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Objaśnienie symboli na opakowaniu
Uwaga – Przeczytaj instrukcję, by zminimalizować ryzyko wypadku
Używaj narzędzi ochrony słuchu!
Używaj okularów ochronnych!
Używaj maski ochronnej!
Klasa ochrony II
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1. Wstęp
PRODUCENT:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

SZANOWNY KLIENCIE,
Mamy nadzieję, że wyprodukowane przez nas narzędzia pomogą Ci osiągnąć zawodową 
satysfakcję i sukces.

UWAGA:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
produktu, producent nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z urządzenia w 
przypadku:

• nieprawidłowej obsługi,
• niestosowania się do instrukcji obsługi,
• naprawy przez zewnętrznych, nieupoważnionych pracowników,
• instalowania i zamiany nieoryginalnych części zamiennych,
• nieprawidłowego użytku,
• awarii układu elektrycznego z powodu niestosowania się do dokumentacji elektrycznej oraz 

przepisów VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

Zalecenia:
Proszę przeczytać cały tekst przed rozpoczęciem montażu oraz obsługi urządzenia.
Instrukcja ma na celu ułatwienie użytkownikowi zapoznania się z urządzeniem oraz właściwego 
wykorzystania jego możliwości.
Instrukcja obsługi zawiera ważne uwagi na temat tego, jak używać urządzenia w sposób 
bezpieczny, właściwy i oszczędny oraz jak uniknąć ryzyka, oszczędzić na kosztach naprawy, 
skrócić okres przestoju oraz wydłużyć czas niezawodności i żywotności maszyny.
Poza stosowaniem się do zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, należy 
też zawsze przestrzegać stosownych przepisów krajowych, które odnoszą się do obsługi tego 
rodzaju urządzeń.
Instrukcja powinna być umieszczona w przezroczystej plastikowej teczce dla ochrony przez brudem
i wilgocią, oraz przechowywana w pobliżu urządzenia. Każda osoba obsługująca urządzenie ma 
obowiązek przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem pracy i dokładnie się do niej stosować. 
Urządzenia mogą używać tylko osoby, które przeszły odpowiednie przeszkolenie i zostały 
poinformowane o zagrożeniach wiążących się z jego obsługą. Należy przestrzegać wymogów 
dotyczących minimalnego wieku osób pracujących z urządzeniem.



2. Opis urządzenia – ryc. 1a, 1b
1 Uchwyt
2 Uchwyt przedni
3 Włącznik cięcia wgłębnego
4 Włącznik/wyłącznik
5 Podstawa urządzenia
6 Śruba do regulacji głębokość cięcia
7 Miarka do regulacji głębokości cięcia
8 Śruba regulująca cięcia ukośnego
9 Skala do cięcia ukośnego
10 Śruba regulująca do cięcia 90°
11 Tarcza tnąca
12 Ssawa
13 Śruba do ustawiania prowadnicy
14 Mechanizm blokady osi
15 Osłona chroniąca przed drzazgami

PL55
Zestaw
Pilarka do cięcia wgłębnego
Klucz montażowy z główką sześciokątną 5 mm
Instrukcja obsługi

3. Uwagi ogólne
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy żadna z części nie została uszkodzona podczas transportu. 

Niezwłocznie powiadom dostawcę o ewentualnych usterkach.
• Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
• Upewnij się, czy produkt został dostarczony w całości.
• Przed rozpoczęciem pracy dokładnie przeczytaj instrukcję w celu zapoznania się z 

urządzeniem.
• Używaj wyłącznie oryginalnych przyborów i części zamiennych Scheppach. Części 

zamienne można zamówić u miejscowego dostawcy.
• Przy zamawianiu podać numer urządzenia, typ oraz rok produkcji.

4. Prawidłowe korzystanie z urządzenia
Urządzenie spełnia wymogi obowiązujące na terenie Wspólnoty Europejskiej.

• Urządzenie powinno być używane tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie technicznym, 
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi. Powinno być 
obsługiwane wyłącznie przez osoby, które rozumieją zasady bezpieczeństwa i ryzyko 
związane z obsugą urządzenia. Wszelkie usterki, zwłaszcza wpływające na bezpieczeństwo 
pracy, powinny być jak najszybciej usunięte.

• Stosowanie urządzenia niezgodnie z tymi zasadami jest równoznaczne ze stosowaniem go 
niezgodnie z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z takiego użycia.
W tej sytuacji odpowiedzialność ponosi tylko osoba obsługująca urządzenie.

• Należy zawsze przestrzegać wskazań producenta dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i 
konserwacji urządzenia oraz pamiętać o podanych parametrach technicznych urządzenia.

• Wymagane jest także stosowanie się do odpowiednich przepisów mających zapobiegać 
wypadkom oraz innych zasad bezpiecznej pracy.
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• Urządzenie może być wykorzystywane, konserwowane i obsługiwane tylko przez osoby, 

które są z nim zapoznane i przeszkolone w zakresie jego obsługi i wszelkich procedur. 
Samowolne porzeróbki urządzenia oznaczają zwolnienie producenta z odpowiedzialności za



wszelkie wynikłe szkody.
• Urządzenie może być wykorzystywane tylko w połączeniu z oryginalnym wyposażeniem i 

narzędziami wskazanymi przez producenta.
• Urządzenie nie może być używane w połączeniu z pasami szlifującymi.

5. Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych
• UWAGA Przeczytaj wszelkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 

Niestosowanie się do podanych ostrzeżeń i wskazówek może spowodować porażenie 
prądem, pożar i/lub poważne uszkodzenie ciała.

• Przechowuj wszelkie tego rodzaju materiały w dostępnym miejscu.
• Pojęcie „urządzenie elektryczne” odnosi się do urządzeń elektrycznych, które są podłączone

do źródła prądu (za pomocą przewodu zasilającego).

1) Bezpieczeństwo stanowiska pracy
a) Stanowisko pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Nieuporządkowane lub słabo 
oświetlone stanowisko pracy stwarza ryzyko wypadku.
b) Nie obsługuj urządzeń elektrycznych w miejscach, w których może dojść do wybuchu lub w 
których znajdują się łatwopalne płyny, gazy lub pył. Urządzenia elektryczne mogą wytwarzać iskry,
które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
c) Dzieci lub osoby postronne powinny znajdować się z dala od urządzenia elektrycznego podczas 
jego obsługi. Czynniki rozpraszające mogą spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

2) Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazdka. Wtyczka nie może być poddawana żadnym 
przeróbkom. Nie używaj złącza pośredniego z uziemionymi urządzeniami elektrycznymi. 
Używanie oryginalnych wtyczek i odpowiednich gniazdek zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
b) Unikaj kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. 
Jeżeli ciało pracownika jest uziemione, stwarza to ryzyko porażenia prądem.
c) Unikaj ekspozycji urządzeń elektrycznych na deszcz lub wysoką wilgotność. Wnikanie wody do 
wnętrza urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
d) Nie używaj przewodu do celów niezgodnych z przeznaczeniem, takich jak przenoszenie lub 
zawieszanie urządzenia czy wyciąganie wtyczki z gniazdka. Trzymaj przewód z dala od źródeł 
ciepła, smaru, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzony lub zaplątany 
przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.
e) W przypadku obsługi urządzenia elektrycznego na świeżym powietrzu używaj tylko 
przedłużaczy odpowiednich do takich warunków. Używanie odpowiedniego przedłużacza 
zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f) Jeżeli nie da się uniknąć obsługi urządzenia w warunkach dużej wilgotności, zastosuj dodatkowe 
zabezpieczenie różnicowoprądowe. Stosowanie takiego zabezpieczenia zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.

3) Bezpieczeństwo osobiste
a) Zachowuj uwagę, patrz na to co robisz i używaj urządzenia elektrycznego rozsądnie. Nie używaj 
urządzeń elektrycznych w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu, innych środków 
psychoaktywnych lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi urządzenia elektrycznego może 
prowadzić do poważnego wypadku.
b) Zawsze używaj zabezpieczeń, takich jak okulary ochronne. Stosowanie narzędzi ochronnych, 
takich jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub narzędzia ochrony słuchu, 
zależnie od typu urządzenia i rodzaju pracy, zmniejsza ryzyko wypadku.
c) Unikaj przypadkowego uruchamiania urządzenia.
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem go do prądu lub przeniesieniem. 
Trzymanie palca na włączniku podczas przenoszenia urządzenia, przenoszenie urządzenia 



włączonego lub podłączonego do prądu to to zachowania stwarzające ryzyko wypadku.
d) Usuń elementy regulujące oraz klucze przed włączeniem urządzenia. Jeżeli klucz lub inne 
narzędzie znajduje się wewnątrz obracającej się części urządzenia, może to prowadzić do wypadku.
e) Unikaj nienaturalnej postawy przy pracy. Osoba obsługująca urządzenie powinna stać pewnie i 
utrzymywać równowagę. Pozwala to zachować kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych 
sytuacjach.
f) Pracuj w odpowiednim stroju. Nie zakładaj luźnych ubrań ani biżuterii. Utrzymuj włosy, 
elementy odzieży oraz rękawice z dala od ruchomych części urządzenia. Luźne elementy odzieży, 
biżuteria lub długie włosy mogą wkręcić się w ruchome części.
g) Jeżeli do urządzenia można podłączyć dodatki zasysające lub wyłapujące pył, upewnij się, że są 
one prawidłowo podłączone i zmontowane. Użycie urządzenia zasysającego pył może zmniejszać 
ryzyko powodowane przez pył.

4) Używanie i obsługa urządzenia elektrycznego
a) Nie przeciążaj urządzenia. Używaj urządzenia odpowiedniego do danej pracy. Użycie 
odpowiednich narzędzi pozwala na lepsze i bezpieczniejsze wykonanie pracy.
b) Nie używaj urządzenia elektrycznego z uszkodzonym włącznikiem. Urządzenie elektryczne, 
którego nie można z powrotem włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi być naprawione.
c) Wyjmij wtyczkę z gniazdka przed regulacją, wymianą części lub odstawieniem urządzenia. 
Zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
d) Kiedy urządzenia elektryczne nie są używane, przechowuj je w miejscach niedostępnych dla 
dzieci. Nie pozwalaj obsługiwać urządzenia osobom, które nie mają odpowiedniego doświadczenia 
lub nie przeczytały instrukcji obsługi. Urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne, jeżeli są 
obsługiwane przez osoby niedoświadczone.
e) Dbaj o urządzenia elektryczne. Upewnij się, że ruchome części działają prawidłowo i się nie 
zacinają, oraz że części wpływające na działanie urządzenia nie są pęknięte ani uszkodzone. 
Napraw uszkodzone części przed obsługą urządzenia. Wiele wypadków jest skutkiem niewłaściwej 
konserwacji urządzenia.
f) Elementy tnące powinny pozostawać ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z
ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i łatwiej nad nimi panować.
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g) Używaj urządzeń elektrycznych, przyborów i innego wyposażenia zgodnie z instrukcją. Bierz 
pod uwagę warunki oraz rodzaj pracy do wykonania.
Używanie urządzeń elektrycznych do zadań niezgodnych z ich przeznaczeniem może prowadzić do 
niebezpiecznych sytuacji.

5) Naprawa
a) Urządzenie powinno być naprawiane tylko przez wykwalifikowanych pracowników, z użyciem 
oryginalnych części zamiennych. Dzięki temu korzystanie z urządzenia elektrycznego pozostanie 
bezpieczne.

6. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z piłami
a) ZAGROŻENIE: Nie kładź rąk w obszarze pracy piły lub na jej ostrzu. Trzymaj jedną ręką 
dodatkowy uchwyt na obudowie silnika. Jeżeli trzymasz piłę obiema rękoma, ostrze nie może ich 
zranić.
b) Nie wsuwaj rąk pod obrabiany materiał. Osłona nie może chronić rąk przed ostrzem, jeżeli 
znajdują się one pod obrabianym materiałem.
c) Dostosuj głębokość cięcia do grubości obrabianego materiału. Pod materiałem powinno być 
widać mniej niż jeden pełny ząb tarczy tnącej.
d) Nigdy nie trzymaj materiału do obróbki w ręce ani nie kładź go na nodze. Upewnij się, że 
materiał jest w równowadze. Materiał musi być bezpiecznie przymocowany, aby ograniczyć ryzyko
kontaktu części ciała z piłą, utraty panowania nad narzędziem lub zacięcia się ostrza.



e) Wykonując pracę, podczas której urządzenie może natknąć się na ukryte przewody elektryczne 
lub swój własny przewód, zawsze trzymaj je za izolowane uchwyty. Kontakt urządzenia ze źródłem
prądu może naelektryzować jego metalowe części i doprowadzić do porażenia prądem.
f) Przy cięciu podłużnym zawsze podkładaj klin lub stosuj proste ustawienie krawędzi. W ten 
sposób uzyskuje się dokładniejsze cięcie i zmniejsza się ryzyko zacięcia ostrza.
g) Zawsze używaj tarczy odpowiedniej wielkości i z właściwym rodzajem otworów do mocowania 
(np. gwiazdkowatych lub okrągłych). Tarcze tnące, które nie są właściwie dopasowane do modelu 
piły, źle pracują i mogą prowadzić do utraty panowania nad urządzeniem.
h) Nigdy nie używaj uszkodzonych lub niewłaściwych podkładek mocujących albo śrub.
Właściwe podkładki i śruby są zaprojektowane specjalnie dla danego modelu piły i umożliwiają 
maksymalną wydajność pracy i bezpieczeństwo.

7. Dodatkowe uwagi dotyczące bezpiecznej obsługi pił
Odrzut piły - przyczyny i zapobieganie:

• Odrzut to nagła reakcja spowodowana zaklinowaniem, zacięciem lub niewłaściwym 
ustawieniem ostrza, która prowadzi do niekontrolowanego szarpnięcia piły do góry i 
dalszego ruchu narzędzia w kierunku od obrabianego elementu do operatora.

• Jeżeli ostrze zaklinuje się lub zatnie w szczelinie, która się za nim zamyka, dochodzi do jego
blokady. W takiej sytuacji praca silnika popycha piłę wstecz w stronę operatora.

• Jeżeli ostrze piły przekrzywi się wewnątrz śladu lub jest niewłaściwie ustawione, zęby 
tylnej strony ostrza zaczepiają o powierzchnię obrabianego materiału. Następnie piła zostaje
wyrwana ze śladu i odskakuje w stronę operatora.

• Odrzut jest skutkiem nieprawidłowej obsługi piły. Można mu zapobiec za pomocą 
opisanych poniżej środków bezpieczeństwa.

a) Trzymaj piłę obiema rękoma i ustaw ramiona w taki sposób, by mogły pochłonąć energię 
ewentualnego odrzutu. Zawsze stój po stronie boku ostrza i nie ustawiaj go na linii ciała. Podczas 
odrzutu piła tarczowa może odskoczyć do tyłu, jednak przy zachowaniu zasad ostrożności można 
zapanować nad energią odrzutu.
b) Jeżeli ostrze się zatnie lub zamierzasz przerwać pracę, wyłącz piłę i utrzymuj ją w stałej pozycji, 
aż ostrze całkowicie się zatrzyma. Nigdy nie próbuj wyjmować ani wyszarpywać ostrza z materiału,
kiedy jest ono w ruchu. W takiej sytuacji może nastąpić odrzut. Rozpoznaj i usuń przyczynę 
zacięcia się ostrza.
c) Jeżeli zamierzasz włączyć piłę, której ostrze jest zagłębione w materiale, ustaw je centralnie w 
śladzie i upewnij się, czy zęby piły nie zaczepiają o powierzchnię materiału. Jeżeli ostrze zacięło się
w materiale, może z niego wyskoczyć lub spowodować odrzut po włączeniu piły.
d) Właściwe podparcie dużych elementów obrabianych zmniejsza ryzyko odrzutu w przypadku 
zacięcia się ostrza. Masa dużych elementów obrabianych może powodować ich wygięcie. Duże 
elementy muszą być podparte z obu stron, w pobliżu miejsca cięcia oraz na końcach.
e) Nie używaj tępych ani uszkodzonych tarcz tnących. Tarcze z tępymi lub źle ustawionymi zębami 
zwiększają tarcie w miejscu cięcia, co może prowadzić do zaklinowania ostrza i odrzutu.
f) Przed rozpoczęciem pracy dokręć ustawienia głębokości i kąta cięcia. Zmiana ustawień podczas 
pracy może powodować zaklinowanie ostrza i odrzut.
g) Zachowaj szczególną ostrożność przy „cięciu wgłębnym” stojących ścian lub innych elementów, 
w przypadku których nie można zobaczyć, co znajduje się po drugiej stronie. Wbite w ścianę ostrze 
piły może zostać zablokowane przez niewidoczny przedmiot, co również może prowadzić do 
odrzutu.

8. Bezpieczeństwo pracy z wgłębnymi piłami tarczowymi
a) Przed każdym użyciem piły upewnij się, że osłona zabezpieczająca właściwie się zamyka. Nie 
używaj piły, jeżeli osłona nie porusza się swobodnie i nie daje się od razu zamknąć. Nigdy nie 
mocuj ani nie wiąż niedomkniętej osłony. Osłona może się wygiąć, jeżeli piła przypadkowo 
upadnie na ziemię. Upewnij się, że osłona swobodnie się porusza i nie styka się z ostrzem ani 



innymi elementami przy wszystkich ustawieniach cięcia.
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b) Sprawdź stan i działanie sprężyny otwierającej osłonę. Napraw piłę przez użyciem, jeżeli osłona 
i sprężyna nie działają idealnie. Uszkodzone części, lepkie pozostałości materiału lub pył i trociny 
mogą uniemożliwiać właściwe domknięcie osłony dolnej.
c) Przed „cięciem wgłębnym”, które nie przebiega pod kątem prostym do materiału, upewnij się, że 
piła nie może się ześlizgnąć na bok. Ześlizgnięcie może powodować zacięcie się ostrza i odrzut.
d) Nie odkładaj piły na ławę lub podłoże bez upewnienia się, że osłona przykrywa ostrze. 
Niezabezpieczone, uruchomione ostrze może spowodować odepchnięcie piły od kierunku cięcia i 
przecięcie tego, co znajdzie się na jej drodze. Sprawdź cykl wybiegu piły.

9. Dodatkowe uwagi dotyczące bezpiecznego piłowania z użyciem klina
a) Używaj klina odpowiedniego do używanej tarczy tnącej. Klin musi być szerszy niż grubość 
tarczy stalowej, ale węższy niż szerokość zębów.
b) Wyreguluj klin zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Niewłaściwa grubość, niewłaściwe 
miejsce lub kierunek ułożenia mogą być powodem nieskutecznego zapobiegania odrzutom przez 
klin.
c) Używaj klina zawsze, z wyjątkiem wykonywania cięć wgłębnych. Umieść klin z powrotem na 
miejscu po wykonaniu cięcia wgłębnego. Klin przeszkadzałby w wykonaniu cięcia wgłębnego i 
mógłby spowodować odrzut.
d) Skutecznie działający klin musi być umieszczony w śladzie cięcia. Przy krótkich cięciach klin 
nie zapobiega odrzutom.
e) Nigdy nie uruchamiaj pilarki z wygiętym klinem. Nawet najdrobniejsza wada może spowolnić 
zamykanie osłony.

INSTRUKCJE DLA WSZELKICH RODZAJÓW PILAREK
• Nie używaj pasa szlifującego.
• Upewnij się, że klin jest tak wyregulowany, by odległość do zębatki tarczy tnącej nie 

przekraczała 5 mm i żeby zębatka nie wystawała ponad 5 mm nad dolną krawędź klina.
• Upewnij się, czy mechanizm wyłapywania pyłu jest prawidłowo zainstalowany, zgodnie z 

instrukcją.
• Używaj środków ochrony dróg oddechowych.
• Używaj tylko takich modeli ostrza, które są polecane w instrukcji.
• Zawsze stosuj narzędzia ochrony słuchu.
• Wymieniaj ostrze zgodnie z opisem w instrukcji.
• Maksymalna głębokość cięcia wynosi 75 mm.

Uszkodzony przewód elektryczny musi zostać wymieniony przez producenta, dział obsługi klienta 
lub innego wykwalifikowanego specjalistę, by umożliwić bezpieczną pracę.

DODATKOWE WSKAZÓWKI NA TEMAT BEZPIECZNEJ PRACY Z PIŁAMI 
TARCZOWYMI
a) Zawsze używaj zalecanych ostrzy, zgodnych z EN 847-1.
b) Nie używaj pasów szlifujących.
c) Używaj tylko oryginalnego sprzętu producenta.
Nie używaj ostrzy niezgodnych z parametrami podanymi w instrukcji obsługi. Nie wolno hamować 
ostrza piły przez boczny nacisk na urządzenie.
Upewnij się, że ostrze jest dokładnie zamontowane i obraca się we właściwym kierunku.

10. Szczególne zasady bezpieczeństwa
Bezpieczna praca z piłami tarczowymi
- Wykonując pracę, podczas której urządzenie może natknąć się na ukryte przewody elektryczne lub
swój własny przewód, zawsze trzymaj je za izolowane uchwyty. Kontakt urządzenia ze źródłem 



prądu może naelektryzować jego metalowe części i doprowadzić do porażenia prądem.

11. Dane techniczne
Wymiary
DxSxW (mm)
420x300x235
Tarcza tnąca (ø mm/liczba zębów)
210x36
Grubość tarczy tnącej
1,6 mm
Prędkość na biegu jałowym (n0)
4500
Cięcie ukośne
0°-45°
Głębokość cięcia 90° (mm)
75
Głębokość cięcia 45° (mm)
55
Waga (kg)
6,9
Silnik (V~/Hz)
230/50
Moc (W)
1600
Klasa ochrony
II

Ciśnienie akustyczne
95 dB(A), KpA: 3 dB(A)
Moc akustyczna
106 dB(A), KwA: 3 dB(A)
Typowe drgania ważone
ah: 5,72 m/s², K: 1,5m/s²
Dane podlegają modyfikacjom technicznym!

Uwaga: Hałas może być szkodliwy dla zdrowia. Jeżeli poziom hałasu przekracza 85 dB(A), należy 
używać narzędzi ochrony słuchu. Jeżeli dostawa energii elektrycznej jest niewystarczająca, może 
dojść do krótkotrwałego obniżenia napięcia po włączeniu urządzenia. Może to wpływać na 
działanie innych urządzeń (np. mruganie lampy). Przy wydajności sieci na poziomie Zmax < 0,27 
tego rodzaju zakłócenia nie powinny występować. (W razie problemów proszę skontaktować się z 
dostawcą energii elektrycznej.)
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12. Pozostałe zagrożenia
Urządzenie zostało wyprodukowane za pomocą nowoczesnych technologii, zgodnie z uznanymi 
zasadami bezpieczeństwa. Mimo tego pewne zagrożenia mogą nadal występować.

• Stosowanie niewłaściwych lub uszkodzonych przewodów elektrycznych stwarza ryzyko 
wypadku.

• Nawet przy przestrzeganiu wszelkich zasad bezpieczeństwa mogą nadal występować pewne 
zagrożenia, które nie są wyraźnie zauważalne.

• Aby zminimalizować ryzyko związane z pozostałymi zagrożeniami, należy przestrzegać 
wskazówek zawartych w punktach „Zasady bezpieczeństwa”, „Właściwa obsługa 



urządzenia” oraz w całej instrukcji obslugi.
• Nie wywieraj nadmiernego nacisku na urządzenie. Stosowanie nadmiernej siły podczas 

cięcia może powodować szybkie zużycie ostrza i spadek jego skuteczności pod względem 
wykończenia i precyzji.

• Przy cięciu aluminium i tworzyw sztucznych zawsze używaj odpowiednich zacisków. 
Obrabiane materiały muszą być dobrze zamocowane.

• Unikaj przypadkowego uruchamiania urządzenia: nie naciskaj włącznika podczas wkładania
wtyczki do gniazdka.

• Zawsze używaj narzędzi wskazanych w instrukcji, co umożliwia najlepsze wyniki.
• Zawsze trzymaj ręce z dala od stanowiska pracy, kiedy maszyna jest uruchomiona. Przed 

wykonaniem jakichkolwiek zadań zwolnij główny włącznik umieszczony na uchwycie, co 
powoduje wyłączenie urządzenia.

m Właściwe zastosowanie urządzenia
Tarcza jest przeznaczona do cięcia:

• Twardego i miękkiego drewna rodzimego lub egzotycznego, podłużnie lub poprzecznie 
przez słoje, pod warunkiem stosowania odpowiednich ustawień (użycie właściwej tarczy 
tnącej oraz klamer).

Niewłaściwe wykorzystanie
Nie należy ciąć:

• Metali żelaznych, stali, żelaza lanego oraz innych niewymienionych powyżej materiałów, 
zwłaszcza spożywczych.

14. Rozruch
Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Upewnij się, że sieć elektryczna, do której podłączane jest urządzeie, jest uziemiona zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i że gniazdko jest w idealnym stanie.
Sieć elektryczna musi być wyposażona w zabezpieczenia magnetotermalne, chroniące wszystkie 
przewodniki przez zwarciami i przeładowaniem.
Dobór urządzenia ochronnego powinien być dokonany zgodnie z charakterystyką elektryczną 
urządzenia, podaną na silniku.

15. REGULACJA
Uwaga: Przed wykonaniem któregokolwiek z podanych kroków, wyłącz urządzenie i odłącz je od 
prądu.
Regulacja głębokości cięcia (ryc. 2)
Urządzenie umożliwia regulację głębokości cięcia w skali od 0 do 75 mm.
Odkręć śrubę regulacji głębokości cięcia (6), ustaw żądaną głębokość przy pomocy skali (7) i z 
powrotem przykręć śrubę.
Wymiar wskazany na szynie wskazuje głębokość cięcia bez szyny.
Regulacja cięcia ukośnego (ryc. 3)
Kąt cięcia ukośnego może być regulowany w przedziale od 0° do 45°.
Odkręć śruby regulacji cięcia ukośnego po obu stronach (8), ustaw żądany kąt cięcia na skali (9) i z 
powrotem przykręć obie śruby.
Wymiana tarczy tnącej (ryc. 4, 5, 6)
Uwaga: Przed rozpoczęciem wymiany tarczy wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu.
1 Naciśnij włącznik cięcia wgłębnego (3), ustaw tarczę tnącą w położeniu do wymiany (śruba 
regulacji głębokości cięcia powinna być ustawiona na 25 mm) i wsuń wklucz z główką sześciokątną
do zagłębienia w śrubie mocującej tarczę (17).
2 Przyciśnij blokadę osi (13) i obróć tarczę tnącą (10), aż blokada zatrzyma się w miejscu z 



odgłosem stuknięcia.
3 Przytrzymuj wciśniętą blokadę osi (13) i odkręć śrubę mocującą tarczę (17) przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara, cały czas utrzymując tarczę w położeniu do wymiany.
4 Zdejmij zewnętrzny kołnierz (16) i tarczę (10).
(Uwaga: ryzyko skaleczenia, używaj rękawic ochronnych)
5 Załóż nową tarczę i kołnierz.
6 Dokładnie dokręć śrubę mocującą tarczę, przytrzymując wciśniętą blokadę osi.
7 Ustaw pilarkę w poprzednim położeniu.
Regulacja klina rozdzielnika (ryc. 7)
Reguluj odległość między tarczą tnącą a klinem po wymianie tarczy, a także zawsze, gdy jest to 
wskazane.
Ustaw urządzenie w takim samym położeniu, jak przy wymianie tarczy.
Odkręć śrubę regulującą (18) za pomocą klucza Allena i ustaw klin 2-3 mm powyżej dolnej 
krawędzi tarczy. Dokręć z powrotem śrubę regulującą.
Wyrównuj odstęp między tarczą tnącą (10) a klinem (19) po wymianie tarczy lub kiedy jest to 
konieczne.

16. Praca
Po wykonaniu omówionych powyżej działań i procedur możesz rozpocząć cięcie.
UWAGA: Zawsze trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i nie zbliżaj się do niego, kiedy urządzenie 
jest w ruchu.
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Włączanie i wyłączanie urządzenia (ryc. 1)
Aby włączyć urządzenie, naciśnij włącznik/wyłącznik (4). Aby wyłączyć, zwolnij 
włącznik/wyłącznik (4).
Obsługa i trzymanie pilarko-zagłębiarki (ryc. 8)
1 Umocuj materiał do obróbki tak, by nie mógł się on przesunąć ani poruszyć podczas cięcia.
2 Przesuwaj piłę tylko do przodu.
3 Mocno trzymaj piłę obiema rękoma, tak, by jedna ręka znajdowała się na uchwycie głównym, a 
druga na uchwycie przednim.
4 Jeżeli prowadnica jest używana jako pomoc, musi być przymocowana zaciskami.
5 Upewnij się, czy przewód zasilający nie znajduje się na linii cięcia.

Cięcie
1 Oprzyj przednią część urządzenia o materiał.
2 Włącz urządzenie za pomocą obu włączników (4).
3 Naciśnij włącznik cięcia wgłębnego (3).
4 Naciskaj w dół na urządzenie do momentu osiągnięcia żądanej głębokości cięcia.
5 Równomiernie posuwaj piłę do przodu.
6 Po dokończeniu cięcia wyłącz urządzenie i wysuń ostrze ze śladu.

Cięcie wgłębne (ryc. 9)
1 Oprzyj urządzenie o materiał.
2 Ustaw wskaźnik cięcia za pomocą tylnej strzałki (A) w położeniu najgłębszego cięcia wgłębnego.
3 Włącz urządzenie i naciskaj je w dół do momentu osiągnięcia żądanej głębokości cięcia.
4 Przesuwaj piarkę do przodu do momentu osiągnięcia zaznaczonego punktu na wskaźniku cięcia 
(C).
5 Po zakończeniu cięcia wgłębnego przesuń urządzenie do góry i zatrzymaj ostrze za pomocą 
włącznika.

Cięcie z prowadnicą (opcjonalne)
1 Ustaw urządzenie na prowadnicy. Za pomocą śrub mocujących ustaw prowadnicę w miejscu. 



Można dodatkowo dokręcić śruby załączonym kluczem z główką sześciokątną, jeżeli istnieje 
ryzyko, że mogą samoistnie się poluzować.
2 Włącz urządzenie za pomocą obu włączników (4).
3 Naciśnij włącznik cięcia wgłębnego (3).
4 Naciskaj urządzenie w dół do czasu osiągnięcia żądanej głębokości cięcia. Przy pierwszym użyciu
gumowa uszczelka zostanie przecięta, co zapewnia ochronę przed drzazgami aż do tarczy tnącej.
5 Równomiernie posuwaj piłę do przodu.
6 Po zakończeniu cięcia wyłącz urządzenie i wysuń ostrze ze śladu.

Blokada przechyłu:
Podczas montażu prowadnicy wskazane jest zainstalowanie dołączonej blokady przechyłu. Chroni 
ona urządzenie przed przewróceniem się na bok w pozycji przechylonej. Pozwala to zapobiec 
wypadkom lub uszkodzeniu urządzenia.

Cięcie z zasysaniem pyłu
Podłącz wąż zasysający pył do ssawy - Ø 38 mm (12).

Ochrona przed drzazgami
Stosowanie osłony chroniącej przed drzazgami (15) znacznie poprawia przy cięciu 0° jakość brzegu
cięcia od strony górnej.

• Postaw pilarkę na materiale do obróbki lub na prowadnicy.
• Dociśnij osłonę (15), aż zajdzie ona na materiał do obróbki. Przykręć ją za pomocą śruby.
• Przetnij osłonę (15). Przy pierwszym użyciu osłona zostaje przecięta i w ten sposób 

powstaje dokładnie dopasowany brzeg.

17. Połączenie elektryczne
Silnik nowego urządzenia jest w pełni gotowy do pracy.
Użytkownik musi zadbać o to, czy jego podłączenie do sieci elektrycznej oraz wszelkie 
wykorzystywane przedłużacze są zgodne z miejscowymi przepisami.

Ważne:
W przypadku przeładowania silnik automatycznie się wyłącza. Silnik może zostać ponownie 
włączony po okresie chłodzenia, który może się wahać zależnie od okoliczności.

Wadliwe przewody elektryczne
Często zdarza się uszkodzenie izolacji przewodów elektrycznych.
Możliwe przyczyny:

• Ściśnięcie przewodu przeprowadzonego przez okno lub przymknięte drzwi.
• Zgięcie wskutek nieprawidłowego podłączenia lub ułożenia przewodu.
• Przecięcie izolacji z powodu przejechania ostrym urządzeniem po przewodzie.
• Uszkodzenie izolacji przy wyciąganiu wtyczki siłą za przewód.
• Pęknięcia izolacji z powodu starzenia się materiału.

Przewody z uszkodzoną izolacją stwarzają zagrożenie życia i nie mogą być wykorzystywane.
Regularnie sprawdzaj stan przewodów. Zawsze sprawdzaj przewody, kiedy są one odłączone od 
prądu.
Przewody elektryczne muszą być zgodne z przepisami obowiązaującymi w danym kraju.

Silnik jednofazowy
• Napięcie w sieci musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej silnika.
• Przedłużacz o długości do 25 m musi mieć przekrój poprzeczny o powierzchni co najmniej 

1,5 mm2, powyżej długości 25 m - przekrój o powierzchni co namniej 2,5 mm2.
• Podłączenie do sieci musi być wypozażone w wolno działający bezpiecznik 16 A.



Tylko wykwalifikowany elektryk może wykonywać naprawy układu elektrycznego maszyny.
W razie potrzeby proszę podać zakładowi wykonującemu naprawę następujące dane:

• Producent silnika
• Rodzaj prądu wykorzystywanego przez silnik
• Dane na tabliczce znamionowej urządzenia
• Dane na tabliczce znamionowej włącznika
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18. Konserwacja
Jeżeli w okresie gwarancji lub po jego zakończeniu wymagane są dodatkowe usługi ze strony 
wyspecjalizowanego personelu, proszę skontaktować się z serwisem zalecanym przez 
producenta lub bezpośrednio z producentem.

• Zawsze pamiętaj o tym, by wykonywać prace takie jak naprawy, konserwacja, czyszczenie 
oraz usuwanie usterek przy wyłączonym silniku i odłączonym przewodzie.

• Wszelkie wyposażenie ochronne i zabezpieczające muszą być umieszczone z powrotem na 
miejscu bezpośrednio po zakończeniu prac naprawczych lub konserwacyjnych.

STAŁA KONSERWACJA
Stała konserwacja omówiona w tej części instrukcji może być wykonywana przez niefachowy 
personel.

• Nie smaruj piły – cięcie musi być wykonywane na sucho. Wszelkie elementy obrotowe mają
własny układ smarujący.

• W miarę możliwości używaj przyborów ochronnych podczas prac konserwacyjnych 
(okulary ochronne i rękawice).

• W razie potrzeby usuwaj trociny i opiłki z maszyny, stanowiska pracy i podłoża.
Zalecamy stosowanie profesjonalnego odkurzacza lub szczotki.
UWAGA: Nie używaj sprężonego powietrza do czyszczenia!
Regularnie sprawdzaj stan tarcz tnących. Jeżeli podczas cięcia pojawiają się trudności, wskazane 
może być naostrzenie tarczy przez wykwalifikowany personel lub jej wymiana.

OBSŁUGA KLIENTA
Jeżeli w okresie gwarancji lub później konieczne są dodatkowe usługi konserwacyjne lub naprawa, 
które mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników, zawsze zwracaj się do
autoryzowanego serwisu lub bezpośrednio do producenta, jeżeli w danym miejscu nie ma takiego 
serwisu.

19. Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Silnik nie działa. Uszkodzenie silnika, przewodu 
lub wtyczki. Przepalone 
bezpieczniki.

Oddaj maszynę do sprawdzenia
przez wykwalifikowany 
personel. Nie próbuj 
samodzielnie naprawiać 
maszyny, gdyż może to być
niebezpieczne. Sprawdź stan 
bezpieczników i w razie 
potrzeby je wymień.

Silnik uruchamia się powoli i 
nie osiąga właściwej prędkości.

Niskie napięcie w sieci. 
Uszkodzone uzwojenie. 
Przepalony kondensator.

Poproś dostawcę prądu o 
sprawdzenie napięcia w sieci. 
Oddaj maszynę do sprawdzenia
przez wykwalifikowany 
personel. Zwróć się do 



wykwalifikowanego 
pracownika z prośbą o 
wymianę kondensatora.

Nadmierny hałas z silnika. Uszkodzone uzwojenie. 
Uszkodzenie silnika.

Oddaj maszynę do sprawdzenia
przez wykwalifikowany 
personel.

Silnik nie osiąga pełnej mocy. Przeładowanie sieci z powodu 
podłączonego oświetlenia, 
innych silników itp.

Nie używaj innych urządze ani 
silników podłączonych do tej 
samej sieci.

Silnik łatwo się przegrzewa. Przeładowanie silnika, 
niewłaściwe chłodzenie.

Zapobiegaj przeładowaniu 
silnika podczas pracy, usuń pył 
z jego powierzchni, by 
zapewnić optymalne 
chłodzenie.

Zredukowana siła cięcia 
podczas obsługi urządzenia.

Za mała lub zbyt często 
ostrzona tarcza tnąca.

Przestaw ograniczenie końcowe
części tnącej.

Nierówna lub krzywa 
powierzchnia cięcia.

Tępa tarcza, niedopasowanie 
kształtu zębów tarczy do 
grubości materiału.

Naostrz tarczę lub wymień ją na
właściwą.

Obrabiany materiał wysuwa się 
lub pęka wzdłuż.

Nadmierny nacisk podczas 
pracy lub niewłaściwa tarcza 
tnąca.

Wymień tarczę na właściwą.
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Pilarko-zagłębiarka PL75
Deklaracja zgodności
deklaruje, że produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami:

2014/29/EU
 2014/35/EU  

2006/28/WE
2005/32/WE

 2014/30/EU  
2004/22/WE
1999/5/WE
2014/68/EU
90/396/WE

 2011/65/EU  
89/686/WE_96/58/WE

 2006/42/WE  

Aneks IV
Organ powiadamiany:
Numer organu powiadamianego:
2000/14/WE_2005/88/WE

Aneks V
Aneks VI
Hałas: mierzony LWA = xx dB(A); gwarantowany LWA = xx dB(A)
Organ powiadamiany:



2004/26/WE
Numer emisji
Referencje standardowe: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, EN 55014-1/A2:2002, EN 61000-3-3/A2:2005, EN 610003-3/A2:2005, EN 61000-
3-11:2000, EN 55014-2/A1:2001, EN 61029-2-9:2002
Nr artykułu 3901216901
Dokument może podlegać zmianom bez uprzedzenia
Rejestr dokumentów: Georg Kohler
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen
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Tylko dla państw UE.
Proszę nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi! Zgodnie z europejską 
Dyrektywą 2012/19/EU dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
odpowiednikiem w prawie narodowym, zużyte elektronarzędzia muszą być oddzielnie zbierane i 
wprowadzane do ponownego użytku w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

[s. 112 pliku PDF]
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 nieprodukowanych 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.


