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Pilarka tarczowa elektryczna  

PILARKA TARCZOWA ELEKTRYCZNA  

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za dokonanie zakupu pilarki tarczowej elektrycznej. Przed rozpoczęciem 
użytkowania należy dokładnie zapoznać się z  treścią niniejszej instrukcji obsługi i  za-
chować ją na przyszłość.
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79PL Ogólne przepisy bezpieczeństwa

1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!  Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Produkt należy starannie rozpakować, należy zwrócić uwagę na wyjęcie z opakowania
wszystkich części produktu.
Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą
być powodem urazu,  pożaru i/lub ciężkiego zranienia.

Opakowanie

Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego go przed uszkodzeniem w czasie 
transportu. Opakowanie jest surowcem wtórnym i należy poddać je recyklingowi.

Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi przepisami 
bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i właściwym 
korzystaniem z urządzenia. Instrukcje należy przechowywać w celu późniejszego z niej 
korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca się przechowanie oryginalnego opakowania 
wraz z materiałami opakunkowymi, dokument zakupu i kartę gwarancyjną. Przechowanie 
opakowania ułatwi w przyszłości ewentualny transport urządzenia (przeprowadzka, odesłanie 
do naprawy).

Uwaga: Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać
również instrukcję obsługi. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji zapewni 
właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również instrukcje 
konserwacji urządzenia i napraw. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe 
w wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.
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2. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapoznać się z niniejszymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, 
zapamiętać je i przechowywać 

UWAGA!  Podczas użytkowania maszyn i narzędzi elektrycznych należy stosować
się do poniższych uwag w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, zranienia i 
niebezpieczeństwa wywołania pożaru. Pod pojęciem „narzędzia elektryczne” dla celów 
poniżej zamieszczonych uwag rozumie się narzędzie elektryczne zasilane z instalacji 
elektrycznej (przewód zasilający) jak również narzędzie zasilane z akumulatora (bez 
przewodu zasilającego). Należy przechować wszystkie ostrzeżenia i zalecenia w celu 
wykorzystania w przyszłości.

Środowisko pracy

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dbać o prawidłowe oświetlenie. Bałagan
i miejsca nie doświetlone na stanowisku pracy bywają przyczyną wypadków. Należy 
uprzątnąć narzędzia w danej chwili nie używane. 
Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku zagrożonym pożarem lub wybuchem,
tzn. tam gdzie występują ciecze palne, gazy lub zapylenie. W narzędziu elektrycznym 
powstaje iskrzenie na komutatorze, mogące powodować zapalenie oparów lub pyłu.
Przy użytkowaniu narzędzia elektrycznego nie dopuszczać do stanowiska pracy osób
postronnych i dzieci! Przeszkadzanie w pracy może spowodować utratę kontroli nad 
wykonywaną czynnością. Nigdy nie należy pozostawiać narzędzi elektrycznych bez nadzoru. 
Nie dopuszczać zwierząt w pobliże urządzeń.

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych                                      

Wtyczka przewodu zasilania musi być zgodna z gniazdkiem sieciowym. Nigdy nie należy
naprawiać wtyczki. Narzędzia zaopatrzonego we wtyczkę wyposażoną w kontakt ochronny 
nie należy przyłączać do zasilania używając trójnika lub innego adaptera. Nieuszkodzone 
wtyczki i odpowiednie gniazdka sieciowe zapobiegają porażeniu prądem elektrycznym. 
Uszkodzone lub splątane przewody zasilające zwiększają zagrożenie porażenia 
prądem elektrycznym. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy wymienić go 
na nieuszkodzony, który można zakupić w autoryzowanym zakładzie naprawczym lub u 
importera. 
Wystrzegać się w czasie pracy dotykania przedmiotów uziemionych, jak np. instalacja
wodociągowa, grzejniki, kuchenki elektryczne i lodówki. Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem elektrycznym jest większe, jeżeli występuje bezpośredni kontakt z ziemią. 

PILARKA TARCZOWA ELEKTRYCZNA  INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Nie narażać narzędzi elektrycznych na bezpośredni kontakt z deszczem, wilgocią. Nie wolno
dotykać narzędzi elektrycznych mokrymi rękoma. Nie należy myć narzędzi elektrycznych pod 
bieżącą wody ani zanurzać ich we wodzie. 
Nie używać przewodu zasilającego do celów innych, niż wynika to z jego przeznaczenia.
Nigdy nie należy przenosić i ciągnąć urządzeń elektrycznych za przewód zasilający. Nie 
wyłączać wtyczki pociągając za przewód. Chronić przewody zasilające przed uszkodzeniem 
mechanicznym spowodowanym przez ostre lub gorące przedmioty. 
Narzędzie elektryczne jest przystosowane wyłącznie do zasilania prądem elektrycznym
zmiennym. Zawsze należy sprawdzić, czy napięcie elektryczne odpowiada wartości 
zamieszczonej na tabliczce znamionowej narzędzia. 
Nigdy nie należy używać narzędzia z uszkodzonym przewodem zasilania lub wtyczką, które
spadło na podłoże i jest w jakimś stopniu uszkodzone. 
W przypadku używania przedłużacza należy sprawdzić, czy jego parametry techniczne
odpowiadają danym umieszczonym na tabliczce znamionowej narzędzia. Jeżeli narzędzie 
elektryczne używane jest poza pomieszczeniem zadaszonym, należy stosować przedłużacz 
odpowiedni do użytkowania poza pomieszczeniami zadaszonymi. W razie stosowania 
przedłużaczy nawiniętych na bęben, konieczne jest ich rozwinięcie , aby nie dopuścić do 
przegrzania przewodu. 
Jeżeli narzędzie elektryczne jest użytkowane w dużych pomieszczeniach lub na zewnątrz
budynku, dozwolone jest jego użytkowanie, jeżeli jest podłączone do instalacji zaopatrzonej 
w wyłącznik różnicowoprądowy/RCD/ < 30 mA. Korzystanie z instalacji wyposażonej w 
wyłącznik różnicowoprądowy /RCD/ zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
Ręczne narzędzia elektryczne należy chwytać wyłącznie za izolowane uchwyty, dlatego
że podczas pracy może nastąpić kontakt urządzenia tnącego lub wiercącego z ukrytym 
przewodem elektrycznym lub z przewodem zasilającym narzędzie. 

Bezpieczeństwo osób 

Podczas użytkowania narzędzia elektrycznego należy zachować maksymalną ostrożność
i uwagę przy wykonywaniu danej czynności. Należy skoncentrować się na wykonywanej 
pracy.  Nie należy wykonywać prac z użyciem narzędzia elektrycznego w stanie zmęczenia, 
będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Nawet chwilowa nieuwaga może 
spowodować wypadek. Podczas pracy z użyciem narzędzia elektrycznego nie należy jeść, 
pić, palić. 
Należy stosować środki ochrony osobistej. Zawsze należy stosować ochronę oczu.
Stosować środki ochrony osobistej odpowiednie dla danego rodzaju prac. Środki ochrony 
takie jak np. maseczka oddechowa, obuwie o podeszwie antypoślizgowej, przykrycie głowy 
lub ochronniki słuchu używane stosownie do warunków wykonywanej pracy obniżają ryzyko 
spowodowania wypadku. 
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Należy wystrzegać się przypadkowego włączenia narzędzia. Nie przemieszczać narzędzia
podłączonego do sieci elektrycznej, z palcem na włączniku. Przed podłączeniem narzędzia 
do sieci należy sprawdzić, czy włącznik jest w położeniu „wyłączony”. Przemieszczanie 
narzędzia z palcem na włączniku lub włączanie do gniazdka sieciowego z załączonym 
włącznikiem może być przyczyną wypadku. 
Przed włączeniem narzędzia należy usunąć wszystkie klucze i przyrządy użyte do regulacji.
Klucz do regulacji lub przyrząd, pozostawiony w obracającej się części narzędzia 
elektrycznego może być przyczyną wypadku. 
Przy pracy należy zajmować stabilną pozycję i równowagę. Pracować tylko w bezpiecznym
zasięgu. Nigdy nie należy przeceniać własnych możliwości. Nie używać narzędzi 
elektrycznych będąc zmęczonym. 
Należy stosować odpowiedni ubiór. Stosować ubranie robocze. Nie zakładać luźnych ubrań
ani nie zakładać biżuterii. Uważać, aby włosy, odzież, rękawice nie znalazły się w zasięgu 
obracających się lub rozgrzanych elementów narzędzia elektrycznego.  
Podłączyć urządzenie do odsysania pyłu. Jeżeli narzędzie posiada opcję podłączenia do
urządzenia do wychwytywania lub odsysania pyłu, należy je prawidłowo podłączyć i 
używać.  Stosowanie takiego urządzenia może ograniczyć zagrożenia powodowany przez 
powstający w trakcie pracy pył. 
Element obrabiany należy odpowiednio zamocować. Należy stosować ściski stolarskie lub
imadło do mocowania obrabianego elementu. 
Nie pracować z narzędziem elektrycznym będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków
lub substancji uzależniających. 
Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o obniżonych zdolnościach
manualnych lub psychicznych lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i 
umiejętności jeżeli nie pozostają pod bezpośrednim nadzorem lub, które nie zostały 
odpowiednio przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.  Konieczny 
jest nadzór zapobiegający dostępowi dzieci do narzędzi. 

Użytkowanie narzędzia elektrycznego i jego konserwacja 

W razie wystąpienia problemów w pracy narzędzia należy odłączyć je od zasilania
elektrycznego, tak samo należy postąpić przed przystąpieniem do czyszczenia lub 
konserwacji, przy każdym przemieszczaniu narzędzia i po zakończeniu pracy! Nigdy nie 
wolno używać do pracy narzędzia uszkodzonego. 
Jeżeli narzędzie zacznie emitować nienormalny dźwięk lub zapach, natychmiast należy
przerwać pracę. 
Nie należy przeciążać narzędzia elektrycznego. Narzędzie elektryczne będzie pracować
wydajniej i bezpieczniej, jeżeli będzie eksploatowane na obrotach, dla których zostało 
zaprojektowane. Zawsze należy używać narzędzie sprawne, przeznaczone do wykonywania 
danej pracy. Odpowiednie narzędzie będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę dla 
wykonywania której zostało zbudowane.  

PILARKA TARCZOWA ELEKTRYCZNA  INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Nie użytkować narzędzia elektrycznego, którego nie można bezpiecznie włączyć i wyłączyć
używając zainstalowanego włącznika. Użytkowanie takiego narzędzia jest niebezpieczne. 
Uszkodzony włącznik musi być naprawiony przez autoryzowany zakład naprawczy. 
Narzędzie należy odłączyć od zasilania zanim przystąpi się do jego regulacji, wymiany
oprzyrządowania lub konserwacji. Będzie to przeciwdziałać przypadkowemu uruchomieniu. 
Nie użytkowane narzędzia elektryczne należy uprzątnąć i schować je poza zasięgiem
dostępu dzieci i osób niepowołanych. Narzędzie elektryczne w niedoświadczonych 
rękach może być niebezpieczne. Narzędzia elektryczne należy przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym miejscu. 
Narzędzia elektryczne należy utrzymywać w dobrym stanie. Regularnie należy sprawdzać
ustawienie części ruchomych i ich ruchomość. Sprawdzać,  czy nie doszło do uszkodzenia 
osłon lub innych elementów, co może wpływać na bezpieczeństwo użytkowania narzędzia.  
Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, przed kolejnym użytkowaniem należy spowodować jego 
naprawę. Wiele wypadków jest spowodowanych z powodu niewłaściwego stanu narzędzia.   
Przyrządy przeznaczone do cięcia muszą być ostre i czyste. Prawidłowo zadbane i
naostrzone narzędzia ułatwiają wykonywanie pracy, przeciwdziałają wypadkom i praca 
z użyciem takich przyrządów jest łatwa w kontrolowaniu wykonywanej czynności. 
Zastosowanie innego oprzyrządowania, niż wymienione w instrukcji obsługi może 
spowodować uszkodzenie narzędzia i stanowić przyczynę wypadku. 
Narzędzia elektryczne ich oprzyrządowanie, przyrządy robocze należy stosownie z
niniejszymi zaleceniami i w sposób przewidziany dla danego narzędzia elektrycznego, 
biorąc pod uwagę warunki wykonywanej pracy i jej rodzaj. Używanie narzędzia do innych 
celów może powodować powstanie zagrożenia. 

Użytkowanie narzędzia zasilanego z akumulatora 

Przed włożeniem akumulatora należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji „0 –
wyłączone”. Zainstalowanie akumulatora w narzędziu włączonym może skutkować 
wypadkiem.  
Do ładowania akumulatora należy używać ładowarki zalecanej przez producenta.
Stosowanie ładowarki innego typu może skutkować uszkodzeniem akumulatora i 
powstaniem pożaru. 
Stosować akumulatory przeznaczone dla danego narzędzia. Stosowanie innych
akumulatorów może powodować zranienie lub powstanie pożaru. 
Jeżeli akumulator nie jest użytkowany, należy przechowywać go w oddaleniu od
przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie biegunów akumulatora. 
Zwarcie w akumulatorze może skutkować poranieniem, poparzeniem jak również może 
spowodować powstanie pożaru. 



Z akumulatorami należy postępować ostrożnie. Nieostrożne obchodzenie się z
akumulatorem może spowodować wyciek substancji chemicznej z akumulatora. Należy 
wystrzegać się kontaktu z ta substancją a jeżeli do tego dojdzie należy skażone miejsce 
spłukać pod bieżącą wodą. Jeżeli substancja chemiczna dostanie się do oczu należy 
natychmiast udać się po pomoc medyczną. Substancja chemiczna z akumulatora może być 
przyczyną groźnego zranienia. 

Serwis

Samowolnie nie można wykonywać wymiany części, napraw i ingerować w budowę
narzędzia. Naprawy należy powierzyć wykwalifikowanym pracownikom. 
Każda samowolna naprawa lub zmiana w budowie narzędzia jest niedopuszczalna bez
zgody naszej firmy (w wyniku może nastąpić wypadek). 
Narzędzia elektryczne należy naprawiać w autoryzowanym zakładzie naprawczym. Należy
stosować oryginalne lub zalecane części zamienne. Zapewnia to bezpieczeństwo 
użytkownika i narzędzia.
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3.SYMBOLE
Na narzędziu tym mogą być umieszczone niektóre z poniższych symboli. Prawidłowe 
wyjaśnienie tych symboli umożliwi bezpieczne i lepsze wykorzystanie narzędzia.

V

W

RPM

Volt

Amper

Hertz

Watt

Minuty

Prąd zmienny

Prąd stały

Obroty na biegu 
jałowym 

Konstrukcja II klasy

Na minutę

Ostrzeżenie przed 
wodą
Zapoznaj się z 
instrukcją 

Ochrona oczu

Maska na twarz

Ochrona słuchu

Rękawice

Ochrona rąk

Niebezpieczeństwo

Napięcie

Prąd

Częstotliwość

Moc

Czas

Typ prądu

Typ prądu

Obroty bez obciążenia

Konstrukcja z podwójną izolacją

Obroty na minutę

Nie wystawiaj narzędzi na oddziaływanie deszczu ani wilgoci.

Przez przeczytanie i zrozumienie instrukcji obsługi przez 
użyciem narzędzia użytkownik zmniejsza ryzyko obrażeń.

Zawsze stosuj okulary ochronne.

Używając tego narzędzia korzystaj z maski ochronnej.

Korzystaj ze środków ochrony słuchu.

Podczas pracy z urządzeniem korzystaj z rękawic ochronnych.
W przypadku przybliżenia rąk do brzeszczotu grozi poważne 
zranienie.
Stanowi natychmiastową niebezpieczną sytuację, podczas 
której grozi śmierć lub poważne obrażenia.
Oznacza możliwą niebezpieczną sytuację, podczas której 
może dość do poważnych obrażeń.
Oznacza możliwą niebezpieczną sytuację mogącą prowadzić 
do obrażeń.

n0

Symboly

SYMBOL          NAZWA   OPIS
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Ostrzeżenie

Uwaga



4. FUNKCJE

Użytkowanie jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego może spowodować przeniknięcie ciała 
obcego do oka lub może prowadzić do poważnych obrażeń. Zawsze korzystaj z okularów lub 
tarcz ochronnych a w razie potrzeby także z maski na całą twarz.

Rys. 1
1  Jednostka 
2  Uchwyt przedni
3  Bezpiecznik wału
4  Rura odsysająca  
5  Przewód 
6  Przełącznik 
7  Górna pokrywa
8  Dolna pokrywa

ZAPOZNAJ SIĘ Z PIŁĄ TARCZOWĄ
Przed użyciem tego narzędzia zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i zasadami 
bezpieczeństwa. (Rysunek 1)

BEZPIECZNIK WAŁU
Bezpiecznik wału umożliwia zablokowanie tarczy podczas luzowania śruby mocującej.

JEDNOSTKA SMARUJĄCA
Podczas cięcia miękkich materiałów, takich jak aluminium lub miedź, włóż do 
jednostki smarującej smar w pałeczce. Ochronisz w ten sposób materiał i tarczę.

RURA ODSYSAJĄCA
Rura odsysająca przechwytuje kurz i opiłki z cięcia.

DOLNA POKRYWA
Dolna pokrywa jest tu dla Twej ochrony i bezpieczeństwa. NIGDY jej nie modyfikuj. Jeśli 
jest uszkodzona lub wraca powoli, NIE UŻYWAJ piły, dopóki uszkodzona pokrywa nie 
zostanie wymieniona lub naprawiona.

PILARKA TARCZOWA ELEKTRYCZNA  INSTRUKCJA OBSŁUGI
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       OSTRZEŻENIE!
Jeśli brakuje którejś z części lub jeśli któraś z części jest uszkodzona, nie używaj 
narzędzia, dopóki nie wymienisz brakującej części. W przeciwnym razie może dojść 
do poważnych obrażeń.

       OSTRZEŻENIE!
Nie próbuj modyfikować narzędzia ani tworzyć akcesoriów niezalecanych do tego 
narzędzia. Jakiekolwiek zmiany i modyfikacje są niedopuszczalne i mogą wywołać 
niebezpieczne sytuacje lub spowodować poważne obrażenia.

       OSTRZEŻENIE!
Aby zapobiec niechcianemu włączeniu urządzenia, które może spowodować 
poważne obrażenia, podczas montażu części zawsze odłączaj urządzenie z sieci 
elektrycznej.

WYPAKOWANIE
    Ostrożnie wypakuj narzędzie i akcesoria z pudełka. Upewnij się, że opakowanie 
    zawiera wszystkie części podane na liście.
•   Dokładnie skontroluj narzędzie, czy nie doszło do jego uszkodzenia podczas transportu.
•   Nie wyrzucaj materiałów pakowych, nie skontrolowawszy dokładnie narzędzia i nie 
    sprawdziwszy jego prawidłowego działania.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
    Piła tarczowa
•   1 zestaw tarcz uniwersalnych (na pile)
•   Uchwyt przedni
•   Klucz do tarczy
    10 sztuk smaru w pałeczkach
    Instrukcja obsługi
•   Przenośny kufer
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       OSTRZEŻENIE!
To narzędzie korzysta ze specjalnie zaprojektowanych tarcz. Nigdy nie używaj innego 
typu. Inne typy tarcz nie będą działać bezpiecznie i mogą spowodować poważne 
obrażenia.

       OSTRZEŻENIE!
Podczas demontażu tarcz najpierw odłącz narzędzie z gniazdka elektrycznego.

PRZYMOCOWANIE PRZEDNIEJ RĘKOJEŚCI
     Przykręć przednią rękojeść do piły według rysunku 2.
     Dokręć rękojeść przy pomocy nakrętki.

1.Wciśnij bezpiecznik, aby umocować tarczę. (rys. 3)
2.Kluczem poluzuj nakrętkę. (rys. 4)
3.Zdejmij nakrętkę i podkładkę z tarczy. (rys. 5)
4.Otwórz dolną pokrywę tarczy. (rys. 6)
5.Podnieś i złóż tarczę „Face 1”. (rys. 7)
6.Podnieś i złóż tarczę „Face 2”. (rys. 8)

1.Wyszukaj „Face 1” i „Face 2” w nowym zestawie tarcz dla piły z podwójnym brzeszczotem. 
   (rys. 9)
2.Otwórz dolną pokrywę i umieść tarczę „Face 2“ na zewnętrznym mocowaniu brzeszczotu 
   piły. (rys. 10)
3.Umieść tarczę „Face 1“ na tarczy „Face 2“ i załóż ją na wewnętrzne mocowanie brzeszczotu 
   piły.  (rys. 11)
4.Załóż na brzeszczot podkładkę i nakrętkę mocującą.  (rys. 12)
5.Przy pomocy klucza dokręć nakrętkę mocującą.  (rys. 13)

Mocowanie rękojeści                         Rys. 2

DEMONTAŻ TARCZY

ZAŁOŻENIE TARCZ

PILARKA TARCZOWA ELEKTRYCZNA  INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Utrzymuj tarcze w czystości, ostre i prawidłowo przechowywane. Przez użycie tępych tarcz 
nadmiernie obciążasz piłę i zwiększasz ryzyko uderzenia zwrotnego. Zawsze miej 
przygotowane ostre tarcze zapasowe.
Guma i drewno przyklejone do tarczy spowalniają Twoją piłę. Wyczyść tarczę usuwaczem 
gumy, gorącą wodą lub środkiem odtłuszczającym. NIE UŻYWAJ  benzyny.

Dolna pokrywa jest przymocowana do piły dla Twej ochrony i bezpieczeństwa. NIGDY jej nie 
modyfikuj. Jeśli jest uszkodzona lub porusza się powoli i z trudem, NIE UŻYWAJ piły, dopóki 
nie dojdzie do naprawy lub wymiany pokrywy. Skontaktuj się z serwisem klienta. Podczas 
używania piły zostaw pokrywę w pozycji roboczej.
Pokrywa działa prawidłowo, jeśli porusza się swobodnie i powraca do pozycji zamkniętej. Jeśli 
dolna pokrywa z jakiegokolwiek powodu nie zamyka się łatwo, to przed użyciem piły skontaktuj 
się z autoryzowanym serwisem.

         UWAGA!
Nie używaj piły, jeśli pokrywa tarcz nie działa prawidłowo. Pokrywę należy skontrolować 
przed każdym użyciem. Jeśli piła spadnie, skontroluj, czy nie doszło do uszkodzenia lub 
poluzowania dolnej pokrywy. 

SYSTEM OCHRONY TARCZ

UŻYWANIE PIŁY

Przymocuj pożądany materiał tak, aby podczas cięcia się nie poruszał.
Przez przesunięcie przełącznika do pozycji ON (włączone) włącz piłę. Zawsze umożliwiaj 
tarczom osiągnięcie pełnych obrotów przed rozpoczęciem cięcia materiału.
Podczas cięcia równomiernie naciskaj na piłę. Nadmierny nacisk spowoduje ostre cięcie i 
może zmniejszyć się żywotność piły lub zwiększyć ryzyko uderzenia zwrotnego.
Podczas cięcia aluminium, miedzi, stali nierdzewnej i stopu metali korzystaj z (dodatkowego) 
urządzenia do smarowania, ponieważ materiały te mają tendencję do przylegania do 
brzeszczotu i zanieczyszczania go.
Zawsze prowadź materiał pod kątem 90° do brzeszczotu. Przez prowadzenie pod innym 
kątem można spalić brzeszczot i uszkodzić jego zęby.

PODWÓJNE TARCZE

Obsługa89PL



Nie opieraj piły o bok obrabianego elementu, który po odcięciu spadnie.
Przez przesunięcie przełącznika do pozycji OFF (wyłączone) zatrzymaj piłę.

        UWAGA!
Zawsze miej pod kontrolą sterowanie piłą, tylko w ten sposób będziesz bezpiecznie ciąć. 
Utrata kontroli nad piłą może spowodować poważne obrażenia.

Przez przesunięcie przełącznika do pozycji ON (włączone) włącz piłę. Przed cięciem zawsze 
pozwól tarczom rozkręcić się na pełne obroty.
Podczas cięcia równomiernie naciskaj na piłę. Nadmierny nacisk spowoduje ostre cięcie i 
może skrócić żywotność piły lub zwiększyć ryzyko uderzenia zwrotnego.
Upewnij się, że obie tarcze dosięgną materiału w tym samym czasie. W przeciwnym 
przypadku może dojść do nieoczekiwanego uderzenia zwrotnego i obrażeń.

Prędkość posuwu jest bardzo istotna dla osiągnięcia prawidłowych wyników cięcia. Prędkość 
posuwu określana jest przez twardość i grubość ciętego materiału. Prędkość przesuwania 
definiuje się tak, jak szybko naciskasz piłę przez materiał.
Posuwaj (przy cienkich materiałach) tarcze z zębami wysuniętymi tylko 10 do 12 mm, 
następnie tnij ruchem do przodu (lub do tyłu).
Ciąć trzeba pod kątem 90°. Podczas cięcia pod innym kątem można uszkodzić żeby tarcz.

         UWAGA!
• Jeśli prędkość posuwu jest bardzo niska, tarcze będą na materiał naciskać, zamiast 
go ciąć. Krawędzie zębów ślizgają się i zużywają materiał. Powoduje to nieprawidłowe 
cięcie i prowadzi do nadmiernego zużycia tarcz.
• Jeśli posuw jest bardzo szybki, grozi ryzyko, że cięcie może się oddzielić. Odłamki 
mogą być coraz większe a w końcu może dojść do złamania i poważnych obrażeń.
• Jeśli prędkość posuwu jest bardzo wysoka, grozi ryzyko, że cięcie może się oddzielić i 
strona wewnętrzna nie będzie wystarczająca do prawidłowego oddzielenia. Efektem 
jest nieprawidłowe cięcie ze znaczącym zużyciem dolnej strony materiału.

ROZPOCZĘCIE CIĘCIA

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI POSUWU

PILARKA TARCZOWA ELEKTRYCZNA  INSTRUKCJA OBSŁUGI
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CIĘCIE RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

RÓWNY PAS
Posuwaj tarcze pod kątem 90° przez ciętą część. (rys. 14)

KWADRATOWY PROFIL
Prowadź tarczę w kierunku ukośnym. (rys. 16)

OKRĄGŁA RURA
Prowadź tarcze przez rurę tak, aby znajdowały się pod kątem  90°. (rys. 18)

PŁASKI, CIENKI MATERIAŁ
Wprowadź tarcze w materiał pod kątem 90°, następnie przesuwaj je przez ciętą część. (rys. 19)

MATERIAŁ W KSZTAŁCIE U
Prowadź tarczę na profil w kierunku ukośnym. (rys. 17)

SMAR W PAŁECZKACH

MIĘKKIE MATERIAŁY
Użyj smaru w pałeczkach, dopiero potem tnij. (rys. 15)

Smaru w pałeczkach chroniącego tarcze używaj podczas cięcia miękkich materiałów, takich 
jak aluminium lub miedź.
Dla Twej wygody dołączamy 10 sztuk smaru w pałeczkach. Więcej smaru można zakupić na 
www.fieldmann.cz oraz w naszych sklepach partnerskich.

Rys. 20
1  Jednostka smarująca
2  Pałeczka woskowa 
3  Sterowni

Włóż smar w pałeczce do urządzenia smarującego według rysunku 20.
Sterownikiem dawkuj wosk na tarcze według potrzeby.

Obsługa91PL
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7.KONSERWACJA

Serwis narzędzia może wykonywać wyłącznie specjalistyczny serwis. Serwisowanie lub 
konserwacja przeprowadzane przez niewykwalifikowane osoby mogą prowadzić do obrażeń. 
Jeśli potrzebujesz informacji o autoryzowanym serwisie, zwróć się do centrum obsługi klienta.
Podczas napraw narzędzia korzystaj wyłącznie z oryginalnych części zamiennych. 
Przestrzegaj zaleceń dotyczących konserwacji podanych w niniejszej instrukcji. Użycie 
nieoryginalnych części zamiennych lub niedotrzymanie zaleceń podanych w niniejszej 
instrukcji może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń. Niektóre 
środki czyszczące, na przykład benzyna, czterochlorek węgla lub amoniak, mogą uszkodzić 
plastikowe części piły.
Podczas czyszczenia plastikowych części nie używaj rozpuszczalników. Poprzez użycie 
różnego typu rozpuszczalników dostępnych na rynku może dojść do uszkodzenia  większości 
plastików. Do usuwania kurzu używaj ściereczki.
Jest znanym faktem, że narzędzia elektryczna szybciej się zużywają i mogą przedwcześnie 
przestać działać, jeśli korzysta się z nich do obróbki materiałów z włókien szklanych na 
statkach, w autach sportowych lub tynkach. Zanieczyszczenia i odłamki z tych materiałów 
mają bardzo trące działanie na części narzędzi elektrycznych, takich jak łożyska, szczotki, 
komutatory itp. Dlatego po cięciu takich materiałów należy wyczyścić piłę dokładniej niż 
zwykle.

Żywice i inne materiały, które przylepią się do boków tarcz, często powodują ich przegrzanie. 
Może to prowadzić do wygięcia lub rozszczepienia tarcz. Dlatego zawsze utrzymuj tarcze w 
czystości. Umyj je właściwym rozpuszczalnikiem. 
Nigdy nie skrob ostrym przedmiotem.
Jeśli nie korzystasz z tarczy, powinna ona zostać umieszczona w oryginalnym opakowaniu, 
dobrze wyczyszczona i pokrywa przeciwutleniaczem.

Wszystkie łożyska tego urządzenia są nasmarowane wystarczającą ilością smaru dobrej 
jakości, zapewniającą długą żywotność narzędzia w zwykłych warunkach roboczych. 
Dodatkowe smarowanie nie jest więc konieczne.

Podwójna izolacja odnosi się do bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego. Eliminuje potrzebę 
standardowego trójprzewodnikowego, uziemionego kabla zasilającego. Wszystkie metalowe 
części materiału są oddzielone od wewnętrznych części silnika przez izolację ochronną. 
Narzędzia z podwójną izolacją nie trzeba uziemiać.

PODSTAWOWA KONSERWACJA

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

SMAROWANIE

PODWÓJNA IZOLACJA

PILARKA TARCZOWA ELEKTRYCZNA  INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Użycie przedłużacza prowadzi do pewnej straty efektywności. Aby tę stratę zminimalizować a 
jednocześnie ochronić narzędzie oraz kable przed przegrzaniem, używaj przedłużaczy 
posiadających wystarczającą wydajność do potrzebnego obciążenia narzędzi.

Nie używaj tępych ani uszkodzonych tarcz. Tępe lub nieprawidłowo ustawione tarcze 
powodują wąskie cięcie, co nadmiernie obciąża brzeszczot i może spowodować uderzenie 
wsteczne.
Utrzymuj tarcze w czystości, ostre i prawidłowo ustawione. Użycie tępych tarcz nadmiernie 
obciąża piłę i zwiększa ryzyko uderzenia zwrotnego. Zawsze miej przygotowane ostre tarcze 
zapasowe.
Guma i drewno przyklejone do tarczy spowalniają cięcie. Te zanieczyszczenia usuniesz z 
tarczy przy pomocy usuwacza gumy i resztek, gorącej wody lub środka odtłuszczającego. NIE 
UŻYWAJ  benzyny.
Nie używaj piły tylko z jedną tarczą. Dojdzie do uderzenia zwrotnego, które przesunie piłę w 
Twoim kierunku i może spowodować poważne obrażenia. 

PROBLEM    PRZYCZYNA                               ROZWIĄZANIE

USUWANIE MOŻLIWYCH PROBLEMÓW

Nadmierna 
ilość iskier

1.Uszkodzone zęby
2.Prędkość posuwu jest bardzo niska
3.Tępe zęby

1.Szybki posuw
2.Uszkodzone zęby
3.Tępe zęby
4.Nie tnij równolegle do powierzchni 
roboczej lub pionowo do niej

1.Szybki posuw
2.Uszkodzone zęby
3.Tępe zęby
4.Spalone tarcze

1.Wymień tarcze
2.Zwiększ prędkość posuwu
3.Zamontuj nowe tarcze

1.Zmniejsz prędkość
2.Wymień tarcze
3.Trzymaj piłę równolegle z 
powierzchnią roboczą

1.Zmniejsz prędkość posuwu
2.Wymień tarcze

Duże zużycie 
materiału

Złamanie tarczy

        OSTRZEŻENIE!
Podczas naprawy należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W przypadku 
użycia innych części powstanie niebezpieczeństwo lub uszkodzenia urządzenia.
Jeśli potrzebujesz części zamiennych, skontaktuj się z obsługą klienta na info@fieldmann.cz.

PRZEDŁUŻACZE

KONSERWACJA TARCZ

93PL
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EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-5:2010
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2006+A1+A2
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8. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Produkt / marka:  PILARKA TARCZOWA ELEKTRYCZNA / FIELDMANN

Typ / model: FDK 2003 - E  .................................................. 230V/50Hz/1 050W/5 500 ot./min./Ø125 mm

Produkt spełnia wymagania następujących przepisów:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/95/WE z dnia 12. grudnia 2006 w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących sie do sprzętu elektrycznego przewidzianego do 
stosowania w określonych granicach napięcia.
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/WE z dnia 15. grudnia 2004 w sprawie zbliżenia 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz 
uchylającej dyrektywę 89/336/EWG..
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17. maja 2006 w sprawie maszyn, 

zmieniająca dyrektywę 95/16/WE..
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/95/WE z dnia 27. stycznia 2003 w sprawie ograniczenia 

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/88/WE.

i norm:
 
 
 
 
 
 
 

Oznaczenie CE:  ..................................................................................................................................  14

Firma FAST ČR, a.s. jest uprawniona do występowania w imieniu producenta.

Producent:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Republika Czeska
NIP: CZ26726548

Praga, 30.9.2015

JImię i nazwisko: inż. Zdeněk Pech
 Prezes Zarządu     Podpis i pieczątki:
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9. DANE TECHNICZNE

230V/50Hz
1050W
5500 min-1

II
125mm
31mm
97.5dB, K = 3dB
108.5dB, K = 3dB
ah.D1 = 2.232 ms-2 , K = 1.5 ms-2

Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej

Wibracje

Instrukcja użytkowania - tylko wersja językowa

Zastrzega się możliwość zmiany tekstu i parametrów technicznych.

Zmiany tekstu, designu i danych technicznych mogą być dokonywane bez uprzedniego 
ostrzeżenia.
Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany.

Dane techniczne

PIŁA TARCZOWA :
Zasilanie
Moc 
Obroty
Klasa ochrony
Tarcza tnąca

Maksymalna głębokość cięcia
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Likwidacja

10. LIKWIDACJA

ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM. 
Zużyty materiał z opakowania przekazuje się na gminne wysypisko odpadów.

Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza, 
że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do 
zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej likwidacji, odzysku i 
recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie 
w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich 
można zwrócić takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego, 
ekwiwalentnego produktu. Właściwa likwidacja tego produktu pomoże 
zachować cenne źródła naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym 
wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłaby 
spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji 
udziela Urząd gminy albo najbliższe wysypisko odpadów. Przy niewłaściwej 
likwidacji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, może dojść 
do nałożenia mandatu karnego.

Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej
Jeżeli trzeba zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, to niezbędne 
informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy. 

Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy ten wyrób 
zlikwidować, to niezbędne informacje o właściwym sposobie likwidacji 
otrzymujemy od urzędów lokalnych albo od swojego sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go 
dotyczą.

Zmiany w tekście, designie i specyfikacji technicznej mogą nastąpić bez wcześniejszego 
uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 
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