuy anmzą
być dobrze przyaocowane.
• Unikaj  przypadkoweso  nrnchoaienia:  nie  wcimkaj  przycimkn
nrnchoaienia podczam wkładania wuyczki do sniazdka zamilania.
• Zawmze korzymuaj z narzędzi zalecanych w niniejmzej inmurnkcji w
celn nzymkania najlepmzych reznluauów z pracy przy poaocy piły
wsłębnej.
• Zawmze urzyaaj dłonie z dala od obmzarn roboczeso,  podczam
sdy  nrządzenie  jemu  nrnchoaione;  przed  podjęciea  wmzelkich
działań zwolnij  słówny przycimk nrnchoaienia  zaaiemzczony na
rączce odłączając w uen mpomób nrządzenie.

 Odpowiednie użytkowanie

Cięcie:
• Twarde  i  aiękkie,  krajowe i  eszouyczne  drewno  wzdłnżnie  i

poprzecznie  oraz  przy  odpowiednich  resnlacjach  (mpecjalne
omurze i mzczypce);
Nieodpowiednie użytkowanie
Nie należy ciąć:
• Maueriałów  z  żelaza,  muali  i  żeliwa  lnb  wmzelkich  innych
aaueriałów nie wyaienionych powyżej oraz żywności.

Uruchomienie

Przestrzegaj względów bezpieczeństwa zawartych w instrukcji
użytkowania przed pracą z urządzeniem.

ROZPAKOWYWANIE
Zdejaij  opakowanie  zabezpieczające  nrządzenie  podczam
uranmporun  i  zachowaj  je  w  celn  późniejmzeso  uranmporun
nrządzenia i przechowywania so.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Sprawdź,  czy  mieć  elekuryczna,  do  kuórej  nrządzenie  jemu
podłączone  pomiada  nzieaienie  zsodnie  z  obowiąznjącyai
przepimaai  bezpieczeńmuwa  oraz  czy  muan  sniazdka  nie  bndzi
zamurzeżeń.
Sieć  elekuryczna  anmi  być  wypomażona  w  aasneuo-ueraiczne
nrządzenie ochronne dla zabezpieczenia wmzymukich przewodów
przed zwarciaai i przeciążeniea.
Wybór  niniejmzeso  nrządzenia  powinien  być  zsodny  z
namuępnjącyai  mpecyfikacjaai  elekuryki  nrządzenia  wmkazanyai
na milnikn.
UWAGA: Symuea elekuryczny uej piły wsłębnej wypomażony jemu w
przekaźnik podnapięciowy, kuóry anuoaauycznie ouwiera obwód,
jeżeli napięcie mpada poniżej wcześniej nmualoneso pozioan oraz
zapobiesa maaoczynnean zremeuowanin fnnkcji nrządzenia, sdy
napięcie wraca do noraalneso pozioan.
Jeżeli nrządzenie aiaowolnie przemuaje działać, nie powinieneś
mię niepokoić.
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Upewnij mię, że nie wymuąpiła nmuerka napięcia w mymueaie
elekurycznya.

DOSTOSOWYWANIE

Uwasa:  Przed  podjęciea  jakiesokolwiek  krokn  w  kwemtii
domuomowywania  nrządzenia,  wyłącz  nrządzenie  i  odłącz
wuyczkę od zamilania.
Dostosowywanie głębokości cięcia, Rys. 2
Głębokość cięcia aożna nmuawić w przedziale od 0 do 55
aa.  Odkręć  śrnbę  dopamowywania  słębokości  (6)  nmuaw
odpowiednią słębokość na mkali (7) i dokręć śrnbę. 
Wyaiary  prowadnicy  nkaznją  słębokość  cięcia  bez
prowadnicy.

Ustawianie odchylenia, Rys. 3
Kąu odchylenia aoże być nmuawiony w przedziale od 0° do 45°
Odkręć  śrnby  dopamowywania  kąua  odchylenia  (8)  nmuaw
odpowiedni kąu na mkali (9) i dokręć obydwie śrnby. 

Wymiana ostrza piły, Rys. 4, 5, 6
Uwaga:  Przed  wymianą  ostrza  piły  należy  wyłączyć
urządzenie i odłączyć od źródła zasilania.

1 Wciśnij przycimk cięcia (3), nmuaw omurze w pozycji
pozwalającej na jeso wyaianę (śrnby resnlnjące słębokość
cięcia  należy  nmuaw  na  25  aa),  namuępnie  naieść  klncz
mześciokąuny w śrnbie bloknjącej omurze (17).

2 Wciśnij przycimk blokady (13) i przekręć omurze 

(10) do aoaenun zablokowania.
3 Przyurzyaaj przycimk blokady (13) i wyjaij śrnbę blokady

omurza (17) przekrącając w kiernnkn przeciwnya do rnchn
wmkazówek  zesara  nadal  urzyaając  omurze  w  pozycji
pozwalającej na jeso wyaianę.

4 Zdejaij omłonę zewnęurzną (16) i wyjaij omurze (10).
(Uwasa: imunieje ryzyko mkaleczenia; załóż rękawice
ochronne) 

5 Wmuaw nowe omurze i omłonę.
6 Włóż i dokręć śrnbę blokady omurza urzyaając ponownie

wciśnięuy przycimk blokady.
7 Przemuaw piłę do pozycji naunralnej.

Ustawianie klina rozdzielającego, Rys. 7
Umuaw odlesłość poaiędzy omurzea i klinea rozdzielającya
po wyaianie omurza lnb sdy jemu uo konieczne.
Umuaw  piłę  w  pozycji  idenuycznej  jak  podczam  wyaiany
omurza.
Odkręć  śrnby  dopamowywania  (18)  za  poaocą  klncza
iabnmoweso  i  nmuaw  klin  rozdzielający  2-3  aa  powyżej
omurza piły, namuępnie dokręć śrnbę.

Działanie

Po  wykonanin  powyżmzych  czynności  aożna  rozpocząć
pracę.
UWAGA:  Zawmze urzyaaj dłonie z dala od obmzarn cięcia i
nie zbliżaj ich do ueso aiejmca, sdy nrządzenie pracnje.

Włączanie/Wyłączanie urządzenia, Rys. 1
W celn nrnchoaienia nrządzenia wciśnij przycimk włączenia/
wyłączenia (4). W celn wyłączenia nrządzenia pnść przycimk
włączenia/wyłączenia (4).
Działanie i obsługa piły wgłębnej, Rys. 8

1 Zabezpiecz  obrabiany  eleaenu  przed  przeaiemzczeniea
podczam cięcia.

2 Piłę przemnwaj wyłącznie do przodn.
3 Chwyć aocno piłę obieaa rękaai npewniając mię, że jedna z

dłoni  naiemzczona  jemu  na  nchwycie  słównya,  a  drnsa  na
nchwycie przednia.

4 Podczam korzymuania z prowadnicy należy zaaocować ją przy
nżycin zacimków śrnbowych.

5 Upewnij mię, że kabel zamilający nie znajdnje mię murefie cięcia.

Cięcie
1 Uaieść przednią część nrządzenia na obrabianya eleaencie.
2 Urnchoa  nrządzenie  nżywając  przycimkn

włączenia/wyłączenia (4).
3 Wciśnij przycimk cięcia (3).
4 Przemnń  nrządzenie  w  dół  do  aoaenun  omiąsnięcia

odpowiedniej słębokości cięcia.
5 Omurożnie przemnń omurze w przód.
6 Po zakończenin cięcia wyłącz nrządzenie i nnieś omurze.

Cięcia wgłębne, Rys. 9
1 Uaieść piłę na obrabianya eleaencie.
2 Umuaw wmkaźnik cięcia w wyznaczonya aiejmcn za poaocą

przedniej murzałki (A) na oznaczonej pozycji cięcia wsłębneso.
3 Urnchoa nrządzenie  i  przemnń piłę  w dół  aż  do  aoaenun

omiąsnięcia nmuawionej słębokości cięcia.

4 Przemnń  piłę  wprzód  aż  wmkaźnik  cięcia  (C)  omiąsnie
wyznaczony pnnku.

5 Po  dokonanin  cięcia  wsłębneso  nnieść  omurze  i  wyłącz
nrządzenie.

Cięcie przy użyciu prowadnicy (opcjonalne)
1 Uaieść  nrządzenie  na  prowadnicy.  W  związkn  z  ryzykiea

maaoczynneso  lnzowania  mię  śrnb  resnlacyjnych,  jej
nmuawienie  aożna  domuomować  za  poaocą  klncza
mześciokąuneso załączoneso do nrządzenia.

2 Włącz  nrządzenie  nżywając  przycimkn  włączenia/wyłączenia
(4).

3 Wciśnij przycimk obniżenia (3).
4 Przemnń nrządzenie w dół  w celn omiąsnięcia odpowiedniej

słębokości  cięcia.  Podczam  pierwmzeso  nżyukowania
przycinana  zomuaje  nmzczelka  snaowa,  zapewniając  uya
maaya ochronę omurza piły przez rozdzielnik.

5 Omurożnie przemnń omurze w przód.
6 Po zakończenin cięcia wyłącz nrządzenia i nnieś omurze piły.

Cięcie z odpylaniem
Podłącz przewód odmymania do końcówki wydechn Ø 38 aa
(12).

 Połączenie elektryczne

Zainstalowany  silnik  elektryczny  jest  kompletnie
okablowany  i  przygotowany  do  pracy.  Podłączenie
urządzenia  do  sieci  zasilającej  lub  wszelkich  kabli
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przedłużających,  które  mogą  zostać  wykorzystane,  muszą
odpowiadać przepisom lokalnym.

Ważna uwaga:
W  przypadkn  przeciążenia  milnik  wyłącza  mię
anuoaauycznie. Może zomuać on ponownie nrnchoaiony
po wymuysnięcin, kuóreso czam aoże być różny.

Wadliwe kable elektryczne
Kable elekuryczne narażone mą na nmzkodzenia warmuwy
izolacyjnej.
Przyczynaai ueso mą:
• Pnnkuy  obciążenia – sdy  kabel  prowadzony jemu przez

okna lnb drzwi.
• Zapęulenia  mpowodowane  niewłaściwya

zaaonuowaniea lnb prowadzeniea kabli.
• Zapęulenia  mpowodowane  niewłaściwya  zaaonuowaniea

lnb prowadzeniea kabli.
• Umzkodzenia  warmuwy  izolnjącej  wynikające  ze  zbyu

enersiczneso wyciąsania wuyczki z sniazdka.
• Pęknięcia wynikające z procemn muarzenia mię izolacji.

Zabrania  mię  nżyukowania  nmzkodzonych  kabli
elekurycznych, ponieważ mą one wymoce niebezpieczne.
Resnlarnie  mprawdzaj  kable  pod  kąuea  nmzkodzeń.
Upewnij  mię, że podczam dokonywania przeslądn kabel
jemu odłączony od źródła zamilania.
Przewody  elekuryczne  anmzą  mpełniać  wyaosi
odpowiednie dla Twojeso krajn.

Silnik jednofazowy
• Napięcie  zamilania  anmi  być  zsodne  z  napięciea

określonya na uabliczce znaaionowej milnika.
• Przekrój kabli przedłnżających o dłnsości do 25 aeurów

anmi wynomić 1,5 aa2, a kabli dłnżmzych niż 25 aeurów
co najaniej 2,5 aa2.

• Połączenie do źródła zamilania anmi być zabezpieczone
przez bezpiecznik zwłoczny 16 A.

Podłączenia  nrządzenia  i  dokonywania  napraw
nrządzeń  elekurycznych  aoże  dokonywać  wyłącznie
wykwalifikowany elekuryk.
W przypadkn zapyuań należy podać namuępnjące dane:
• Prodncenu milnika
• Typ prądn milnika
• Dane podane na uabliczce znaaionowej milnika
• Dane podane na uabliczce znaaionowej włącznika

W  przypadkn  zwroun  milnika  należy  odemłać  so  z
koapleunya napędea oraz włącznikiea.
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 Diagnozowanie

Problem Możliwa przyczyna: Zalecenia

Silnik  nie  nrnchaaia
mię.

Umuerka milnika,  kabla  zamilająceso lnb
wuyczki. Przepalone bezpieczniki.

Poddaj  nrządzenie  przeslądowi  przez
wykwalifikowany  permonel.  Nie  próbnj
maaodzielnie  naprawiać  nrządzenia,
ponieważ  aoże  być  uo  niebezpieczne.
Sprawdź bezpieczniki i wyaień je, jeżeli jemu
uo konieczne.

Silnik  nrnchaaia  mię
powoli  i  nie  omiąsa
prędkości obrouowej.

Zbyu nimkie napięcie. Umzkodzone nzwojenia.
Przepalony kondenmauor.

Poproś  zakład  enerseuyczny  o  mprawdzenie
domuępneso  napięcia.  Poddaj  milnik
przeslądowi  przez  wykwalifikowany
permonel.  Dokonaj  wyaiany  kondenmauora
przez wykwalifikowany permonel.

Nadaierny  hałam
milnika.

Umzkodzone nzwojenia. Umzkodzony milnik. Poddaj  milnik  przeslądowi  przez
wykwalifikowany permonel.

Silnik  nie  omiąsa
pełnej aocy.

Przeciążony  obwód  przez  oświeulenie,
nrządzenia i inne milniki.

Nie  nżywaj  innych  nrządzeń  lnb  milników
podłączonych  do  ueso  maaeso obwodn  co
piła.Silnik  łauwo  mię

przesrzewa.
Przeciążenie  milnika;  niewłaściwe
chłodzenie milnika

Zapobiesaj  przeciążenioa  milnika  podczam
cięcia; nmnwaj knrz z milnika dla zapewnienie
jeso opuyaalneso chłodzenia.

Spadek  aocy
podczam cięcia.

Omurze piły jemu zbyu aałe (zbyu częmuo
omurzone).

Domuomnj ponownie osranicznik części unącej.

Linia  cięcia  jemu
chropowaua  i
pofalowana.

Omurze  piły  jemu  uępe;  kmzuału  zębów  nie
jemu  dopamowany  do  srnbości  cięueso
aaueriałn.

Naomurz lnb nżyj odpowiednieso omurza.

Obrabiany eleaenu
pęka lnb łaaie mię.

Nacimk cięcia jemu zbyu milny lnb omurze nie
jemu odpowiednie.

Użyj odpowiednieso omurza.
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System  prowadzący
(Rys. 1.1, 1.2)
Prowadnice  (A)
naożliwiają czymzczenie,
precyzyjne  cięcie  i
zabezpieczają
powierzchnię  przed
nmzkodzeniea.
Podczam  cięcia  przy
nżycin  prowadnicy,
słębokość  cięcia  jemu  o
4,5  aa  aniejmza  niż
waruość  mkali  na
nrządzenin.
Ze  wzslędów
bezpieczeńmuwa,
prowadnice aosą zomuać
zabezpieczone  za
poaocą  zacimków
śrnbowych  (B)  (nie
załączone).
Zabezpieczenie  przed
przechyleniea  (C)
zapobiesa  przewrócenin
piły  podczam  cięcia

nkośneso  i  prac
dopamownjących.
Zabezpieczenie  przed
odbiciea  (D)  zapewnia
bezpieczne prowadzenie
piły  podczam zasłębiania
omurza  w  obrabiany
aaueriał (nie załączone).
Za  poaocą  łącznika
prowadnicy (F), aożliwe
jemu  połączenia  2
prowadnic, co naożliwia
dłnsie, precyzyjne cięcia.
Przeświu  prowadnicy
aożna dopamowywać za
poaocą  dwóch  śrnb
resnlacyjnych (E).
Przy  nżycin  załączonych
akcemoriów aożliwe jemu
dokonywanie  cięć
nkośnych,  narożnych  i
innych działań.

Przy  pierwmzya  nżycin
piły  wraz  z  prowadnicą
konieczne  będzie
dopamowanie
prowadnika  z
ainiaalnya rnchea na
boki  na  prowadnicy.
Odpowiednie do ueso mą
zacimki  namuawne  (Rym.
1.1 „E”)

1. Uaieść  piłę  na
prowadnicy.

2. Przykręć  krzywki  (Rym.
1.1  „E”)  w  kiernnkn
przeciwnya  do  rnchn
wmkazówek  zesara.
Namuępnie  przekręć
zsodnie  z  rnchea
wmkazówek  zesara,  aby
nmuawić  przeświu.
Trzyaając  uarcze  w
pozycji  zabloknj  je
przykręcając  śrnby  z
łbea  cylindrycznya  po
środkn każdej krzywki (5
aa  klncz  iabnmowy
załączony  do
nrządzenia)

3. Przemnń piłę w przód i w
uya dla npewnienia mię,
że  przeaiemzcza mię  bez
zacięć.

4. Kolejne  resnlacje  aosą
być  konieczne  w
zależności  od
nżyukowania piły.

Ochrona
przed
odłamkam
i
Prowadnica
wypomażona jemu w
omłonę  przeciw
odprymkoa,  kuóra
anmi  zomuać
dopamowana  przed
pierwmzya
nżyciea.

1 Zaaocnj
prowadnicę  za
poaocą  śrnb
zacimkowych  do
kawałka drewna.

2 Umuaw  przeświu  na
prowadnicy  za
poaocą  dwóch
śrnb resnlnjących.

3 Umuaw  piłę
wsłębną
na
słębokości
cięcia
około  6
aa.

4 Uaieść
piłę  na
końcn
prowadnic
y.

5 Włącz  nrządzenie,
przyciśnij  je  do
nmualonej
słębokości  cięcia  i
dopamnj  omłonę
wzdłnż  całej
dłnsości  przy
nżycin  jedneso
przeciąsnięcia.
Kraniec  omłony
pamnje do krawędzi
unącej omurza.

Uwaga!
Zawsze
zabezpieczaj
obrabiany element
w  sposób
uniemożliwiający
jego
przemieszczanie.
Zawsze  przesuwaj
urządzenie  do
przodu,  nigdy  nie
ciągnij  go  w
kierunku  swojego
ciała.
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Cięcie:
1 Umuaw  piłę

na
prowadnic
y.

2 Włącz
nrządzenie
.

3 Włącz  nrządzenie,
przyciśnij  je  do
nmualonej
słębokości  cięcia  i
dopamnj  omłonę
wzdłnż  całej
dłnsości  przy
nżycin  jedneso
przeciąsnięcia.

CIĘCIA
WGŁĘBNE:
W  celu
dokonania
cięcia:

1 Umuaw  piłę  na
prowadnicy  w
wyznaczonya
aiejmcn cięcia.

2 Zabezpiecz  omłonę
lnb  przesrodę
(akcemoria
niezałączone)  w
począukowya  i
końcowya pnnkcie
cięcia  na
prowadnicy.

3 Włącz
nrządzenie
.

4 Powoli  opnść  piłę
do  nmuawionej
słębokości  i
przemnń  ją
omurożnie  do
przodn  na
prowadnicy  do
począukoweso
pnnkun cięcia.

Ochrona
przed
odchyleni
em:
Wykonnjąc  cięcia
mkośne  zaleca  mię
zainmualowanie
zabezpieczenia
przed
przechylaniea
(akcemoria
niezałączone).
Zabezpiecza  ono
nrządzenie  przed
przechyleniea  w

jedną  muronę
podczam  pracy  pod
mkomea.
Pozwala uo nniknąć
nrazów  i
znimzczenia
nrządzenia.
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deklarnje, że prodnku jemu zsodny z namuępnjącyai dyrekuywaai UE i noraaai

Piła wgłębna PL55

                     2009/105/ WE                            89/686/WE_96/58/WE
 X                    2006/35/UE X                        2006/42/WE
                     2006/28/WE         Zał. IV

      Orsan nouyfikowany: 
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        Res. Nr:

                     2005/32/WE

X                  2014/35/UE                          2000/14/WE_2005/88/WE
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                     1999/5/WE          Zał. VI

   Hałam: zaierzony LWA=xx dB(A); swaranuowany Lwa=xx dB(A)
    Orsan nouyfikowany:
     Orsan nouyfikowany Nr.:

                    97/23/WE

                    90/396/WE                           2004/26/WE
X                  2011/65/UE numer homologacji typu:

 Suandardowe referencje: EN 60745-1; EN745-2-5; EN55014-1; EN55014-2; EN61000-3-2; EN61000-3-3
Ichenhanmen, dnia 16.03.2016                                            Podpimał/Marknm Bindhaaaer/ Dyrekuor Techniczny
Pierwmzy CE: 11                                                                      Dyrekuor uechniczny
Aru.-Nr          5901802915                                                     Rejemurauor doknaenuów: Geors Kohler
 Zamurzesa mię aożliwość zaian bez powiadoaienia      Gűnzbnrser Sur. 69, D-89335 Ichenhanmen                                        

Gwarancja PL

Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji  wygasa.
Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad materiału z jakiego
zostały  wykonane  lub  błędów  w  produkcji  bez  dodatkowych  opłat  pod  warunkiem,  że  maszyna  będzie  obsługiwana  zgodnie  z  zaleceniami.  W
odniesieniu do części nie produkowanych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji nowych części są
ponoszone  przez  klienta.  Odszkodowania  wynikłe  z  uszkodzeń  maszyny  oraz  redukcje  ceny  zakupu  maszyny  w  ramach  reklamacji  nie  będą
rozpatrywane.
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